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ATOS DA PRESIDÊNCIA

Atos da Presidência

PORTARIA 247-P DE 30 DE JULHO DE 2019.

PORTARIA 246-P, DE 30 DE JULHO DE 2019.

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO

ESPÍRITO SANTO, no uso da atribuição que lhe confere o

ESPÍRITO SANTO, no uso da atribuição que lhe confere o

artigo 13, Inciso IV, da Lei Complementar Estadual 621,

artigo 13, inciso IV, da Lei Complementar Estadual 621,

de 8 de março de 2012, e tendo em vista o que consta no

de 8 de março de 2012, e tendo em vista o que consta no

caderno processual TC- 10149/2019,

caderno processual TC 2527/2019,

RESOLVE:

RESOLVE:

efetuar a progressão por tempo dos servidores ocupantes

PRESIDÊNCIA

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

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

efetuar a progressão por tempo dos servidores
ocupantes do cargo efetivo de auditor de controle
externo do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, observando o disposto nos artigos 11 a 13 da Lei
Complementar Estadual 622, de 8 de março de 2012,

SERVIDOR

Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, que
preencheram os requisitos para progressão por tempo
com base nos artigos 11 a 13 da Lei Complementar
622/2012, conforme abaixo:
MATR

conforme abaixo:
MATR

do cargo efetivo de auditor de controle externo do

SERVIDOR

D

A T A ENQ. P RO G R ES S ÃO VIGÊNCIA

OPÇÃO PELO ATUAL
DATA

ENQ.

EXERCÍCIO ATUAL
203559 IGOR MAGRI VALE 5/7/2013
203560
JOSÉ ALBERTO
9/7/2013

II7
II7

PROGRESSÃO

VIGÊNCIA

POR

PROGRESSÃO

TEMPO (3ª)
II8
II8

POR TEMPO
1/8/2019
1/8/2019

SOUZA TRAZI

203085 C A R L O S

PROGRESSÃO

TEMPO (3ª)

POR TEMPO

II 7

II 8

1/8/2019

III 12

III 13

1/8/2019

SUBSÍDIO

R O B E R T O 14/6/2013
BIANCHI
203183 S I M O N E
R E I N H O L Z 15/6/2012
VELTEN

SERGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO

SERGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO

Conselheiro-presidente

Conselheiro-presidente

www.tce.es.gov.br
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ATOS DO PLENÁRIO

Atos do Plenário

PLENÁRIO

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

NOTIFICAÇÃO do conteúdo dispositivo dos Acórdãos,
nos termos do artigo 66, parágrafo único, da Lei
Complementar nº 621/2012, encontrando-se os autos
na Secretaria Geral das Sessões do Tribunal de Contas
do Estado do Espírito Santo. O inteiro teor dos Acórdãos
se encontra disponível no sítio eletrônico do Tribunal de
Contas do Estado do Espírito Santo.
Acórdão 00711/2019-1 – PLENÁRIO
Processo: 04100/2018-1
Classificação:Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2017
UG: SEMFA - Secretaria Municipal de Fazenda de Vitória
Relator: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
Responsável: HENRIQUE VALENTIM MARTINS DA SILVA,
DAVI DINIZ DE CARVALHO, MARCIO CORREIA GUEDES
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – SECRETARIA
MUNICIPAL DE FAZENDA DE VITÓRIA – EXERCÍCIO
DE 2017 – CONTAS REGULARES – QUITAÇÃO –
DETERMINAÇÃO – ARQUIVAR

SESSÕES
Terças-feiras às 14 horas

O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA
DE MACEDO
1 RELATÓRIO
Versam os presentes autos sobre a Prestação de Contas
Anual da Secretaria Municipal de Fazenda de Vitória,
www.tce.es.gov.br

relativa ao exercício de 2017, sob a responsabilidade
dos senhores Davi Diniz de Carvalho, Henrique Valentim
Martins da Silva e Márcio Correia Guedes.
O Núcleo de Contabilidade e Economia - NCE elaborou
o Relatório Técnico 636/2018 apontando indícios
de irregularidades que foram consubstanciados na
Instrução Técnica Inicial 47/2019, sugerindo a citação
dos responsáveis para apresentação de razões de defesa,
o que foi realizado mediante a Decisão SEGEX 45/2019.
Devidamente citados, os responsáveis apresentaram
justificativas e documentos (Protocolos 3378/2019,
3475/2019 e 3505/2019).
Os autos retornaram ao Núcleo de Contabilidade e
Economia – NCE, o qual elaborou a Instrução Técnica
Conclusiva 1353/2019, concluindo pela regularidade
das contas no aspecto técnico-contábil em razão do
afastamento dos indícios de irregularidades apontados.
No mesmo sentido opinou o Ministério Público de
Contas, em manifestação da lavra do Excelentíssimo
Procurador Luciano Vieira (Parecer do Ministério
Público de Contas 1945/2019), o qual pugnou, ainda,
pela expedição da determinação constante à fl. 24 do
Relatório Técnico 636/2018.
É o relatório.
2 FUNDAMENTAÇÃO
Compulsando acuradamente os autos, verifico que o
feito encontra-se devidamente instruído, portanto, apto
a um julgamento, eis que observados todos os trâmites
legais e regimentais.
Ratifico integralmente o posicionamento da área técnica
e do Ministério Público Especial de Contas para tomar
como razão de decidir a fundamentação exarada no
Segunda-feira, 5 de agosto de 2019
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Instrução Técnica Conclusiva 1353/2019, nos seguintes
termos:
2 ANÁLISE DE JUSTIFICATIVAS E DOCUMENTOS
APRESENTADOS AO TERMOS DE CITAÇÃO 47/2019-9,
48/2019-3 e 49/2019-8.
2.1
Evidências da não adoção de medidas
necessárias e suficientes à arrecadação dos valores
inscritos em dívida ativa. (Item 3.7.2 do RTC 636/20189).
Base legal: arts. 1°, § 1°, 12, 13 e 14 da Lei Complementar
101/2000; artigo 85 da Lei Federal 4.320/1964.
Responsáveis:
Davi
Diniz
Henrique
Valentim
Márcio Correia Guedes

de
Martins

Carvalho
da
Silva

De acordo com o item 3.7.2 Relatório Técnico Contábil
RTC 636/2018-9,
Com base no Demonstrativo da Dívida Ativa, foram
extraídas algumas informações que subsidiam as
análises relativas à cobrança dos créditos inscritos em
dívida ativa:
Tabela 1) Informações complementares sobre a Dívida
Ativa
Fonte: Processo TC 04100/2018-1 - Prestação de Contas
Anual/2017
Considerando a tabela anterior e as demais análises
realizadas nos documentos que compõem esta
prestação de contas, constata-se que há evidências
da não adoção de medidas necessárias e suficientes
à arrecadação dos valores inscritos em dívida ativa,
contrariando dispositivos legais, a saber, arts. 1°, § 1°,

12, 13 e 14 da Lei Complementar 101/2000; artigo 85 da
Lei Federal 4.320/1964. Diante do exposto, propomos a
citação do responsável para justificar-se, apresentando
documentação pertinente.
JUSTIFICATIVAS APRESENTADAS (PROTOCOLOS NS.
03378/2019-8, 03475/2019-7 e 03505/2019-4)
Diante desse item, ainda que os citados tenham
apresentado suas justificativas individualmente, seguem
a mesma linha de argumentação adiante reproduzida:

sugere-se que seja afastado o presente indicativo de
irregularidade.
Ante o exposto, obedecidos todos os trâmites
processuais e legais, subscrevendo em todos os seus
termos, o entendimento técnico e do Ministério
Público de Contas, VOTO no sentido de que o Colegiado
aprove a seguinte minuta de Acórdão que submeto à sua
consideração.
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO

ANÁLISE DAS JUSTIFICATIVAS

Relator

Conforme transcrito, os justificantes destacam que a
Dívida Ativa tem por característica a incerteza da sua
efetiva realização, havendo a grande probabilidade de
conter em seu escopo créditos que não serão honrados.

1. ACÓRDÃO

Nesse sentido, destaca que ano a ano o seu saldo
acumulado vem aumentando devido a valores
irrecuperáveis, alguns inscritos há mais de 4 (quatro)
décadas:
Figura
Somando-se a isso, o justificante afirma que o munícipio
tem tomado todas as medidas possíveis e previstas em
lei para satisfação dos créditos inscritos em Dívida Ativa,
promovendo a busca ativa pela satisfação do crédito:

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão Plenária, ante as razões
expostas pelo Relator, em:
1.1. JULGAR REGULARES as contas dos senhores Davi
Diniz de Carvalho, Henrique Valentim Martins da Silva
e Márcio Correia Guedes frente à Secretaria Municipal
de Fazenda de Vitória no exercício de 2017, na forma
do inciso I, do artigo 84 da Lei Complementar 621/2012,
1.2. DAR QUITAÇÃO aos responsáveis, nos termos do
artigo 85 do mesmo diploma legal;

Pois bem, em que pese a receita de dívida ativa arrecadada
apresentar um baixo percentual em relação ao total da
dívida a receber, há que se destacar que o presente
item busca verificar se tal fato seria consequência da
ausência de adoção de medidas necessárias e suficientes
à arrecadação desses valores inscritos.

1.3. DETERMINAR ao atual gestor que, nas futuras
prestações de contas, sejam informadas as contribuições
previdenciárias no código apropriado, conforme o tipo de
consignação (anexo 3, item 21 da IN 43/2017), no sentido
de evitar inconsistências entre folha de pagamento
(arquivo FORGP e arquivo FOLRPP) e registros contábeis
(arquivo DEMDFLT);

Sendo assim, uma vez que, diante de todo o exposto
nessa fase de justificativas, tal hipótese não se confirma,

1.4. Após o trânsito em julgado, ARQUIVAR os presentes
autos, nos termos do artigo 330, inciso IV da Resolução

www.tce.es.gov.br
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TC 261/2013.

Fiscalização - Representação

2. Unânime.

UG:
SEMMAM - Secretaria Municipal de Meio
Ambiente de Vitória

3. Data da Sessão: 18/06/2019 – 19ª Sessão Ordinária
do Plenário.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto
(presidente), Sebastião Carlos Ranna de Macedo (relator),
Domingos Augusto Taufner, Rodrigo Flávio Freire Farias
Chamoun, Sérgio Manoel Nader Borges, Rodrigo Coelho
do Carmo e Luiz Carlos Ciciliotti da Cunha.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
Relator
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
CONSELHEIRO LUIZ CARLOS CICILIOTTI DA CUNHA
Fui presente:
LUIS HENRIQUE DE ANASTÁCIO DA SILVA
Em substituição ao procurador-geral
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões

Externo

Representante: 		
MONTAGENS LTDA

M.T.F.CONSTRUCOES

E

CONTROLE
EXTERNO
–
FISCALIZAÇÃO
–
REPRESENTAÇÃO – SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO
AMBIENTE DE VITÓRIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS
DE ADMISSIBILIDADE – NÃO CONHECIMENTO – CIÊNCIA
– ARQUIVAMENTO.

I

RELATÓRIO

Trata-se de representação formulada pela pessoa jurídica
Construtora M.T.F. Construções e Montagens LTDA., em
que narra supostas irregularidades ocorridas no Edital
de Concorrência Pública n° 006/2019, por meio do qual
o Município de Vitória pretende contratar prestação
de serviço continuado de manutenção preventiva e
corretiva dos imóveis e instalações sob administração da
Secretaria Municipal de Meio Ambiente.

Processo: 04789/2019-4
Controle

Rodrigo Flávio Freire Farias

O CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS
CHAMOUN:

Acórdão 00714/2019-1 – PLENÁRIO

Classificação: 		

Relator: 			
Chamoun

-

Segundo aduz a peça inicial (Ofício Externo 00298/2019-9
– peça 2), os fatos são pertinentes à suposta irregularidade
no Edital n° 006/2019, em que a Secretaria Municipal de
Meio Ambiente (SEMMAM) não estaria seguindo as leis
de licitações, bem como, o que determina o Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo
(CREA-ES).
Antevendo a possibilidade de não conhecimento do
www.tce.es.gov.br

feito, os autos foram submetidos ao crivo do Ministério
Público junto ao Tribunal de Contas (MPC) que se
manifestou pela notificação da representante, conforme
consta do Parecer 02200/2019-1 (peça 5):
[...]
O Ministério Público de Contas, por meio da 3ª
Procuradoria Especial de Contas, no exercício de suas
atribuições institucionais, considerando a Denúncia
formulada pela empresa Construtora M.T.F. Construções
e Montagens LTDA, apresentando impugnação ao Edital
de Concorrência Pública nº 006/2019 do Município de
Vitória por supostas infrações à Lei de Licitações, em
especial pela alegada restrição à ampla concorrência
do certame; considerando que, à vista dos fatos
narrados, o Conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias
Chamoun, por intermédio do Despacho 18057/20198, encaminhou os autos para parecer ministerial,
tendo em vista a possibilidade de não conhecimento
desta representação, mormente em virtude de ter se
verificado que “...a petição inicial não está redigida
com clareza e não veio acompanhada de elementos
de convicção, bem como não está acompanhada de
indícios de provas”; considerando, por outra vertente,
que os fatos narrados pela denunciante devem, por ora,
apenas direcionar o trabalho desta Corte na busca pela
verdade dos fatos, motivo pelo qual o mero indício de
prova já se apresentaria suficiente para o conhecimento
de uma denúncia/representação, conforme prescrito
pelo inciso III, art. 94, da Lei Complementar nº
621/2012; pugna, tendo em vista a importância dos
fatos narrados, previamente ao juízo de admissibilidade
desta Corte de Contas, pela notificação da empresa
denunciante, oportunizando-lhe o encaminhamento
Segunda-feira, 5 de agosto de 2019
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de esclarecimentos complementares, bem como a
adequação da exordial aos arts. 176, §3º e 177 do
RITCEES, de forma a amparar o conhecimento e a
instrução do feito.
[...]
II

FUNDAMENTOS

II.1

ADMISSIBILIDADE

Preliminarmente, necessário se faz avaliar o
atendimento aos requisitos de admissibilidade para
posterior processamento da presente representação,
notadamente os constantes do artigo 99, da Lei
Complementar Estadual 621, de 8 de março de 2012 (Lei
Orgânica do Tribunal de Contas do Estado), a saber:
Art. 99. Serão recebidos pelo Tribunal como
representação os documentos encaminhados por agentes
públicos comunicando a ocorrência de ilegalidades ou
irregularidades de que tenham conhecimento em virtude
do exercício do cargo, emprego ou função, bem como
os expedientes de outras origens que devam revestir-se
dessa forma, por força de lei específica.
§ 1º Têm legitimidade para representar ao Tribunal:
I - Chefes dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário;
II - Magistrados e membros do Ministério Público;
III - responsáveis pelos órgãos de controle interno, em
cumprimento ao artigo 76, § 1º, da Constituição Estadual;
IV - Senadores da República, Deputados Federais,
Deputados Estaduais e Vereadores;
V - Tribunais de Contas da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios;

VIII - as equipes de inspeção ou de auditoria, nos termos
do artigo 37, inciso II desta Lei Complementar;
IX - servidores públicos e outras autoridades que tenham
conhecimento de irregularidades em virtude do exercício
do cargo ou da função que ocupem;
X - outros órgãos, entidades ou pessoas que detenham
essa prerrogativa por força de suas atribuições legais.
§ 2º Aplicam-se à representação, no que couber, as
normas relativas à denúncia.
Ademais, deve-se igualmente observar os requisitos
impostos às denúncias, aplicáveis às representações
por expressa disposição do art. 99, §2º, da LC 621/2012.
Sendo assim, é imperioso que se atente também para as
exigências insculpidas no art. 94, da mesma lei, vejamos:
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.

VI - membros do Ministério Público junto ao Tribunal;

§ 2º Caberá ao Relator o juízo de admissibilidade da
denúncia.

VII - unidades técnicas deste Tribunal;

§ 3º Na hipótese de não conhecimento, a decisão deverá
www.tce.es.gov.br

ser submetida ao Plenário.
Da mesma forma, a Resolução TC 261, de 4 de junho de
2013 (Regimento Interno do Tribunal de Contas) também
cuida do regramento afeto às representações em seus
artigos 181 e 182, remetendo-se, ainda, às normas
relativas à denúncia, como transcrevo abaixo:
Art. 181. Serão recebidos pelo Tribunal como
representação os documentos encaminhados por agentes
públicos comunicando a ocorrência de ilegalidades ou
irregularidades de que tenham conhecimento em virtude
do exercício do cargo, emprego ou função, bem como
os expedientes de outras origens que devam revestir-se
dessa forma, por força de lei específica.
Art. 182. São legitimados para representar ao Tribunal:
I - Chefes dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário;
II - Magistrados e membros do Ministério Público;
III - responsáveis pelos órgãos de controle interno, em
cumprimento ao art. 76, § 1º da Constituição Estadual;
IV - Senadores da República, Deputados Federais,
Estaduais e Vereadores;
V - os Tribunais de Contas dos entes da Federação;
VI - membros do Ministério Público junto ao Tribunal;
VII - unidades técnicas deste Tribunal;
VIII - as equipes no exercício do controle externo, nos
termos do art. 37, inciso II, da Lei Orgânica do Tribunal;
IX - servidores públicos e outras autoridades que tenham
conhecimento de irregularidades em virtude do exercício
do cargo ou de função que ocupem;
X - outros órgãos, entidades ou pessoas que detenham
essa prerrogativa por força de suas atribuições legais.
Segunda-feira, 5 de agosto de 2019
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Parágrafo único. Aplicam-se às representações, no que
couber, as normas relativas à denúncia.
Como se vê, a legislação desta Casa elenca o rol de
agentes públicos legitimados a representar, rol esse
que é ampliado pelo art. 101, da LC 621/2012 e pela Lei
8.666, de 21 de junho de 1993 (Lei de Licitações) que
assim dispõem:
LC 621/2012
Art. 101. Qualquer licitante, contratado, pessoa
física ou jurídica poderá representar ao Tribunal de
Contas irregularidades na aplicação da legislação que
regule licitações e contratos administrativos, visando
a resguardar o interesse público, sendo vedada
sua interposição para amparar direito subjetivo do
representante
Parágrafo único. Aplicam-se à representação prevista
nesta subseção, no que couber, as normas relativas à
denúncia.
Lei de Licitações
Art. 113. [...]
§ 1º Qualquer licitante, contratado ou pessoa física ou
jurídica poderá representar ao Tribunal de Contas ou aos
órgãos integrantes do sistema de controle interno contra
irregularidades na aplicação desta Lei, para os fins do
disposto neste artigo.
No presente caso, vê-se que a representação é subscrita
por pessoa jurídica de direito privado M.T.F. Construções
e Montagens LTDA., porém, a exordial não veio
acompanhada de prova de existência da pessoa jurídica
e de comprovação sobre a habilitação da signatária para
representa-la.

Portanto, destaco o não cumprimento da norma do art.
94, V, da LC 621/2012 e art. 177, V, do RITCEES, pela não
verificação nos autos da comprovação de existência e
habilitação da signatária para representação.
Ademais, constata-se, que a representação não veio
redigida com clareza e acompanhada de elementos de
convicção, bem como não está acompanhada de indícios
de provas, não estando, portanto, atendidos todos os
requisitos de admissibilidade, notadamente o disposto
nos incisos I, II e III do art. 94 da Lei Complementar
621/2012.
Ademais, não foi apresentado pelo representante
qualquer tipo de elemento de apoio para a comprovação
da irregularidade arguida, colecionando apenas a minuta
de edital de concorrência, que não permite uma análise
conclusiva sobre os fatos.
Sendo assim, discordo do entendimento invocado pelo
Ministério Público Especial de Contas e proponho o não
conhecimento da presente representação, na forma do
art. 94, incisos I, II, III e V, da LC 621/2012 e art. 177,
incisos I, II, III e V, do RITCEES.
III

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO

Por todo o exposto e com base na competência outorgada
pelo inciso V, do artigo 29, da Resolução TC 261/2013
(Regimento Interno), discordando do entendimento do
Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, VOTO no
sentido de que o Colegiado aprove a seguinte proposta
de deliberação:
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Conselheiro relator
1. ACÓRDÃO
www.tce.es.gov.br

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão Plenária, ante as razões
expostas pelo relator, em:
1.1 NÃO CONHECER da representação, por não
atendimento aos requisitos dos artigos 94, incisos I, II e
III da LC 621/2012 e art. 177, incisos I, II e III do RITCEES;
1.2 Dar CIÊNCIA aos interessados e ao MPC, na forma
regimental;
1.3 ARQUIVAR os autos na forma do art. 176, § 3º, I, do
RITCEES.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 18/06/2019 – 19ª Sessão Ordinária
do Plenário.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto
(presidente), Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
(relator), Sebastião Carlos Ranna de Macedo, Domingos
Augusto Taufner, Sérgio Manoel Nader Borges e Luiz
Carlos Ciciliotti da Cunha.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
Relator
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRO LUIZ CARLOS CICILIOTTI DA CUNHA
Fui presente:
LUIS HENRIQUE DE ANASTÁCIO DA SILVA
Segunda-feira, 5 de agosto de 2019
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Em substituição ao procurador-geral
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões

Acórdão 00715/2019-8
Processo: 05916/2013-3
Classificação: Tomada de Contas Especial - Auditoria
UG: PMC - Prefeitura Municipal de Cariacica
Relator: Sérgio Manoel Nader Borges
Interessado: PREFEITURA CARIACICA
Responsável: PEDRO IVO DA SILVA, DALVA LYRIO
GUTERRA, HELDER IGNACIO
SALOMAO, ANTONIO RODRIGUES NETO, LUIS JUNIO
CUNHA VIEIRA, VALDIM JOSE BENTO, ZORZAL
TERRAPLENAGEM E LOCACOES LTDA
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL – AUSÊNCIA DE
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS TRANSFERIDOS
A CONVENIADO – APLICAÇÃO DO PREJULGADO Nº 043
DESTA CORTE - INEXISTÊNCIA DE DANO AO ERÁRIO –
DESCONVERSÃO – APLICAÇÃO DE SANÇÃO PECUNIÁRIA
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER
BORGES:
RELATÓRIO
Tratam os autos de Tomada de Contas Especial originada
a partir de Processo de Fiscalização Ordinária, na qual
foram narradas possíveis irregularidades ocorridas no
município de Cariacica. Inicialmente desenvolvido o
Relatório de Fiscalização RA-O 61/2013 (fls. 11-37), a
equipe de auditoria apontou diversas irregularidades.

Após, por meio da Instrução Técnica Inicial ITI 768/2013
(fls. 829-848), foi sugerida a citação dos gestores
responsabilizados e a conversão dos autos em Tomada
de Contas Especial.
A sugestão foi encampada através do voto deste Relator
(fls. 853-859). Este pronunciamento foi acompanhado
pelos demais Conselheiros na Decisão Plenária TC
4136/2014 (fl. 860). A citação foi determinada pela
Decisão Preliminar TC 75/2014 (fl. 863).
Devidamente citados, através dos Termos de Citação
respectivos (fls. 1357-1371, vol. VII), foram apresentadas
razões de defesa conforme descrito a seguir:
Helder Ignácio Salomão apresentou defesa às fls. 16391642, porém intempestiva.
Dalva Lyrio Guterra apresentou defesa às fls.1395-1409,
com documentos às fls. 1410-1435.
Luis Junior Cunha Vieira e Antônio Rodrigues Neto
apresentaram defesa conjuntamente às fls. 1445-1454,
com documentos às fls. 1455-1547.
Zorzal Terraplanagem e Locações Ltda. apresentou
defesa às fls. 924-933, com documentos às fls. 934-1394.
Pedro Ivo da Silva apresentou defesa às fls. 888-893, com
documentos às fls. 894-917.
Waldim José Bento apresentou defesa às fls. 1550-1552,
com documentos às fls. 1553-1627.
Comissão Espirito-Santense de Folclore não apresentou
defesa.
Às fls. 1644-1645 verifica-se a decisão de decretação
da revelia de Helder Ignácio Salomão e da Comissão
Espirito-Santense de Folclore.
Em seguida, os autos foram, então, encaminhados
www.tce.es.gov.br

ao Núcleo de Estudos Técnicos e Análises Conclusivas
(NEC) para elaboração da Instrução Técnica Conclusiva
2875/2017-1 (fls. 1646/1679). Após, foi emitido o
Parecer de fls. 1683/1685 do Ministério Público de
Contas, sendo os autos encaminhados a este Relator
que emitiu o Voto de fls. 1689/1692 determinando o
sobrestamento do julgamento do feito até decisão final
de mérito do Incidente de Prejulgado constante no
Processo TC 6603/2016. O referido voto foi referendado
pela Decisão TC 3290/2017-1 (fls. 1693/1696).
Sobrestado por mais de um ano, o processo retomou
seu curso após o trânsito em julgado do Acordão TC
1420/2017, exarado no bojo do Processo TC 06603/20164, no qual foi formado o Prejulgado 043, publicado no
Diário Oficial Eletrônico 1341 do TCEES, de 02/04/2019.
Assim, através do Despacho 15955/2019-8 (fl. 1699),
determinou este Relator o encaminhamento dos autos
à área técnica para “verificação se o referido prejulgado
tem o condão de alterar o opinamento veiculado na
Instrução Técnica Conclusiva – ITC 2875/2017-1”.
A área técnica, por sua vez, por meio da Manifestação
Técnica 2869/2019-1, manifestou-se no sentido do
afastamento da irregularidade relativa ao tema que
envolve o prejulgado, mantendo inalteradas as demais
conclusões já constantes da ITC 2875/2017-1.
O Ministério Público Especial de Contas, em parecer da
lavra do Dr. Luís Henrique Anastácio da Silva, por meio
do Parecer 1536/2/019-6, entendeu que não há razões
para alteração do seu opinamento veiculado através do
Parecer 3495/2017-8, haja vista este Parquet reiterar
pela impossibilidade de contratação de assessorias/
consultorias de empresa privada para a recuperação
Segunda-feira, 5 de agosto de 2019
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administrativa ou judicial de créditos tributários, por
constituir terceirização de atividade típica e essencial
da Administração Pública, a ser realizada por servidores
efetivos aprovados em concurso público.
Assim, vieram os autos conclusos.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
Foram analisadas pela área técnica competente e pelo
Ministério Público Especial de Contas os seguintes
indícios de irregularidade:
Contratação de pessoa jurídica para executar serviços de
atribuição de servidor público;
Ausência de comprovação de liquidação da despesa
na execução de contrato de locação de máquinas para
manutenção de estradas;
Contratação de pessoa jurídica para realização de evento
com desvio de finalidade, ausência de motivação e de
interesse público;
Ausência de prestação de contas de recursos transferidos
a entidade conveniada (para realização de Carnaval de
Congo e Máscaras de Roda d’Água 2012).
De todos esses indícios, após extensa análise das
justificativas apresentadas pelos responsáveis, restaram
afastadas, tanto pela área técnica como pelo membro do
parquet as que seguem:
Ausência de comprovação de liquidação da despesa
na execução de contrato de locação de máquinas para
manutenção de estradas;
Contratação de pessoa jurídica para realização de evento
com desvio de finalidade, ausência de motivação e de
interesse público;

Compulsando os autos, verifico que concordo com
o posicionamento da área técnica e do MPEC, de
forma que, para evitar desnecessária repetição, torno
parte integrante da fundamentação de meu voto a
extensa e rica análise levada a efeito pela área técnica
e corroborada pelo parquet, independentemente de
transcrição.
Passo, agora, à análise dos indícios de irregularidade que
restaram mantidos de acordo com a análise da unidade
técnica na Instrução Técnica Conclusiva - ITC 2875/20171.
2.1 – Contratação de pessoa jurídica para executar
serviços de atribuição de servidor público (Referência:
item 1 da ITI 768/2013)
De acordo com o item 1 da ITI 768/2013 (fls. 829-848, vol.
IV), a Prefeitura Municipal de Cariacica (PMC) contratou a
empresa Scandian Auditoria e Consultoria Contábil LTDA
com o objetivo de revisar as Declarações de Operações
Tributáveis (DOT’s) dos contribuintes de Imposto sobre
a Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), para o
exercício de 2013. O motivo da contratação é que a PMC
mantém acompanhamento no Índice de Participação
dos Municípios (IPM), referente à arrecadação do ICMS.
Vale destacar, portanto, que apesar de o ICMS ser tributo
de competência estadual, o acesso dos municípios às
informações relativas à arrecadação do imposto estadual
ICMS decorre de previsão na lei complementar federal
63/1990, art.3º, § 5º.
A Área Técnica entendeu que a prerrogativa do Município,
para acompanhar a arrecadação do ICMS deve ser
exercida através do trabalho de seus próprios servidores
(auditores fiscais). Fundamenta esta interpretação com
www.tce.es.gov.br

a citação da súmula 13 do Tribunal de Contas do Estado
de São Paulo.
Considerou-se, ainda, que, o Município conta com
quadro próprio de servidores competentes para realizar
esta tarefa, esclarecendo que esta conclusão advém da
constatação de que o serviço efetivamente prestado
era apenas o de solicitar, em algumas empresas
contribuintes, as DOTs e suas retificadoras, para posterior
confecção de ofício com os dados extraídos destes, e
encaminhamento de ofício, posteriormente, em nome
da Prefeitura à Sefaz.
Destacou a Área Técnica, que o assunto (contratações
de mesma natureza) já foi objeto de análise em
outros municípios, anteriormente (citou o Processo TC
1277/2011), como foi praticado pela Prefeitura da Serra/
ES.
Ao final do Relatório, a equipe técnica aponta na ITI
768/2013 que houve dano ao erário municipal, sendo
cabível ressarcimento no montante de 53.123,2016 VRTE
em face dos responsabilizados. Identificou-se, como
responsável pela possível irregularidade descrita, a Sra.
Dalva Lyrio Guterra (Secretária Municipal de Finanças),
que homologou e adjudicou o procedimento licitatório,
além de assinar o contrato com a empresa Scandian
Auditoria e Consultoria Contábil LTDA e, posteriormente
solicitar o respectivo pagamento.
Inicialmente, em sede de Instrução Técnica Conclusiva
(e anteriormente ao sobrestamento do feito), essa
irregularidade restou mantida, conforme conclusão que
segue:
Destarte, como visto, trata-se de atividades privativas
e indelegáveis da administração tributária. Logo, não
Segunda-feira, 5 de agosto de 2019
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há qualquer justificativa para gastos com serviços que
deveriam ser realizados pelo quadro de servidores da
administração fazendária municipal, mesmo porque
havia servidores efetivos para o desempenho das
funções, razão pela qual se sugere seja mantida a
irregularidade atribuída à senhora Dalva Lyrio Guterra
(Secretária Municipal de Finanças).
Não se configura, no caso, responsabilidade alguma
do então Prefeito, Helder Ignácio Salomão, citado
quanto a esta irregularidade, eis que não foi descrito,
no Relatório de Fiscalização, um nexo de causalidade
específico de ação ou omissão deste que justificasse a
responsabilização especificamente quanto ao caso, não
sendo cabível, nem razoável, a responsabilização por
toda e qualquer irregularidade decorrente da conduta
ou omissão específicos de qualquer agente municipal.
Ocorre que, conforme aqui já narrado, os presentes
autos foram sobrestados até a decisão que deu origem
ao Prejulgado nº 43 desta Corte de Contas.
Nos termos do Acórdão 1420/2018-4 do Processo TC
6603/2016-4, o intuito do prejulgado foi responder às
seguintes indagações:

afirmativo, necessidade de atualização de seu conteúdo.
O referido acórdão trouxe as seguintes manifestações
conclusivas com o intuito de responder os
questionamentos:
1. ACÓRDÃO TC- 1420/2018 – PLENÁRIO:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão Plenária, ante as razões
expostas:
1.1 Quanto ao item 1, pela possibilidade jurídica da
contratação de assessoria ou consultoria de empresa
privada para prestação de serviços visando à recuperação
de créditos, vez que tais serviços não se encontram
dentro das competências exclusivas da Administração
Pública, cabendo a elaboração de estudos e pesquisas
de maneira prévia à realização da contratação, para
que, com fundamentos em tais elementos, possa ser
verificada a possibilidade de contratação direta por
inexigibilidade ou a necessidade de seguir o regular
procedimento licitatório, nos termos da Lei nº 8.666/93;

possibilidade de a Administração Pública firmar contrato
de êxito para a recuperação de créditos e, em caso
positivo, admissibilidade da estipulação do pagamento
em percentual da receita auferida, seja tributária ou não
tributária;

1.2
Quanto ao item 2, considerar plenamente
possível a contratação pela Administração Pública
com a remuneração paga pelos serviços efetivamente
prestados sobre o êxito alcançado, devendo os valores
serem fixados em percentual proporcional ao esforço e
ao risco suportado pela empresa contratada, respeitando
os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e
modicidade, somente sendo possível a realização do
pagamento após comprovada a realização efetiva dos
serviços contratados, qual seja, com o ingresso dos
valores nos cofres públicos;

eficácia geral da Orientação Técnica n. 1/1997 e, em caso

1.3 Quanto ao item 3, pela aplicabilidade, com

possibilidade de contratação de assessorias/consultorias
para a recuperação de créditos e, em caso positivo,
admissibilidade da contratação direta por inexigibilidade
de licitação;

www.tce.es.gov.br

eficácia geral, da Orientação Técnica nº 01/1997, com
fundamento no princípio da segurança jurídica e da
confiança legítima, vez que a própria Corte de Contas
emprestou eficácia normativa geral ao entendimento
fixado pela orientação técnica, não sendo lícito negar
eficácia aos seus preceitos, a fim de penalizar os
jurisdicionados que agiram conforme os preceitos
fixados por este instrumento normativo.
Por fim, culminou-se na redação do Prejulgado 43, com
quase idêntica redação do Acórdão TC 1420/2018 –
Plenário:
PREJULGADO Nº 043
1.1 Pela possibilidade jurídica da contratação de
assessoria ou consultoria de empresa privada para
prestação de serviços visando à recuperação de créditos,
vez que tais serviços não se encontram dentro das
competências exclusivas da Administração Pública,
cabendo a elaboração de estudos e pesquisas de maneira
prévia à realização da contratação, para que, com
fundamentos em tais elementos, possa ser verificada a
possibilidade de contratação direta por inexigibilidade
ou a necessidade de seguir o regular procedimento
licitatório, nos termos da Lei nº 8.666/93;
1.2 Considerar plenamente possível a contratação
pela Administração Pública com a remuneração paga
pelos serviços efetivamente prestados sobre o êxito
alcançado, devendo os valores serem fixados em
percentual proporcional ao esforço e ao risco suportado
pela empresa contratada, respeitando os princípios
da razoabilidade, proporcionalidade e modicidade,
somente sendo possível a realização do pagamento
após comprovada a realização efetiva dos serviços
contratados, qual seja, com o ingresso dos valores nos
Segunda-feira, 5 de agosto de 2019
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cofres públicos;
1.3 Pela aplicabilidade, com eficácia geral, da Orientação
Técnica nº 01/1997, com fundamento no princípio da
segurança jurídica e da confiança legítima, vez que a
própria Corte de Contas emprestou eficácia normativa
geral ao entendimento fixado pela orientação técnica,
não sendo lícito negar eficácia aos seus preceitos, a fim
de penalizar os jurisdicionados que agiram conforme os
preceitos fixados por este instrumento normativo.
A irregularidade tratada no item 2.1 da ITC 2875/20171, intitulada “Contratação de pessoa jurídica para
executar serviços de atribuição de servidor público”,
refere-se à contratação da empresa Scandian Auditoria
e Consultoria Contábil LTDA. pela prefeitura de Cariacica
com o objetivo de revisar as Declarações de Operações
Tributáveis (DOT’s) dos contribuintes de Imposto sobre
a Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), para o
exercício de 2013.
Restou evidenciado, naquela análise, que não encontra
amparo legal o cometimento da função de revisar as
DOT’s a terceiros não ocupantes de cargos efetivos da
Administração.
Porém, de modo diverso, a Orientação Técnica 01/97,
elaborada pelo então Núcleo de Orientação Técnica
e Recursos, ao analisar cláusula de “Remuneração”
constante da minuta do contrato de auditoria das DOT’s,
não impugna a legalidade da contratação, tecendo
considerações e concluindo pela legalidade da cláusula
remuneratória, vinculada sobre os valores apurados pela
contratada.
Logo, apenas a irregularidade intitulada “Formalização
de contrato de risco” guarda pertinência ao item 3 do

Prejulgado 43, indo de encontro ao entendimento
exposto na ITC. Enquanto a ITC considerou ilegal a
contratação de terceiros para auditar os DOT’s, o
prejulgado permite essa contratação ao reafirmar o
caráter normativo a Orientação Técnica 01/97.
Estabelecida a contradição entre o entendimento exposto
na ITC e o mais recente entendimento do Plenário desta
Corte de Contas, consubstanciado no Prejulgado 43, é
preciso esclarecer que a fase de instrução do processo
encontrava-se ultimada nos termos do caput do art. 321
do RITCEES. Porém, por determinação deste Relator,
ao requerer diligência (manifestação da área técnica)
visando dirimir dúvidas ou suprir falhas ou omissões,
cabe manifestação quanto ao questionamento efetuado,
nos termos do § 1º do art. 321 do RITCEES, abaixo
transcrito:
Art. 321. Considera-se terminada a etapa de instrução
do processo no momento em que a unidade técnica
emitir a instrução técnica conclusiva.
§ 1º Após o seu encerramento, a instrução processual
só poderá ser reaberta por despacho fundamentado do
Relator ou por deliberação do colegiado, de ofício ou
a pedido das partes ou do Ministério Público junto ao
Tribunal, para a realização de diligências.
Em face do conteúdo do prejulgado, apenas a análise
meritória do item 2.1 da ITC 2875/2017-1 poderia ser
alterado, em vista do questionamento realizado por este
Relator através do Despacho 15955/2019-8.
A despeito do entendimento exarado no Prejulgado 43,
o qual está cabalmente em oposição aos termos da ITC
2875/2017-1, entende a unidade técnica competente que
não há porque alterar o entendimento jurídico exarado
www.tce.es.gov.br

naquela peça técnica. São justamente as divergências
de entendimentos que possibilitam a evolução das
teses jurídicas. Posições divergentes são salutares para
a consolidação de entendimentos ou a retificação dos
mesmos. Tanto é assim que mesmo os incidentes de
prejulgado podem ser alterados ou revogados ao longo
do tempo, nos termos do art. 353 do RITCEES.
Assim, a despeito dos fundamentos jurídicos constantes
no Acórdão TC 1420/2018, que embasa o prejulgado em
questão, e com base na imparcialidade e independência
do Auditor de Controle Externo, não se vislumbra a
hipótese de concordância com aquele entendimento
jurídico, pelos fundamentos já expostos no item 2.1 da
ITC 2875/2017-1.
Porém, é cediço que os prejulgados são vinculantes e
possuem caráter normativo, nos termos do § 1º do art.
352 e do art. 355 do RITCEES:
Art. 352. Proferido o julgamento do incidente pelo
Plenário, observado o quórum qualificado previsto no
art. 180 da Lei Orgânica do Tribunal, os autos serão
devolvidos àquele que suscitou a matéria incidental,
para apreciação do mérito do processo.
§ 1º O julgamento que deliberar sobre o incidente
processual solucionará a questão levantada, constituindo
prejulgado vinculante aos demais casos submetidos ao
Tribunal.
(...)
Art. 355. O prejulgado tem caráter exclusivamente
normativo e será aplicado sempre que invocado no
exame processual.
Logo, não pode esta Corte de Contas decidir de modo
diverso à tese apresentada pelo Prejulgado 43, salvo se
Segunda-feira, 5 de agosto de 2019
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expressamente reformado ou revogado nos termos do
art. 353 do RITCEES, sob pena de insegurança jurídica
por parte dos jurisdicionados e gestores públicos.
Desta forma, a despeito da manutenção da análise
perpetuada no item 2.1 da ITC, é certo que a
irregularidade apontada deve ser afastada, já que
o prejulgado tem caráter normativo e vinculativo.
Assim, opinou a área técnica pelo afastamento da
irregularidade apontada no item 2.1 da ITC 2875/20171, em face do Prejulgado 43 desta Corte de Contas.
2.4 – Ausência de prestação de contas de recursos
transferidos a conveniado para realização do Carnaval
de Congo e Máscaras de Roda d’água 2012.
Por fim, o relatório da auditoria ordinária RA-O
61/2013, compilou, no rol das possíveis irregularidades,
ausência de prestação de contas verificada no Convênio
013/2012, cujo objeto foi a “Cooperação mútua entre as
partes, objetivando a realização do carnaval de congo de
máscaras de Roda D’Água 2012.”
No rol dos responsáveis, fez referência à conduta
relacionada ao o Sr. Waldim José Bento, então Secretário
Municipal de Administração, e à Comissão EspíritoSantense de Folclore, entidade convenente com o
município de Cariacica.

“O processo iniciou-se com a proposição de requerimento
da entidade Comissão Espírito-santense de Folclore para
realização do carnaval de congo de Roda D’água, tendo a
Secretaria Municipal de Cultura Esporte e Lazer citado os
termos do projeto técnico formulado pela convenente.
Posteriormente houve parecer da Procuradoria Geral do
Município opinando pela legalidade do convênio, tendo
sido o mesmo assinado em 12/4/2012 (fls.98/103 do
processo PMC 8.782/2012), com vigência até agosto de
2012.
Após, houve o repasse dos valores pelo ente público à
entidade beneficiada, no valor de R$ 71.150,00 (setenta
e um mil, cento e cinquenta reais), liberado em parcela
única no mês de abril de 2012, segundo cronograma de
desembolso.
Verificou-se que não constou do processo em epígrafe
a prestação de contas dos recursos públicos recebidos
pela convenente.
Consoante o termo de convênio firmado entre a
Administração Municipal e a Comissão Espírito Santense
de Folclore, observa-se que, conforme prescreve a
cláusula 9.1, deveria a entidade apresentar a prestação
de contas no máximo 30 dias após o término da vigência
do convênio.

As condutas teriam sido, do então Secretário, ter deixado
de exigir prestação de contas, e quanto à entidade
conveniada, ter deixado de prestar as contas dos valores
repassados, para demonstrar a efetiva prestação do
objeto do convênio. Consideraram-se não atendidos,
neste caso, o princípio da eficiência e do interesse
público.

Uma vez que o convênio tinha vigência até 31 de agosto
de 2012 - cláusula 6.1 do instrumento -, conclui-se,
então, que o prazo para entrega da prestação de contas
por parte do beneficiário terminaria em 30 de setembro
daquele ano, o que não foi cumprido pelo convenente.

Descreveu-se, na ITI 768/2013, o seguinte:

Art. 70. (...)

No que se refere à prestação de contas, prescreve a
Constituição da República:

www.tce.es.gov.br

Parágrafo único. Prestará contas qualquer pessoa física
ou jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade,
guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores
públicos ou pelos quais a União responda, ou que, em
nome desta, assuma obrigações de natureza pecuniária.
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de
1998). (grifo nosso).
Assim, era responsabilidade do convenente apresentar
no prazo hábil, previsto no instrumento de convênio,
sua prestação de contas referente aos valores recebidos.
Com efeito, por assim não proceder, não demonstrou a
regular aplicação dos recursos públicos recebidos com
indicativo de infringência ao artigo 70, parágrafo único,
da CF/88.
Ante a inércia do convenente, o Gestor Público, além
da responsabilidade contratual, conforme a cláusula
9.4 e 9.5 do instrumento de convênio, deveria adotar
as medidas para instauração da tomada de contas,
conforme previsto nos artigos 1º, 2º e parágrafo único
da Instrução Normativa 08/2008 do Tribunal de Contas
do Estado do Espírito Santo, in verbis:”
Art. 1º - São fatos ensejadores da instauração da tomada
de contas ou da tomada de contas especial à omissão no
dever de prestar contas; a ocorrência de desfalque ou
desvio de dinheiros, bens, ou valores públicos; a prática
de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de
que resulte dano ao Erário; ou ainda, os casos previstos
na Lei Complementar nº 32/93, inclusive, denúncias
recebidas na forma regimental.
Art. 2º - A autoridade administrativa competente do
órgão ou entidade da Administração Direta ou Indireta,
Estadual ou Municipal, sob pena de responsabilidade
solidária, ao tomar conhecimento de quaisquer dos fatos
Segunda-feira, 5 de agosto de 2019
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relacionados no artigo anterior, deverá, no prazo máximo
de 60 (sessenta) dias, adotar as providências com vistas
à instauração da tomada de contas para apuração dos
fatos, identificação dos responsáveis e quantificação do
dano, comunicando o fato ao Tribunal de Contas.
Parágrafo único - A autoridade administrativa competente
para instaurar a tomada de contas, nos casos de repasse
de recursos mediante convênio, acordo, ajuste ou outro
instrumento congênere, é o agente responsável pela
entidade ou órgão repassador dos recursos. (grifo nosso).
Portanto, incumbia ao gestor, inicialmente, notificar
o convenente quanto ao não encaminhamento da
prestação de contas e caso não houvesse saneamento,
deveria o mesmo instaurar tomada de contas especial
com vistas à apuração dos fatos, identificação dos
responsáveis e quantificação do dano, comunicando o
fato a esta Corte de Contas.
Caberia até mesmo tomar as medidas apontadas na
cláusula Décima Primeira do instrumento contratual,
mais especificamente a cláusula 11.1:
11.1 - A inadimplência por parte da CONVENENTE ou
descumprimento das Cláusulas do presente convênio
autoriza a CONCEDENTE a bloquear recursos e a
denunciar o convênio, bem como aplicar as finalidades
previstas em Lei. (grifo nosso).
Ante o exposto, como não se desincumbiu de sua
obrigação legal e contratual, o Gestor Público atrai
para si responsabilidade solidária ao Convenente na
devolução dos valores repassados a título de convênio,
conforme artigo 2º e seu parágrafo único da IN 08/2008
deste Tribunal de Contas.
Desta forma, por ser obrigação constitucional a

prestação de contas por parte de qualquer pessoa física
ou jurídica que detenha e utilize recursos públicos, e pela
infringência dos demais dispositivos legais apontados
neste relatório, entendemos pela responsabilização
solidária do agente público e do convenente, cabendo
aos responsáveis apresentar justificativas, sob pena de
ressarcimento do valor repassado por meio do Convênio
013/21012, no valor de R$ 71.150,00 (setenta e um
mil, cento e cinquenta reais) equivalente a 31.497,6315
VRTE11, ante o indício de irregularidade apresentado.”
Analisando-se a documentação anexa à defesa,
apresentada às fls.1553-1627, confirma-se a data de
protocolo, junto ao município, da prestação de contas, em
27/8/2013, sendo que a convenente expõe justificativa
para o atraso, “por motivo de que algumas notas fiscais
foram emitidas de forma errada” (cf.fl. 1554).
A documentação juntada de fls.1555-1628 está regular,
observando os termos como descrito, para a prestação
de contas, conforme regulado no próprio instrumento
do convênio.
No caso, não se configura ausência, mas intempestividade
no dever da convenente de prestar contas.
No entanto, não ficou provada e sequer afirmada
qualquer providência do gestor, após o encerramento
do prazo ordinário para a apresentação da prestação de
contas.
Apenas afirmou-se que a documentação foi apresentada
por iniciativa da conveniada, mas restou caracterizada,
enquanto isto não ocorreu, a omissão do dever do gestor
de cobrar o cumprimento do dever de prestar contas,
conforme previsto nos artigos 1º, 2º e parágrafo único
da Instrução Normativa 08/2008 do Tribunal de Contas
www.tce.es.gov.br

do Estado do Espírito Santo.
Também é o entendimento do Tribunal de Contas
da União, para a permanência, neste caso, de
irregularidade sujeita a multa, mesmo que afastado o
débito. Transcrevem-se, a seguir, alguns enunciados de
jurisprudência daquela Corte de Contas:
A apresentação intempestiva dos elementos que
comprovam a aplicação regular de recursos de convênio
não sana a omissão no dever de prestar contas. Nesse
caso, o débito é afastado, mas a omissão continua a
representar falta grave, ensejando a irregularidade das
contas do gestor, com incidência de multa.
Acórdão 7402/2011-Primeira Câmara | Relator: MARCOS
BEMQUERER
ÁREA: Responsabilidade | TEMA: Prestação de contas |
SUBTEMA: Mora
Outros indexadores: Multa, Intempestividade, Contas
irregulares, Omissão no dever de prestar contas
A intempestiva apresentação de documentos
comprobatórios da aplicação dos recursos na finalidade
do convênio, necessariamente integrantes da prestação
de contas, pode elidir o débito, se comprovada a sua
regular aplicação, mas não sana a grave irregularidade
inicial, caracterizada pela omissão, e implica o julgamento
pela irregularidade das contas e a aplicação de multa ao
gestor.
Acórdão 6273/2010-Primeira Câmara | Relator: WALTON
ALENCAR RODRIGUES
ÁREA: Responsabilidade | TEMA: Prestação de contas |
SUBTEMA: Mora
Outros

indexadores:

Convênio,

Intempestividade,

Segunda-feira, 5 de agosto de 2019
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Omissão no dever de prestar contas
A comprovação intempestiva da regular aplicação de
recursos federais repassados via convênio elide o débito,
mas não sana a omissão inicial do gestor.
Acórdão 800/2008-Segunda Câmara | Relator: AUGUSTO
SHERMAN
ÁREA: Responsabilidade | TEMA: Prestação de contas |
SUBTEMA: Mora
Outros indexadores: Omissão no dever de prestar contas,
Intempestividade
A apresentação intempestiva de documentos integrantes
da prestação de contas, pode elidir o débito, no caso de
comprovada aplicação regular dos recursos, mas não
sana a omissão inicial do gestor, e importa no julgamento
pela irregularidade das contas e aplicação de multa.
Acórdão 1349/2006-Segunda
UBIRATAN AGUIAR

Câmara

|

Relator:

ÁREA: Responsabilidade | TEMA: Convênio | SUBTEMA:
Omissão no dever de prestar contas
Outros indexadores: Multa, Intempestividade, Contas
irregulares, Prestação de contas
Deste modo, considera-se afastada a irregularidade
para a convenente Comissão Espirito-Santense de
Folclore, afastando-se, também, o débito conforme o
entendimento que prevalece para a presente situação.
Não se configura, no caso, responsabilidade alguma
do então Prefeito, Helder Ignácio Salomão, citado
quanto a esta irregularidade, eis que não foi descrito,
no Relatório de Fiscalização, um nexo de causalidade
específico de ação ou omissão deste que justificasse a
responsabilização especificamente quanto ao caso, não

sendo cabível, nem razoável, a responsabilização por
toda e qualquer irregularidade decorrente da conduta
ou omissão específicos de qualquer agente municipal.
Restou a irregularidade formal, por omissão ao Sr.
Waldim José Bento, então Secretário Municipal de
Administração, em não ter demonstrado providências
no sentido a tomar as contas da entidade convenente,
quando da intempestividade no dever de prestar contas.
Portanto, diante do opinamento do afastamento da
irregularidade tratada no item 2.1 da ITC 2875/2017-1,
a unidade técnica alterou as conclusões constantes no
item 3 da ITC, que passa a ter a seguinte redação:
“3. CONCLUSÃO/RESPONSABILIDADES
3.1. Levando em consideração as análises aqui
procedidas e as motivações adotadas nestes autos,
que versam sobre Auditoria Ordinária convertida em
Tomada de Contas Especial, tendo como jurisdicionado
a Prefeitura Municipal de Cariacica a manutenção da
seguinte irregularidade:
3.1.1. Ausência de prestação de contas de recursos
transferidos a conveniado para realização do carnaval
de Congo e Máscaras de Roda d’Água 2012 (item 2.4
desta ITC)
Base legal: art. 37 c/c art. 70, parágrafo único, ambos
da CF, violando os princípios da Eficiência e do Interesse
Público; art. 32 da Constituição do Estado do Espírito
Santo; arts. 1º e 2º da Instrução Normativa 08/2008 do
Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo.
Responsável: Waldim José Bento (Secretário Municipal
de Administração no exercício fiscalizado)
3.2 Posto isso e diante do preceituado no art. 319, § 1º,
inciso IV, da Res. TC 261/13, conclui-se, opinando por:
www.tce.es.gov.br

3.2.1. Rejeitar as justificativas apresentadas pelo Sr.
Waldim José Bento, tendo em vista a prática de ato ilegal
analisado no item 2.4 desta ITC, sugerindo a aplicação
de multa, com fundamento no art. 135, II, da Lei
Complementar Estadual 621/2012;
3.2.2. Acolher as justificativas e afastar a responsabilidade
de Helder Ignácio Salomão, Dalva Lyrio Guterra, Luís
Júnior Cunha Vieira, Antônio Rodrigues Neto, Pedro Ivo
da Silva e das empresas Zorzal Terraplanagem e Locações
LTDA. e Comissão Espírito-Santense de Folclore, no que
pertine aos itens 2.1, 2.2, 2.3 e 2.4 desta ITC.”
Como já relatado anteriormente nestes autos, não
obstante a formação do Prejulgado nº 43, o Ministério
Público Especial de Contas, em parecer da lavra do Dr.
Luís Henrique Anastácio da Silva, por meio do Parecer
1536/2/019-6, entendeu que não há razões para
alteração do seu opinamento veiculado através do
Parecer 3495/2017-8, haja vista esse Parquet reiterar
pela impossibilidade de contratação de assessorias/
consultorias de empresa privada para a recuperação
administrativa ou judicial de créditos tributários, por
constituir terceirização de atividade típica e essencial
da Administração Pública, a ser realizada por servidores
efetivos aprovados em concurso público.
Ante todo o exposto, acompanhando integralmente
o entendimento da área técnica e parcialmente 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. ACORDÃO
Segunda-feira, 5 de agosto de 2019
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VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão plenária, ante as razões
expostas pelo relator, em:
1.1. Rejeitar as justificativas apresentadas pelo Sr.
Waldim José Bento, tendo em vista a prática de ato ilegal
analisado no item 2.4 desta ITC, aplicando-se multa no
valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), com fundamento
no art. 135, II, da Lei Complementar Estadual 621/2012
c/c art. 389, II do Regimento Interno desta Corte;
1.2. Acolher as justificativas e afastar a responsabilidade
de Helder Ignácio Salomão, Dalva Lyrio Guterra, Luís
Júnior Cunha Vieira, Antônio Rodrigues Neto, Pedro Ivo
da Silva e das empresas Zorzal Terraplanagem e Locações
LTDA. e Comissão Espírito-Santense de Folclore, no que
pertine aos itens 2.1, 2.2, 2.3 e 2.4 da ITC 2875/2017-1.
1.3. Desconverter os presentes autos, na medida em que
restaram afastadas as irregularidades que impunham,
em tese, ressarcimento ao erário.

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 ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Relator
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
CONSELHEIRO LUIZ CARLOS CICILIOTTI DA CUNHA
Fui presente:
LUIS HENRIQUE DE ANASTÁCIO DA SILVA
Em substituição ao procurador-geral
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões

2. Unânime.
3. Data da Sessão: 18/06/2019 – 19ª Sessão Ordinária
do Plenário.

Acórdão 00716/2019-1 – PLENÁRIO

4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto
(presidente), Sérgio Manoel Nader Borges (relator),
Sebastião Carlos Ranna de Macedo, Domingos Augusto
Taufner, Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, Rodrigo
Coelho do Carmo e Luiz Carlos Ciciliotti da Cunha.
5. Fica o responsável obrigado a comprovar perante
o Tribunal o recolhimento do débito e/ou da multa
aplicada, no prazo de trinta dias, contados a partir da
publicação deste Acórdão, nos termos do art. 454,

Processo: 04174/2018-3
Classificação:		
Ordenador
Exercício:

Prestação de Contas Anual de

		

2017

UG:
SEMAS - Secretaria Municipal de Assistência
Social de Serra
Relator: 			

Sérgio Manoel Nader Borges

Responsável: 		
ALICIO

ELCIMARA RANGEL LOUREIRO
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PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – ORDENADOR –
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA
SERRA – EXERCÍCIO 2017 – REGULAR – QUITAÇÃO –
ARQUIVAR .
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER
BORGES:
1- RELATÓRIO
Tratam os autos de Prestação de Contas Anual da
Secretaria Municipal de Assistência Social da Serra, do
exercício financeiro de 2017, sob a responsabilidade da
Sra. Elcimara Rangel Loureiro Alício.
Da análise da documentação encaminhada a esta Corte
de Contas resultou o Relatório Técnico Contábil RT
00589/2018 (evento 46) em que foi identificado indício
de irregularidade, posteriormente reproduzido na
Instrução Técnica Inicial ITI 779/2018 (evento 47), nos
termos da qual foi prolatada a Decisão SEGEX 747/2018,
(evento 48), promovendo-se a citação do responsável
para apresentação de justificativas e documentos no
prazo de 30 dias. Devidamente citado, o responsável,
apresentou petiçao (evento 52), sob o protocolo nº
00044/2019, requerendo prorrogação do prazo por mais
30 (trinta) dias.
Considerando a complexidade na obtenção dos
documentos solicitados no Termo de Citação
01322/2018, decidiu este conselheiro Relator através
de Decisão Monocrática 00081/2019, prorrogar por
mais 30 (trinta) dias, contados da publicação, para que
apresentem as razões de justificativas e ou alegações
de defesa, em virtude dos achados na Instrução Técnica
Inicial ITI 00779/2018 e Relatório Técnico RT 00589/2018.
Sendo apresentado suas alegações de defesa (evento
Segunda-feira, 5 de agosto de 2019
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60), através do protocolo 03047/2019, seguindo os
autos posteriormente para o Núcleo de Controle Externo
de Contabilidade e Economia - NEC, que elaborou a
Instrução Técnica Conclusiva ITC 01170/2019, opinando
no que tange ao aspecto técnico-contábil, a Regularidade
da Prestação de Contas Anual (evento 65).
Por sua vez, o Ministério Público de Contas, (evento
69), se manifesta através da Manifestação do Ministério
Público de Contas Parecer 02044/2019, para que seja a
presente prestação de contas julgada REGULAR, na forma
do art. 84, inciso I, da Lei Complementar 621/2012,
dando quitação ao responsável.
Após a manifestação do Ministério Público de Contas
vieram os autos conclusos.
2 – FUNDAMENTAÇÃO
De acordo com a Instrução Técnica Conclusiva ITC
01170/2019, após apresentadas as respectivas razões
de justificativa pelo gestor, cotejando com a suposta
irregularidade inicialmente assinalada pela área técnica
desta Corte de Contas, concluiu-se pelo afastamento das
irregularidades apontadas nos itens 2.1 - Divergência
entre os saldos contábeis e os extratos bancários.
(Item 3.2.1.1 do RTC 589/2018); 2.2 - Divergência
entre registros físicos e contábeis relativos aos bens
patrimoniais imóveis (Item 3.2.2.1 do RTC 589/2018);
2.3 - Pagamento de contribuição previdenciária patronal
relativa ao Regime Privado de Previdência Social (RPPS) a
menor que o devido. (Item 3.4.1 do RTC 589/2018); 2.4 Retenção de contribuições previdenciárias dos servidores
relativas ao Regime Privado de Previdência Social (RPPS)
a maior que o devido (Item 3.4.1 do RTC 589/2018);
2.5 - Retenção de contribuições previdenciárias dos
servidores relativas ao Regime Geral de Previdência

Social (RGPS) a maior que o devido. (Item 3.4.2 do
RTC 589/2018); 2.6 - Recolhimento de contribuições
previdenciárias dos servidores relativas ao Regime Geral
de Previdência Social (RGPS) a maior que o devido. (Item
3.4.2 do RTC 589/2018), razão pelo qual acompanho o
entendimento técnico cujas fundamentações integram
este voto e afasto as inconsistências.
O entendimento do Ministério Público de Contas,
conforme se pode depreender do Parecer 02044/2019,
manifestação
ministerial
(evento
69),
pela
REGULARIDADE, da prestação de contas na forma do art.
84, inciso I, da Lei Complementar 621/2012.
Ante todo o exposto, acompanhando do entendimento
da Área Técnica cuja fundamentação integra este voto
independente de transcrição e do Ministério Público de
Contas, VOTO por que seja adotada a deliberação que
ora submeto à apreciação deste Colegiado.
Sérgio Manoel Nader Borges
Conselheiro Relator
1. ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
senhores Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado
do Espírito Santo, reunidos em Sessão Plenária, ante as
razões expostas pelo Relator, em:
1.1. Tendo em vista o que determina a legislação
pertinente, no que tange ao aspecto técnico-contábil,
Julgar REGULARES as contas apresentada pela Sra.
Elcimara Rangel Loureiro Alício, no exercício de funções
de ordenador de despesas da Secretaria Municipal de
Assistência Social da Serra, referente ao exercício 2017,
na forma do art. 84, inciso I, da Lei Complementar
621/2012, dando quitação ao responsável, nos termos
www.tce.es.gov.br

do art. 85 do mesmo diploma legal.
1.2. Dar ciência aos interessados;
1.3. Posteriormente à confecção do acórdão deste
julgamento, remetam-se os autos ao ilustre representante
do Ministério Público de Contas nos termos do art. 62,
parágrafo único da LC 621/2012.
1.4. Após certificado o trânsito em julgado administrativo,
arquivem-se os autos.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 18/06/2019 – 19ª Sessão Ordinária
do Plenário.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto
(presidente), Sérgio Manoel Nader Borges (relator),
Sebastião Carlos Ranna de Macedo, Domingos Augusto
Taufner, Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, Rodrigo
Coelho do Carmo e Luiz Carlos Ciciliotti da Cunha.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Relator
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
CONSELHEIRO LUIZ CARLOS CICILIOTTI DA CUNHA
Fui presente:
LUIS HENRIQUE DE ANASTÁCIO DA SILVA
Em substituição ao procurador-geral
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Segunda-feira, 5 de agosto de 2019
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Secretário-geral das sessões

Acórdão 00717/2019-1 – PLENÁRIO
Processo: 04175/2018-8
Classificação:
Ordenador
Exercício:

Prestação de Contas Anual de
		

2017

UG:
SEAD - Secretaria Municipal de Administração e
Recursos Humanos de Serra
Relator: 		

Sérgio Manoel Nader Borges

Responsável:
ALEXANDRE CAMILO
VIANA, CLAUDIO JOSE MELLO DE SOUSA

FERNANDES

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – ORDENADOR –
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E
RECURSOS HUMANOS DA SERRA – EXERCÍCIO 2017 –
REGULAR COM RESSALVA – DETERMINAR – QUITAÇÃO
– ARQUIVAR .
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER
BORGES:
1- RELATÓRIO
Tratam os autos de Prestação de Contas Anual da
Secretaria Municipal de Administração e Recursos
Humanos da Serra, do exercício financeiro de 2017, sob
a responsabilidade dos Srs. Claudio José Mello de Sousa
e Alexandre Camilo Fernandes Viana.
Da análise da documentação encaminhada a esta Corte
de Contas resultou o Relatório Técnico Contábil RT
00579/2018 (evento 47) em que foi identificado indícios
de irregularidades, posteriormente reproduzido na

Instrução Técnica Inicial ITI 767/2018 (evento 48), nos
termos da qual foi prolatada a Decisão SEGEX 736/2018,
(evento 50), promovendo-se a citação do responsável
para apresentação de justificativas e documentos no
prazo de 30 dias. Devidamente citado, o responsável,
apresentou suas justificativas/esclarecimentos (evento
54).
Seguiram os autos para o Núcleo de Controle Externo
de Contabilidade e Economia - NEC, que elaborou a
Instrução Técnica Conclusiva ITC 01261/2019, opinando
no que tange ao aspecto técnico-contábil, a Regularidade
com Ressalva da Prestação de Contas Anual (evento 59).
Por sua vez, o Ministério Público de Contas, (evento
63), se manifesta através da Manifestação do Ministério
Público de Contas Parecer 02194/2019, para que seja
a presente prestação de contas julgada REGULAR
COM RESSALVA, na forma do art. 84, inciso I, da Lei
Complementar 621/2012.
Após a manifestação do Ministério Público de Contas
vieram os autos conclusos.
2 – FUNDAMENTAÇÃO
No âmbito deste processo de prestação de contas de
Ordenador, inicialmente foram elencadas 09 (nove)
supostas irregularidades pela área técnica deste Tribunal
de Contas, conforme se pode extrair da ITI 00767/2018,
quais sejam: Divergência entre os saldos contábeis
e os extratos bancários; Divergência entre registros
físicos e contábeis relativos aos bens em almoxarifado;
Divergência entre registros físicos e contábeis relativos
aos bens patrimoniais móveis; Divergência entre registros
físicos e contábeis relativos aos bens patrimoniais
imóveis; Pagamento de contribuição previdenciária
www.tce.es.gov.br

patronal relativa ao Regime Privado de Previdência
Social (RPPS) a menor que o devido; Retenção de
contribuições previdenciárias dos servidores relativas
ao Regime Privado de Previdência Social (RPPS) a maior
que o devido; Retenção de contribuições previdenciárias
dos servidores relativas ao Regime Geral de Previdência
Social (RGPS) a maior que o devido; Recolhimento de
contribuições previdenciárias dos servidores relativas ao
Regime Geral de Previdência Social (RGPS) a maior que o
devido; Ausência do recolhimento integral das parcelas
devidas ao INSS e ao RPPS relacionadas a parcelamentos
firmado.
De acordo com a Instrução Técnica Conclusiva ITC
01261/2019, após apresentadas as respectivas razões
de justificativas pelo gestor, cotejando-as com supostas
irregularidades inicialmente assinaladas pela área técnica
desta Corte de Contas, concluiu-se pelo afastamento
das irregularidades constantes nos seguintes itens:
2.1 Divergência entre os saldos contábeis e os extratos
bancários. (item 3.2.1.1 do RTC nº 579/2018); 2.5
Pagamento de contribuição previdenciária patronal
relativa ao Regime Privado de Previdência Social (RPPS)
a menor que o devido.(item 3.4.1 do RTC nº 579/2018);
2.6 Retenção de contribuições previdenciárias dos
servidores relativas ao Regime Privado de Previdência
Social (RPPS) a maior que o devido.(item 3.4.1 do
RTC nº 579/2018); 2.7 Retenção de contribuições
previdenciárias dos servidores relativas ao Regime Geral
de Previdência Social (RGPS) a maior que o devido.
(item 3.4.2 do RTC nº 579/2018); 2.8 Recolhimento de
contribuições previdenciárias dos servidores relativas ao
Regime Geral de Previdência Social (RGPS) a maior que o
devido. (item 3.4.2 do RTC nº 579/2018) e 2.9 Ausência
Segunda-feira, 5 de agosto de 2019
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do recolhimento integral das parcelas devidas ao INSS
e ao RPPS relacionadas a parcelamentos firmado. (item
3.5.1 do RTC nº 579/2018), razão pelo qual corroboro
com o entendimento técnico cujas fundamentações
integram este voto independente de transcrição e afasto
tais irregularidades.
Quanto ao item 2.2 Divergência entre registros físicos
e contábeis relativos aos bens em almoxarifado. (item
3.2.2.1 do RTC nº 579/2018), Argumentou o responsável
que no exercício de 2018, foi solicitado ao fornecedor
do sistema responsável pela gestão de almoxarifado e
patrimônio, por meio da ordem de serviço nº C18051675, que realizaram os ajustes mencionados, visando
sanar a pendência na integração com o sistema contábil.
Observa-se que a área técnica ao analisar a justificativa
do responsável, verifica que a divergência de R$
1.270.338,94, referente à conta contábil material de
expediente a classificar, ainda não foi apurada, pois o
responsável cita a ordem de Serviço nº C180516-75,
datada de 2018, com o objetivo de apuração dos ajustes
necessários em função da compatibilidade entre o
sistema de controle desses bens e a contabilidade.
Diante do exposto, acompanhando o entendimento
da área técnica, mantenho a irregularidade, com
determinação ao atual responsável que envie na
próxima prestação de contas os ajustes realizados na
conta contábil nº 1.1.5.8.1.00.00.000 de forma que
o saldo contábil reflita a realidade dos materiais em
almoxarifado.
Quanto ao item 2.3 Divergência entre registros físicos e
contábeis relativos aos bens MÓVEIS. (item 3.2.2.2 do
RTC nº 579/2018), a equipe de auditoria conclui que
a divergência de R$21.502,68 (base de 31/12/2017)

existente entre o inventário de bens móveis e os saldos
evidenciados na contabilidade desta secretaria não foi
apurado.
Além disso, a Secretaria da Fazenda apresenta outra
divergência no valor de R$ 1.106.820,89 entre os
sistemas de controle e contábil dos bens móveis (não
se trata de divergência entre inventário e contábil), mas
com data de apuração de junho/2018, fora do alcance
desta prestação de contas. Portanto ficando mantido a
irregularidade, porem entendo pela determinação ao
atual gestor que envie na próxima prestação de contas
o inventário de bens móveis compatível com os saldos
contábeis.
Em relação ao item 2.4 Divergência entre registros físicos
e contábeis relativos aos bens patrimoniais imóveis.
(item 3.2.2.3 do RTC nº 579/2018), corroboro com o
entendimento da área técnica, onde constata-se que a
divergência de R$ 431.558.299,56 (base de 31/12/2017)
se divide entre duas contas contábeis. A primeira é a
conta de obras em Andamento (1.2.3.2.1.06.01.000)
no valor de R$ 129.496.264,53 e a outra no valor de R$
302.062.035,02 classificada na conta contábil outros
bens imóveis (1.2.3.2.1.99.99.001).
Com relação à conta de bens móveis em andamento,
esta conta será controlada após a conclusão da obra.
No entanto, a conta contábil de outros bens imóveis
possui saldo sem a segregação dos valores pertencentes
a cada imóveis, inclusive o responsável sabe da
importância de ajustar tal conta que, segundo as
explicações encaminhadas, foi contratada uma empresa
para elaboração de tal serviço. Como parte da difença
ainda persisti, mantenho a irregularidade. Determino ao
atual gestor que envie na próxima prestação de contas
www.tce.es.gov.br

o inventário de bens imóveis compatível com os saldos
contábeis.
Já o entendimento do Ministério Público de
Contas, conforme se pode depreender do Parecer
2194/2019, manifestação ministerial (evento 63), pela
REGULARIDADE COM RESSALVA, a prestação de contas
na forma do art. 84, inciso II, da Lei Complementar
621/2012, dando quitação ao responsável e que sejam
expedidas as determinações sugeridas pela unidade
técnica (evento 59).
Ante todo o exposto, acompanhando o entendimento
da Área Técnica cuja fundamentação integra este voto
independente de transcrição e do Ministério Público de
Contas, VOTO por que seja adotada a deliberação que
ora submeto à apreciação deste Colegiado.
Sérgio Manoel Nader Borges
Conselheiro Relator
1. ACORDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, 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. Tendo em vista o que determina a legislação
pertinente, no que tange ao aspecto técnico-contábil,
julgar pela REGULARIDADE COM RESSALVA da presente
Prestação de Contas Anual, apresentadas pelos Srs.
Claudio José Mello de Sousa e Alexandre Camilo
Fernandes Viana, no exercício de funções de ordenador
de despesas da Secretaria Municipal de Administração
e Recursos Humanos da Serra, referente ao exercício
2017, na forma do art. 84, inciso II, da Lei Complementar
621/2012, dando quitação ao responsável, nos termos
Segunda-feira, 5 de agosto de 2019
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do art. 86 do mesmo diploma legal.
1.2. Conforme exposto, não foram apresentados
elementos suficientes ao afastamento das seguintes
irregularidades:
1.2.1 Divergência entre registros físicos e contábeis
relativos aos bens em almoxarifado.
Base Legal: Lei 4.320/64, arts. 94 a 96.
1.2.2 Divergência entre registros físicos e contábeis
relativos aos bens Móveis.
Base Legal: Lei 4.320/64, arts. 94 a 96.
1.2.3 Divergência entre registros físicos e contábeis
relativos aos bens Imóveis.
Base Legal: Lei 4.320/64, arts. 94 a 96.
1.3. Determinar ao atual Gestor, com fundamento no
artigo 86 da Lei Complementar Estadual 621/2012 c/c
o artigo 162, §2º do RITCEES, considerando o exposto
nos itens 2.2 a 2.4 da Instrução Técnica Conclusiva ITC
1261/2019, que:
envie na próxima prestação de contas os ajustes
realizados na conta contábil nº 1.1.5.8.1.00.00.000
de forma que o saldo contábil reflita a realidade dos
materiais em almoxarifado;
envie, na próxima prestação de contas, o inventário de
bens móveis compatível com os saldos contábeis;
envie, na próxima prestação de contas, o inventário de
bens imóveis compatível com os saldos contábeis.

1.6. Após certificado o trânsito em julgado administrativo,
arquivem-se os autos.

Classificação: 		
Ordenador

2. Unânime.

Exercício: 			

3. Data da Sessão: 18/06/2019 – 19ª Sessão Ordinária
do Plenário.

UG:
SETUR - Secretaria Municipal de Turismo,
Cultura, Esporte e Lazer de Serra

4. Especificação do quórum:

Relator: 			

Sérgio Manoel Nader Borges

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

Responsável: 		
GOMES

SANDRA REGINA BEZERRA

Procurador: 		
(OAB: 20687-ES)

GILSON

CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Relator
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
CONSELHEIRO LUIZ CARLOS CICILIOTTI DA CUNHA
Fui presente:
LUIS HENRIQUE DE ANASTÁCIO DA SILVA
Em substituição ao procurador-geral
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões

1.4. Dar ciência aos interessados;
1.5. Posteriormente à confecção do acórdão deste
julgamento, remetam-se os autos ao ilustre representante
do Ministério Público de Contas nos termos do art. 62,
parágrafo único da LC 621/2012.

Acórdão 00718/2019-1 – PLENÁRIO
Processo: 04176/2018-2

www.tce.es.gov.br

Prestação de Contas Anual de
2017

GOMES

JUNIOR

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – ORDENADOR –
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA,
ESPORTE E LAZER DA SERRA – EXERCÍCIO 2017 –
REGULAR – QUITAÇÃO – ARQUIVAR .
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER
BORGES:
1- RELATÓRIO
Tratam os autos de Prestação de Contas Anual da
Secretaria Municipal de Turismo, Cultura, Esporte e
Lazer da Serra, do exercício financeiro de 2017, sob a
responsabilidade da Sra. Sandra Regina Bezerra Gomes.
Da análise da documentação encaminhada a esta Corte
de Contas resultou o Relatório Técnico Contábil RT
00595/2018 (evento 46) em que foi identificado indício
de irregularidade, posteriormente reproduzido na
Instrução Técnica Inicial ITI 780/2018 (evento 47), nos
termos da qual foi prolatada a Decisão SEGEX 748/2018,
(evento 48), promovendo-se a citação do responsável
para apresentação de justificativas e documentos no
prazo de 30 dias. Devidamente citado, o responsável,
apresentou petiçao (evento 52), sob o protocolo nº
Segunda-feira, 5 de agosto de 2019
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000266/2019, requerendo prorrogação do prazo por
mais 30 (trinta) dias.
Considerando a complexidade na obtenção dos
documentos solicitados no Termo de Citação
01333/2018, decidiu este conselheiro Relator através
de Decisão Monocrática 00066/2019, prorrogar por
mais 30 (trinta) dias, contados da publicação, para que
apresentem as razões de justificativas e ou alegações
de defesa, em virtude dos achados na Instrução Técnica
Inicial ITI 00780/2018 e Relatório Técnico RT 00595/2018.
Sendo apresentado suas alegações de defesa (evento
60), através do protocolo 03101/2019, seguindo os
autos posteriormente para o Núcleo de Controle Externo
de Contabilidade e Economia - NEC, que elaborou a
Instrução Técnica Conclusiva ITC 01171/2019, opinando
no que tange ao aspecto técnico-contábil, a Regularidade
da Prestação de Contas Anual (evento 66).
Por sua vez, o Ministério Público de Contas, (evento
70), se manifesta através da Manifestação do Ministério
Público de Contas Parecer 02075/2019, para que seja a
presente prestação de contas julgada REGULAR, na forma
do art. 84, inciso I, da Lei Complementar 621/2012.
Após a manifestação do Ministério Público de Contas
vieram os autos conclusos.
2 - FUNDAMENTAÇÃO
De acordo com a Instrução Técnica Conclusiva ITC
01171/2019, após apresentadas as respectivas razões
de justificativa pelo gestor, cotejando com a suposta
irregularidade inicialmente assinalada pela área técnica
desta Corte de Contas, concluiu-se pelo afastamento das
irregularidades apontadas nos itens 2.1 - Divergência
entre os saldos contábeis e os extratos bancários. (Item

3.2.1.1 do RTC 595/2018); 2.2 - Divergência entre registros
físicos e contábeis relativos aos bens patrimoniais
imóveis (Item 3.4.1 do RTC 595/2018); 2.3 - Retenção de
contribuições previdenciárias dos servidores relativas ao
Regime Privado de Previdência Social (RPPS) a maior que
o devido (Item 3.4.1 do RTC 595/2018; 2.4 - Pagamento
de contribuição previdenciária dos servidores relativas
ao Regime Privado de Previdencia Social (Item 3.4.1
do RTC 595/2018);); 2.5 - Retenção de contribuições
previdenciárias dos servidores relativas ao Regime Geral
de Previdência Social (RGPS) a maior que o devido.
(Item 3.4.2 do RTC 595/2018); 2.6 - Recolhimento de
contribuições previdenciárias dos servidores relativas
ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS) a maior
que o devido. (Item 3.4.2 do RTC 595/2018), razão
pelo qual acompanho o entendimento técnico cujas
fundamentações integram este voto e afasto as
inconsistências.
O entendimento do Ministério Público de Contas,
conforme se pode depreender do Parecer 02075/2019,
manifestação
ministerial
(evento
70),
pela
REGULARIDADE, da prestação de contas na forma do art.
84, inciso I, da Lei Complementar 621/2012.
Ante todo o exposto, acompanhando do entendimento
da Área Técnica cuja fundamentação integra este voto
independente de transcrição e do Ministério Público de
Contas, VOTO por que seja adotada a deliberação que
ora submeto à apreciação deste Colegiado.
Sérgio Manoel Nader Borges
Conselheiro Relator
1. ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
www.tce.es.gov.br

senhores Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado
do Espírito Santo, reunidos em Sessão Plenária, ante as
razões expostas pelo Relator, em:
1.1. Tendo em vista o que determina a legislação
pertinente, no que tange ao aspecto técnico-contábil,
Julgar REGULARES as contas apresentada pela Sra.
Sandra Regina Bezerra Gomes, no exercício de funções
de ordenador de despesas da Secretaria Municipal de
Turismo, Cultura, Esporte e Lazer da Serra, referente
ao exercício 2017, na forma do art. 84, inciso I, 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. Posteriormente à confecção do acórdão deste
julgamento, remetam-se os autos ao ilustre representante
do Ministério Público de Contas nos termos do art. 62,
parágrafo único da LC 621/2012.
1.4. Após certificado o trânsito em julgado administrativo,
arquivem-se os autos.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 18/06/2019 – 19ª Sessão Ordinária
do Plenário.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto
(presidente), Sérgio Manoel Nader Borges (relator),
Sebastião Carlos Ranna de Macedo, Domingos Augusto
Taufner, Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, Rodrigo
Coelho do Carmo e Luiz Carlos Ciciliotti da Cunha.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
Segunda-feira, 5 de agosto de 2019
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CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Relator
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
CONSELHEIRO LUIZ CARLOS CICILIOTTI DA CUNHA
Fui presente:
LUIS HENRIQUE DE ANASTÁCIO DA SILVA
Em substituição ao procurador-geral
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões

Acórdão 00719/2019-1 – PLENÁRIO
Processos: 00953/2018-6, 08422/2017-3,
08421/2017-9, 08419/2017-1, 08418/2017-7,
01865/2014-5, 01103/2014-5
Classificação:

Pedido de Reexame

UG: 			
TCEES - Tribunal de Contas do
Estado do Espírito Santo
Relator: 		

Rodrigo Coelho do Carmo

Recorrente:
JOSE MARIA DE ABREU JUNIOR,
LEONARDO BIS DOS SANTOS
Interessado:
ANTONIO SERGIO ALVES VIDIGAL,
AUDIFAX CHARLES PIMENTEL BARCELOS, LUIZ CARLOS
REBLIN, KELLY ROSE AREAL, CLAUDIO JOSE MELLO DE
SOUSA, DIONE DE NADAI, MARIA ZANETE OVANI DOS
SANTOS, VERA LUCIA BAPTISTA CASTIGLIONI, MARIA

DAS GRACAS COTA
Procuradores: Dione De Nadai, ATTILA KUSTER
NETTO (OAB: 13988-ES), FELIPE LOURENÇO BOTURAO
FERREIRA, MARIANA TONIATO DE SOUZA SILVARES
(OAB:16300-ES), RODRIGO KENNEDY GUIMARAES COSTA
(OAB: 22815-ES), RODRIGO LISBOA CORREA (OAB:
14588-ES), TATIANY OLIVEIRA BICALHO (OAB: 22481-ES),
ALTAMIRO THADEU FRONTINO SOBREIRO (OAB: 15786ES), GREGORIO RIBEIRO DA SILVA (OAB: 16046-ES), ALINE
DUTRA DE FARIA (OAB: 12031-ES), CLAUDIA RODRIGUES
NASCIMENTO (OAB: 9787-ES), FELIPE OSORIO DOS
SANTOS (OAB: 6381-ES), KARLA LYRIO DE OLIVEIRA (OAB:
19807-ES), LUCIANA DE OLIVEIRA SACRAMENTO (OAB:
19260-ES), MILENA GOTARDO COSME (OAB: 19148-ES)

em despesas estranhas à manutenção da iluminação
pública.
2. Rejeição das justificativas apresentadas do Sr. José
Maria de Abreu Junior e pelo Sr. Leonardo Bis dos Santos,
condenando-os ao pagamento de multa individual de R$
3.000,00 (três mil reais), pela prática dos atos ilícitos que
causaram grave infração às normas legais.
Em seguida, os autos foram encaminhados ao Conselheiro
em Substituição Marco Antônio da Silva, que votou no
sentido de CONHECER do Pedido de Reexame, e NEGARLHE a atribuição de efeito suspensivo.
Em Instrução Técnica de Recurso 00019/2019-7, opinouse pelo Conhecimento do Pedido de Reexame e, no
mérito pelo seu Não Provimento.

PEDIDO DE REEXAME - DESPESAS ESTRANHAS
À MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA
–
PROVIMENTO
PARCIAL
MULTA
–
REDIMENSIONAMENTO.

Manifestou-se o Ministério Público de Contas
00918/2019-7 em Parecer de lavra do Ilmo. Procurador
Heron Carlos Gomes de Oliveira, anuindo a proposta
exarada pela área técnica.

O CONSELHEIRO RELATOR SR. RODRIGO COELHO DO
CARMO:

Em 16º Sessão Ordinária do Plenário foi realizada
sustentação oral, após vieram os autos a este gabinete.

I – RELATÓRIO

II – PRESSUPOSTOS RECURSAIS

Tratam-se de Pedido de Reexame, com efeito suspensivo,
pelos senhores José Maria de Abreu Junior e Leonardo
Bis dos Santos, em face do Acórdão TC-1095/2017,
que reconheceu a procedência de Representação com
imputação de irregularidades, por aplicação de recursos
da COSIP em despesas estranhas à manutenção da
iluminação pública apenando-os com multa individual
de R$ 3.000,00 (Três mil reais), proferido nos autos do
Processo TC-1865/2014, nos seguintes termos:

Os pressupostos recursais já foram objeto de análise na
Decisão 1465/2018 (peça 06), que o então Relator se
manifestou quanto ao pedido suspensivo:

1. Acolhimento parcial do posicionamento da área
técnica, a respeito de aplicação de recursos da COSIP
www.tce.es.gov.br

Da análise dos autos, verifico que o pedido de reexame
foi interposto perante esta Corte de Contas, na data de
22/01/2018, tendo a decisão recorrida sido publicada
em 21/11/2017, assim, considerando que os prazos
processuais foram suspensos entre a data de 21/12/2017
a 21/01/2018, nos termos do art. 3º da Decisão Plenária
TC nº 14/2016, tem-se que o presente recurso é
tempestivo, nos termos do art. 408, § 5º do Regimento
Segunda-feira, 5 de agosto de 2019
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Interno, Resolução 261/2013.

em seus artigos 372 e 553.

Assim, os recorrentes possuem interesse e legitimidade
recursal, razão pela qual conheço do recurso, por
estarem presentes os requisitos de admissibilidade.

Tal fato não é negado pelos recorrentes, pelo contrário
trazem aos autos que em que pese ter realizado o uso
da verba de maneira indevida, entendem que é possível
uma compensação de valores, bem como a exclusão da
multa nos presentes autos, por não terem dado causa
direta, vez que afirmam que os débitos aconteciam de
forma automática pela instituição bancária.

III – FUNDAMENTAÇÃO
III. 1 – Dos fatos
Da análise do feito, verifico que os Srs. José Maria de
Abreu Júnior e Leonardo Bis dos Santos, interpuseram
Pedido de Reexame, em face do v. Acórdão TC nº
1095/2017-3 - Plenário, prolatado nos autos do
Processo TC nº 1865/2014, objetivando afastamento
da irregularidade, bem como a exclusão da multa a eles
imputada.
Trazem aos autos que os débitos realizados aconteciam
de forma automática, e remontam a gestão anterior.
Alega ainda, que eventual custeio de despesas com
iluminação pública por outras fontes que não a COSIP,
embora não suficiente para afastar a irregularidade, deve
ser considerada nos valores determinados a devolução
de conta específica da COSIP. Para tanto junta aos autos
planilha exemplificativa, demonstrando que as despesas
de iluminação pública eram pagas com recursos de
outras origens que não da conta específica.
III. 2 – Mérito – Aplicação de recursos da COSIP em
despesas estranhas à manutenção da iluminação
pública
A irregularidade foi constatada em sede de acórdão TC
1095/2017 ao se verificar que os recorrentes aplicaram
recursos da COSIP, qual seja recursos de natureza
vinculada, em outras destinações que não o custeio
de iluminação pública, violando expressamente a Lei
Municipal 2.662/2003 e 3.833/2011, respectivamente

Nesse sentido, cabe relembrar parte dispositiva do
acordão TC 1095/2017, em que DETERMINA a atual
Administração que no prazo de 24 meses comprove a
devolução, in verbis:
no prazo de 24 (vinte e quatro) meses, comprove
perante esta Corte a devolução, à conta específica da
COSIP –a ser feita com recursos provenientes de cada
uma das contas que receberam recursos transferidos
da conta COSIP, na forma e valores dos quadros
constantes na ITI -de 2.586.298,4017 VRTE em 2009,
3.403.914,0679 VRTE em 2010, 2.571.366,4583 VRTE em
2011, 3.483.985,5948 VRTE em 2012 e 1.483.022,7102
VRTE em 2012 (relativos aos pagamentos da iluminação
de natal de 2011-Serra Natal da Gente 2011), conforme
quadro abaixo, equivalentes aos R$ 28.466.743,73
(vinte e oito milhões, quatrocentos e sessenta e seis
mil, setecentos e quarenta e três reais e setenta e três
centavos), indevidamente utilizados e não restituídos,
para custeio de despesas estranhas aos serviços de
iluminação pública, autorizando-se a compensação de
todas as despesas com iluminação pública custeadas com
fontes de recursos diversas da arrecadação da COSIP, no
período 2009/2012, cujo cumprimento seja objeto de
monitoramento por parte desta Corte de Contas.
Em que pese a manifestação dos recorrentes da existência
www.tce.es.gov.br

de planilhas extraídas do Portal da Transparência,
planilhas essas capazes de modificar o quanto de
devolução à conta específica, por ter utilizado valores
do caixa geral do município para efetuar pagamento
de despesas relacionadas manutenção da iluminação
pública.
Tem-se que os recorrentes se manifestaram apenas de
forma genérica, se desincumbindo do ônus da prova,
preconizado no art. 373, II do Código de Processo Civil.
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II- ao réu, quanto à existência de fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito do autor
Sendo assim, cabe aos interessados/recorrentes o
ônus da prova em relação as alegações que tenham
apresentados, portanto, ao trazerem aos autos fato
modificativo, devem os mesmos juntar cálculos que
indique de forma específica onde reside as supostas
compensações.
Ressalto que o recorrente poderia se valer de medidas
judiciais para que o seu legitimo interesse em se
defender exercendo o seu contraditório e ampla defesa
e embora esta Corte de Contas prime pela aplicação do
Princípio da Verdade Material, estampado no artigo 240
do Regimento Interno, isso não significa que as normas
processuais não devem ser observadas.
Ascendo aos princípios Constitucionais da Legalidade,
Moralidade e Eficiência na Administração Pública,
bem como, artigo 372 da Lei Municipal 2.662/2003 e
artigo 553 da Lei Municipal 3.833/2011, mantenho a
irregularidade apontada nos termos do acórdão agora
guerreado.
Segunda-feira, 5 de agosto de 2019
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III. 3 – Aplicação de Multa

1. ACÓRDÃO

Diante das alegações acima expostas requer os
recorrentes que se afaste a penalidade de multa.

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:

Pois bem, restou configurado que as partes não
trouxeram justificativas suficientes aos autos para que
se afaste a irregularidade/ou multa, no entanto, forçoso
reconhecer que o procedimento de auditoria realizado
demonstrou que as irregularidades apresentadas não
apontaram dano a erário passível de ressarcimento,
bem como, os valores gastos não foram aplicados a
destinações sem interesse público, motivo pelo qual, não
vislumbro elementos que levem a caracterização de máfé dos recorrentes, mas tão somente, falta de diligência
ao não ser identificado pelos técnicos responsáveis pelo
controle financeiro que estava ocorrendo de forma
automática os recursos vinculados da COSIP.
Em que pese a multa administrativa, aplicada pelos
Tribunais de Contas, possuir funções punitivas e
preventivas, esta última que podemos considerar que
assume verdadeiro caráter pedagógico, a que entendo
ser cabível no caso em tela, todavia redimensiono a
multa do acórdão ora objurgado para 1.000,00 (mil reais)
individualmente.

1.1 CONHECER do Pedido de Reexame, pois presentes
os pressupostos de admissibilidade;
1.2 DAR PROVIMENTO PARCIAL, mantendo- se os termos
do v. acórdão recorrido quanto a irregularidade, alterando
tão somente o valor da multa, por não vislumbrar máfé, passando a parte dispositiva reformada (item 1.14 e
1.15) a ter o seguinte teor:
Rejeito as razões de justificativas apresentadas pelo
senhor Leonardo Bis dos Santos (Secretário de Finanças
–2011),condenando-o, com fulcro no artigo 114,
parágrafo único da LCE-ES 621/2012, ao pagamento
da multa individual de R$ 1.000,00 (mil reais), prevista
no artigo 135, inciso II, da LCE-ES 621/2012 e no
artigo 96, inciso II da LCE 32/93, pela prática dos atos
ilícitos que causaram grave infração às normas legais,
presentificados nos subitens 5.1.4 da ITC 1582/2016.

Ante o exposto, divergindo parcialmente do
entendimento exarado pela unidade técnica, o qual foi
encampado pelo Ministério Público de Contas, e VOTO
no sentido de que este Plenário aprove a seguinte
proposta de deliberação que submeto à consideração de
Vossas Excelências.

Rejeito as razões de justificativas apresentadas pelo
senhor José Maria de Abreu Júnior (Secretário de
Finanças),condenando-o, com fulcro no artigo 114,
parágrafo único da LCE-ES 621/2012, ao pagamento
da multa individual de R$ 1.000,00 (mil reais), prevista
no artigo 135, inciso II, da LCE-ES 621/2012 e no
artigo 96, inciso II da LCE 32/93, pela prática dos atos
ilícitos que causaram grave infração às normas legais,
presentificados nos subitens 5.1.4 da ITC 1582/2016

RODRIGO COELHO DO CARMO

1.3 DAR CIÊNCIA aos interessados;

Conselheiro Relator

1.4 REMETER os autos ao ilustre representante do

IV - CONCLUSÃO
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Ministério Público de Contas, posteriormente à
confecção do acórdão deste julgamento, nos termos do
art. 62, parágrafo único da LC 621/2012;
1.5 ARQUIVAR os autos, após certificado o trânsito em
julgado.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 18/06/2019 – 19ª Sessão Ordinária
do Plenário.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto
(presidente), Rodrigo Coelho do Carmo (relator),
Sebastião Carlos Ranna de Macedo, Domingos Augusto
Taufner, Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, Sérgio
Manoel Nader Borges e Luiz Carlos Ciciliotti da Cunha.
5. Ficam os responsáveis obrigados a comprovar
perante o Tribunal o recolhimento do débito e/ou da
multa aplicada, no prazo de trinta dias, contados a
partir da publicação deste Acórdão, nos termos do
art. 454, inciso I, do Regimento Interno deste Tribunal.
Quando cabível recurso, os prazos para interposição
encontram-se previstos no Título VIII do mesmo
diploma normativo.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
Relator
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Segunda-feira, 5 de agosto de 2019
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CONSELHEIRO LUIZ CARLOS CICILIOTTI DA CUNHA
Fui presente:
LUIS HENRIQUE DE ANASTÁCIO DA SILVA
Em substituição ao procurador-geral
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões

da Instrução Normativa 43/2017.
Diante do não recebimento das referidas contas foi
emitido Termo de Notificação Eletrônico 04667/20181, fixando prazo de 5 (cinco) dias para cumprimento da
obrigação, expirado em 14/05/2018, sob pena de multa,
nos termos do art. 25 do da Instrução Normativa TC nº
43/2017.

Acórdão 00720/2019-1 – PLENÁRIO
Processo: 05111/2018-1
Classificação:
Ordenador

Prestação

de

Contas

Anual

de

Exercício: 		

2017

UG: 			
Saúde de Vila Velha

FMS - Fundo Municipal de

Relator: 		

Rodrigo Coelho do Carmo

Responsável:
JARBAS RIBEIRO DE ASSIS JUNIOR,
GIOVANNA SARCINELLI MOTTA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE ORDENADOR
– EXERCÍCIO DE 2017 – REGULAR – QUITAÇÃO –
DETERMINAR – ARQUIVAR.
O CONSELHEIRO RELATOR RODRIGO COELHO DO
CARMO:
RELATÓRIO
Tratam os presentes autos de Prestação de Contas Anual
do Fundo Municipal de Saúde de Vila Velha, referente ao
exercício financeiro de 2017, sob a responsabilidade da
Sra. Giovanna Sarcinelli Motta - Período: 03 a 16/01/2017
e do Sr. Jarbas Ribeiro de Assis Junior - Período: 17/01 a
31/12/2017, em atendimento do art. 135 do RITCEES e

Ante a provocação ao gestor, em 04/06/2018 foi acusado
no sistema o recebimento das referidas contas que, nos
termos do art. 139 do Regimento Interno do Tribunal
de Contas do Estado do Espírito Santo, aprovado pela
Resolução TC 261/2013, fora do prazo regimental.
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 00603/2018-4, peça 50, com vistas ao
julgamento das contas de gestão do responsável.
Como resultado o Relatório Técnico Nº 00603/20184, peça 50, opinou em sua conclusão pela citação do
responsável frente aos seguintes achados:
Sendo passível também de determinação ao atual
gestor, ou a quem lhe vier a substituir, que:
Adote medidas administrativas necessárias à
disponibilização tempestiva da devida documentação
ao controle interno visando a elaboração e
encaminhamento, nas futuras prestação de contas, de
parecer conclusivo conforme previsto no artigo 82, §2º
da Lei Complementar 621/2012; e
Adote medidas administrativas necessárias ao
cumprimento das recomendações emitidas pela Unidade
www.tce.es.gov.br

de Controle Interno a respeito dos pontos de controle
avaliados.
Dessa forma, conforme a Instrução Técnica Inicial 032/2019-2, peça 52, que depreendeu a Decisão SEGEX
00031/2019-8, peça 53, foi devidamente citado (Termo
de Citação 00024/2019-8, peça 56) o responsável para
que no prazo legal apresentasse suas justificativas
bem como documentos, necessários em referência ao
achado.
Em 28/02/2019, através do Protocolo 03100/20191, peça 57, compareceu o responsável junto aos autos
solicitando prorrogação de prazo para atendimento aos
termos originários da Decisão SEGEX 00031/2019-8, na
ocasião alegou o gestor que tal solicitação se justifica
em razão da troca do sistema de gestão do município
que vem demandando por demais todas as unidades de
gestão.
Assim nos termos da DECM 210/2019. peça 61, foi
deferido o pedido de dilação de prazo, concedendo ao
gestor mais 30 dias para apresentar o solicitado, prazo
devidamente cumprido pelo gestor que em 01/04/2019,
através do Protocolo 4313/2019-5 peça 65, apresentou
suas justificativas e documentos.
Remetidos os autos a área técnica após análise minuciosa,
restou ao NCE emissão da Instrução Técnica Conclusiva
01280/2019-9, peça 69, nos termos da proposta de
conclusão e encaminhamento que segue:
3

PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO

A Prestação de Contas Anual, ora avaliada, refletiu a
atuação do gestor responsável, no exercício das funções
administrativas no Fundo Municipal de Saúde de Vila
Velha.
Segunda-feira, 5 de agosto de 2019
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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.
Opina-se, sob o aspecto técnico-contábil, pelo
julgamento regular da prestação de contas da senhora
Giovanna Sarcinelli Motta e do senhor Jarbas Ribeiro de
Assis Júnior, no exercício de 2017, na forma do artigo 84,
I, da Lei Complementar Estadual 621/2012.
E ainda, em função do não acolhimento das razões de
justificativas apresentadas pelo Sr. Jarbas Ribeiro de Assis
Junior, em função do encaminhamento das presentes
contas em atraso, sugere-se aplicar-lhe multa prevista no
artigo 135, VIII, da Lei Complementar Estadual 621/2012.
O Ministério Público Especial de Contas, pronunciandose por meio do Parecer 01988/2019-4, peça 73, da lavra
do Procurador Luís Henrique Anastácio da Silva, de forma
a legitimar o entendimento do corpo técnico dessa Corte
de Contas, anuindo à manifestação contida na Instrução
Técnica Conclusiva 01280/2019, pugna pela regularidade
das contas sem prejuízo da multa ali sugerida, em razão
do atraso no envio da PCA.
Após vieram os autos a este gabinete para manifestação.
I. FUNDAMENTAÇÃO
Cumpre destacar que inicialmente da análise técnica
realizada sobre a Prestação de Contas Anual do Fundo
Municipal de Saúde Vila Velha, referente ao exercício
financeiro de 2017, sob a responsabilidade do sob a
responsabilidade da Sra. Giovanna Sarcinelli Motta Período: 03 a 16/01/2017 e do Sr. Jarbas Ribeiro de

Assis Junior - Período: 17/01 a 31/12/2017, tendo
restado dúvida frente aos achados elencados abaixo,
evidenciados no RT Nº 0603/2018-4 e na ITI 0032/2019,
devidamente analisados na ITC 01280/2019-9,
merecendo o opinamento individualmente :
2.1
Descumprimento do prazo para apresentação
da prestação de contas.
3.1.9
Divergência entre a Demonstração das
Variações Patrimoniais e o Balanço Patrimonial em
relação ao resultado patrimonial.
3.1.10 Divergência entre os totais dos saldos devedores
e dos saldos credores.
3.2.1.1 Divergência entre os saldos contábeis e os
extratos bancários.
3.2.2.1 Realização de ajustes contábeis (baixa
patrimonial), relativos a perdas involuntárias de bens
imóveis, sem documentação de suporte.
II.1 - ENTREGA INTEMPESTIVA DA PCA (ITEM 2.1. PASSÍVEL DE SANÇÃO POR MULTA, ART. 139 DA RES.
261/2013).
Em resumo, o gestor esclarece que a prestação de
contas foi encaminhada em atraso, principalmente,
em decorrência de problemas enfrentados pela
Administração Municipal no que tange à utilização do
sistema informatizado de gestão pública.
De certo, o artigo 139 da Resolução TC 261/13, é bem
claro quanto ao prazo para envio das prestações de contas
anualmente que será até o dia 31 de março do exercício
seguinte, salvo disposição legal ou regulamentar em
contrário.
Contudo, conforme disposto no art. 364 §2º do
www.tce.es.gov.br

RITCEES, diante do caso concreto, fica evidenciado
motivo de força maior devidamente comprovado pelo
gestor, frente a dificuldade encontrada no que tange a
transição entre o Sistema de Gestão antigo com o atual,
sobretudo cabe ressaltar o interesse do gestor em sanar
qualquer pendência em relação a esta Corte de Contas,
demonstrando sua boa-fé.
Considerando ainda que o atraso mencionado, não
trouxe impactos à análise técnica da prestação de
contas em tela, 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.

Relembro esta Corte de Contas que já foi objeto de
julgamento neste Plenário, a Representação nos autos
do TC 4311/2018 em que ficou constado a contratação
de nova empresa prestadora dos serviços de informática,
onde estabeleceu critérios para a migração dos dados
visando o atendimento pleno do sistema de gestão,
ressaltando que já foi concluído com assinatura de
contrato e que a fase final de migração se dará até o fim
do mês de maio, data a partir de qual tais alegações não
mais subsistirá afim de que se afaste a irregularidade por
atraso em entrega de PCA.
Ademais no Processo TC 4878/2018 da Secretaria
Municipal de Governo de Vila Velha, o Douto Procurador
Geral de Contas Dr. Luciano Vieira em seu parecer
pugna pelo afastamento da irregularidade tão logo da
penalidade de multa considerando que tais justificativas
foram capazes de mitigar a aplicação de multa nos
Segunda-feira, 5 de agosto de 2019
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Processos TC 00547/2019-8 (Acórdão 00312/2019-3) e
05021/2018-1 (Decisão 02865/2018-4).

etcees, acompanhando área técnica e Ministério Público
de Contas afasto a irregularidade.

Sendo assim, em que pese as justificativas apresentadas,
verifico que, efetivamente, os argumentos trazidos
pelo responsável foram suficientes para elidir o
descumprimento do prazo de envio da prestação de
contas anual, havendo razoabilidade para o afastamento
da penalidade de multa.

3.2.1.1 Divergência entre os saldos contábeis e os
extratos bancários.

Dessa forma, divergindo da área técnica e do Ministério
Público de Contas, afasto a presente irregularidade em
relação ao não envio tempestivo da presente prestação
de contas.

Devidamente provocado o responsável trouxe aos
autos os respectivos extratos, donde se observa que
não ocorreu diferença entre saldos bancários e saldos
contábeis, que os extratos bancários de conta corrente,
enviados pela defesa, não geraram diferença entre
banco e contabilidade, que os extratos bancários de
conta aplicação não foram enviados na prestação de
contas porque as respectivas contas correntes constante
da prestação de contas não pertencia ao Fundo, razão
pela qual afasto a responsabilidade.

II. 2 - DIVERGÊNCIA ENTRE A DEMONSTRAÇÃO DAS
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS E O BALANÇO PATRIMONIAL
EM RELAÇÃO AO RESULTADO PATRIMONIAL (ITEM
3.1.9).
Considerando que o resultado patrimonial apurado
na Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP)
deve ser igual ao resultado do exercício no patrimônio
líquido do Balanço Patrimonial, a tabela abaixo enviada
pelo gestor prova o contrário, assim restou aguardar as
devidas justificativas do gestor.
Em sua defesa alegou o gestor que o lançamento
de reversão de provisão realizado contra o nível
2.3.7.11.01.00.00 (SUPERAVIT OU DEFICIT DO
EXERCICIO) ao invés do lançamento em conta de Variação
patrimonial aumentativa. Sendo então evidenciado no
balanço patrimonial o valor de R$1.194,90 e no DEMVAP
não foi evidenciado gerando a diferença.
Nesse sentido, a irregularidade foi devidamente
esclarecida no documento apresentado pela defesa
– Item 66, Peça Complementar 7548/2019-1, sistema

No ato da análise, a área técnica verificou que os registros
contábeis e os extratos bancários apresentaram valores
inalterados, restando dúvida diante ausência de alguns
extratos de conta corrente e outros de conta aplicação.

3.2.2.1 Realização de ajustes contábeis (baixa
patrimonial), relativos a perdas involuntárias de bens
imóveis, sem documentação de suporte.
A pendência foi sanada quando da análise do item
66 – Peça Complementar 7541/2019-1, constante
do sistema etcees, onde se comprova através dos
documentos e com as devidas regularizações solicitadas
para o esclarecimento da baixa de bens imóveis, no
valor de R$ 26.174,56, em contrapartida do resultado
do exercício. Diante dos esclarecimentos fornecidos
sugeriu-se o afastamento também dessa irregularidade,
da qual acompanho entendimento, pelo afastamento.
Nesses termos a Instrução Técnica Conclusiva
01280/2019-9, peça 69, concluiu por conter nos autos
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justificativas e documentos suficientes para afastar os
indicativos de irregularidade dos itens 3.1.9, 3.1.10,
3.2.1.1, 3.2.2.1 constante na ITI 0032/2019 , por julgar
REGULARES as contas da senhora Giovanna Sarcinelli
Motta e do senhor Jarbas Ribeiro de Assis Júnior, no
exercício das funções de ordenador de despesas do
Fundo Municipal de Saúde de Vila Velha , no exercício de
2017, bem como pela aplicação de sanção por MULTA ao
Sr. Jarbas Ribeiro de Assis Júnior, tendo em vista o envio
intempestivo da PCA (item 2.1 RT, ITI e ITC).
Assim sendo, acolho em parte a manifestação da
área técnica, exarada na Instrução Técnica Conclusiva
01280/2019, bem como posicionamento do Ministério
Público de Contas, através do Parecer 01988/2019-4,
divergindo em ambos os casos apenas quanto a aplicação
de multa pelo atraso no envio da PCA.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, acompanho em parte o posicionamento
da área técnica e do Ministério Público de Contas,
deixando apenas de aplicar a multa, VOTO no sentido de
que os membros do Plenário aprovem a seguinte minuta
que submeto à consideração de Vossas Excelências.
RODRIGO COELHO DO CARMO
Conselheiro Relator
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em Sessão Ordinária Plenária, ante as
razões expostas pelo relator, em:
1.1 JULGAR REGULAR Prestação de Contas Anual do
Fundo Municipal de Saúde de Vila Velha, exercício 2017,
sob responsabilidade senhora Giovanna Sarcinelli Motta
Segunda-feira, 5 de agosto de 2019

26

ATOS DO PLENÁRIO

e do senhor Jarbas Ribeiro de Assis Júnior, no exercício das
funções de ordenador de despesas, 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 AFASTAR a multa do Sr. Jarbas Ribeiro de Assis
Júnior, nos termos do voto.
1.3 DETERMINAR ao atual gestor, ou a que vier sucedêlo, que:
Adote medidas administrativas necessárias à
disponibilização tempestiva da devida documentação
ao controle interno visando a elaboração e
encaminhamento, nas futuras prestação de contas, de
parecer conclusivo conforme previsto no artigo 82, §2º
da Lei Complementar 621/2012; e
Adote medidas administrativas necessárias ao
cumprimento das recomendações emitidas pela Unidade
de Controle Interno a respeito dos pontos de controle
avaliados.

CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
Relator
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRO LUIZ CARLOS CICILIOTTI DA CUNHA
Fui presente:
LUIS HENRIQUE DE ANASTÁCIO DA SILVA
Em substituição ao procurador-geral
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões

O CONSELHEIRO RELATOR RODRIGO COELHO DO
CARMO:
RELATÓRIO
Tratam os presentes autos de Prestação de Contas
Anual da Procuradoria Geral do Município de Vila
Velha, referente ao exercício financeiro de 2017, sob a
responsabilidade do Sr. José de Ribamar Lima Bezerra,
nos termos do art. 135 do RITCEES e da Instrução
Normativa 43/2017.
Vencido o prazo para envio, e diante da não identificação
do recebimento das referidas contas no Sistema CidadES,
foi emitido Termo de Notificação Eletrônico 04619/20182, fixando prazo de 5 (cinco) dias para cumprimento da
obrigação, expirado em 08/05/2018, nos termos do art.
25 do da Instrução Normativa TC nº 43/2017.

Acórdão 00721/2019-1 – PLENÁRIO
Processo: 05113/2018-9

1.4 ARQUIVAR os autos após o trânsito em julgado.

Classificação:
Ordenador

2. Unânime.

Exercício: 		

2017

3. Data da Sessão: 18/06/2019 – 19ª Sessão Ordinária
do Plenário.

UG: 			
Município de Vila Velha

PGM - Procuradoria Geral do

4. Especificação do quórum:

Relator: 		

Rodrigo Coelho do Carmo

Responsável:

JOSE DE RIBAMAR LIMA BEZERRA

Procurador:
(OAB: 4080-ES)

JOSE DE RIBAMAR LIMA BEZERRA

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

Prestação

de

Contas

Anual

de

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE ORDENADOR
– EXERCÍCIO DE 2017 – REGULAR – QUITAÇÃO –
DETERMINAR – RECOMENDAR – ARQUIVAR.
www.tce.es.gov.br

Ante a provocação ao gestor, em 04/06/2018 foi acusado
no sistema o recebimento das referidas contas que, nos
termos do art. 139 do Regimento Interno do Tribunal
de Contas do Estado do Espírito Santo, aprovado
pela Resolução TC 261/2013, realizado fora do prazo
regimental.
Nos termos regimentais as contas ora apresentadas
são compostas pelas demonstrações contábeis, 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 00607/2018-2, peça
50, com vistas ao julgamento das contas de gestão do
responsável.
Como resultado o RT Nº 00614/2018, peça 50, opinou
em sua conclusão pela citação do responsável frente aos
seguintes achados:
Segunda-feira, 5 de agosto de 2019
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Dessa forma, conforme a Instrução Técnica Inicial 00035/2019-6, peça 51, depreendendo a Decisão SEGEX
00034/2019-1, peça 52, citando (Termo de Citação
00023/2019-3, peça 53) o responsável para que no
prazo legal apresentasse suas justificativas bem como
documentos, necessários em referência ao achado.
Através do Protocolo 00251/2019-1 peças 56,
compareceu o responsável junto aos autos solicitando
prorrogação de prazo para atendimento aos termos
originários da Decisão SEGEX 00034/2019-1, na ocasião
alegou o gestor que tal solicitação se justifica em razão
da troca do sistema de gestão do município que vem
demandando por demais todas as unidades de gestão,
o pedido foi deferido por meio da DECM 00211/2019-6.
Com vistas a sanar as pendências em 01/04/2018
(protocolo 4286/2019) foram apresentadas a este
Tribunal informações pendentes em referência ao
Termo de Citação n° 00023/2019-3 originário da Decisão
SEGEX, ato continuo foram remetidos os autos a área
técnica que, após análise minuciosa, restou a emissão da
Instrução Técnica Conclusiva 01252/2019-7, peça 65, nos
termos da proposta de conclusão e encaminhamento
que segue:
3 -CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Foi examinada a Prestação de Contas Anual da
Procuradoria Geral do Município de Vila Velha, relativa
ao exercício de 2017, sob a responsabilidade do Sr.José
de Ribamar Lima Bezerra. Frente ao não acolhimento das
justificativas apresentadas para o descumprimento do
prazo para encaminhamento da presente prestação de
contas ao Tribunal, sugere-se a aplicação da multa prevista
no artigo 135, VIII da Lei Complementar 621/2012, ao
Sr. José de Ribamar Lima Bezerra, responsável pelo seu

encaminhamento. Quanto ao aspecto técnico-contábil e
o disposto na legislação pertinente, opina-se no sentido
de que este Egrégio Tribunal de Contas julgue REGULAR a
Prestação de Contas da Procuradoria Geral do Município
de Vila Velha, sob a responsabilidade doSr. José de
Ribamar Lima Bezerra, relativamente ao exercício de
2017, com base no art. 84, inciso I, da Lei Complementar
621/2012. Acrescenta-se sugestão de recomendar, ao
atual gestor, ou quem venha a sucedê-lo que proceda
nos próximos exercícios os seguintes ajustes: a)Que
informe em seu relatório de gestão, a ser apresentado
na próxima prestação de contas, o resultado das ações
implementadas para a melhoria no processo de cobrança
judicial.
Sugere-se, ainda,
A emissão de determinação ao atual ordenador de
despesas, ou a quem lhe vier a substituir, para que:
Adote medidas administrativas para o envio das futuras
prestações de contas anuais no prazo estabelecido no
art. 139 da Resolução TC 261/13;
Adote medidas administrativas necessárias à
disponibilização tempestiva da devida documentação
ao controle interno visando a elaboração e
encaminhamento, nas futuras prestação de contas, de
parecer conclusivo conforme previsto no artigo 82, §2º
da Lei Complementar 621/2012;
Adote medidas administrativas necessárias ao
cumprimento das recomendações emitidas pela Unidade
de Controle Interno a respeito dos pontos de controle
avaliados.
Nesse passo, o Ministério Público Especial de Contas,
pronuncia-se por meio do Parecer 02133/2019-3, peça
www.tce.es.gov.br

69, da lavra do Procurador Luciano Vieira, de forma a
legitimar o entendimento do corpo técnico dessa Corte
de Contas, anuindo à manifestação contida na Instrução
Técnica Conclusiva 01252/2019, pugna pela regularidade
das contas (afastando a multa aplicada pelo atraso no
envio da PCA) bem como expedição das recomendações
e determinações sugeridas no RT 614/2018.
Após vieram os autos a este gabinete para manifestação.
FUNDAMENTAÇÃO
Cabe destacar que inicialmente da análise técnica
da Prestação de Contas Anual da Procuradoria Geral
do Município de Vila Velha, referente ao exercício
financeiro de 2017, sob a responsabilidade do Sr. José
de Ribamar Lima Bezerra, tendo restado dúvida frente
aos achados aos itens 2.1, 3.2.1.1 e 3.6.1, evidenciados
no RT Nº 0614/2018 e na ITI 0035/2019, devidamente
analisados na ITC 01252/2019, merecendo opinamento
individualmente, conforme abaixo:
II.1 - ENTREGA INTEMPESTIVA DA PCA (ITEM 2.1. - RT
614/2018).
Alega o defendente que a desconcentração
administrativa ocorrida no âmbito da Administração
Municipal, por força do disposto na Lei Municipal
5.318/2012, não englobou setores ligados às Secretarias
de Administração e de Finanças, restando centralizadas
as tarefas relativas ao processamento da folha de
pagamentos das diferentes secretarias, assim como as
tarefas relativas à contabilidade do Município.
Em resumo, o gestor esclarece que a prestação de
contas foi encaminhada em atraso, principalmente,
em decorrência de problemas enfrentados pela
Administração Municipal no que tange à utilização
Segunda-feira, 5 de agosto de 2019
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do sistema informatizado de gestão pública, contudo
ressalta que a Administração não mediu esforços para
agilizar os procedimentos administrativos e contábeis
relacionados as Prestações de Contas, entre elas, a
realização de licitação para a aquisição de software de
gestão.
De certo, o artigo 139 da Resolução TC 261/13, é bem
claro quanto ao prazo para envio das prestações de contas
anualmente que será até o dia 31 de março do exercício
seguinte, salvo disposição legal ou regulamentar em
contrário.
Contudo, conforme disposto no art. 364 §2 do RITCEES,
diante do caso concreto, restou evidenciado motivo
de força maior, devidamente comprovado pelo gestor,
frente a dificuldade encontrada no que tange a
transição entre o Sistema de Gestão antigo com o atual,
sobretudo cabe ressaltar o interesse do gestor em sanar
qualquer pendência em relação a esta Corte de Contas,
demonstrando sua boa-fé.
Considerando ainda que o atraso mencionado, não
trouxe impactos à análise técnica da prestação de
contas em tela, 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.
Relembro esta Corte de Contas que já foi objeto de
julgamento neste Plenário, a Representação nos autos
do TC 4311/2018 em que ficou constado a contratação
de nova empresa prestadora dos serviços de informática,
onde estabeleceu critérios para a migração dos dados
visando o atendimento pleno do sistema de gestão,
ressaltando que já foi concluído com assinatura de
contrato e que a fase final de migração se dará até o fim

do mês de maio, data a partir de qual tais alegações não
mais subsistirá afim de que se afaste a irregularidade por
atraso em entrega de PCA.

se que os extratos bancários dessas contas também
constas dos arquivos EXTBAN da Secretaria Municipal de
Finanças de Vila Velha.

Sendo assim, em que pese as justificativas apresentadas,
verifico que, efetivamente, os argumentos trazidos
pelo responsável foram suficientes para elidir o
descumprimento do prazo de envio da prestação de
contas anual, havendo razoabilidade para o afastamento
da penalidade de multa.

II. 3 - INEFICIÊNCIA NA COBRANÇA ADMINISTRATIVA
E/OU JUDICIAL DA DÍVIDA ATIVA (ITEM 3.6.1 DO RT
614/2018).

Assim, divergindo da área técnica e acompanhando
o Ministério Público de Contas, afasto a presente
irregularidade em relação ao não envio tempestivo da
presente prestação de contas.
II. 2 - DIVERGÊNCIA ENTRE OS SALDOS CONTÁBEIS E OS
EXTRATOS BANCÁRIOS (ITEM 3.2.1.1 DO RT 614/2018).
Devidamente provocado, o responsável trouxe aos
autos justificativas, bem como documentos, para
as possíveis inconsistências e/ou ausências quanto
aos referidos extratos apontados no RT 614/2018,
sanando as dúvidas existentes, razão pela qual a área
técnica opinou pelo afastamento desta irregularidade,
e por encontrar razão, acompanho. Destaco:
Em relação à conta Banestes, ag. 208, nº 27493642,
a defesa informou que a conta poupança não possui
vínculo com qualquer conta corrente e que os EXTBAM
e TVDISP apresentam apenas informações relativas a
poupança vinculada.
Quanto aos demais extratos de aplicação referentes às
contas correntes do Banco do Brasil, Banestes e CEF, a
defesa informa que também foram movimentados na
UG 12 –SEMFI.
De fato, conforme documentação encaminhada, verificawww.tce.es.gov.br

Tabela 17) Informações complementares sobre a Dívida
Ativa
Com base na tabela acima, verifica-se que o percentual
recebido no exercício em relação ao saldo final é muito
baixo (2,59%), demonstrando assim, pouca eficiência
na cobrança administrativa e/ou judicial da dívida ativa,
dessa forma coube solicitar informações ao gestor diante
das informações.
Em reposta, justifica o gestor que vem implementando
alternativas para alcançar maior eficiência na cobrança da
dívida ativa judicial, e que foi traçado plano estratégico,
voltado à nomeação e posse de novos Procuradores
Municipais e a capacitação de todos os servidores da
referida setorial e a adoção de medidas destinadas a
efetiva/eficiente recuperação dos créditos municipais,
pelas vias administrativas e judiciais, entre outras.
Esclarece ainda que compete a Procuradoria executar a
cobrança judicial e a secretaria de finanças implementar
ações de administração da dívida e de cobrança
administrativas. Assim, o não funcionamento desse setor
aumenta o número de processos em cobrança judicial,
saliente ainda que a cobrança da dívida ativa judicial
também depende da agilidade do Poder Judiciário.
Ante as justificativas apresentadas pelo responsável,
acompanho a área técnica quando da sugestão de
recomendação ao atual ordenador de despesas, ou a
Segunda-feira, 5 de agosto de 2019
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quem lhe vier a substituir, que informe em seu relatório
de gestão, a ser apresentado na próxima prestação de
contas, o resultado das ações implementadas para a
melhoria no processo de cobrança judicial. Afastando
assim, a presente irregularidade.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, acompanhando o Ministério Público de
Contas e divergindo em parte do posicionamento da
área técnica, especificadamente quanto a aplicação de
multa VOTO no sentido de que os membros do Plenário
aprovem a seguinte minuta que submeto à consideração
de Vossas Excelências.
RODRIGO COELHO DO CARMO
Conselheiro Relator
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em Sessão Ordinária Plenária, ante as
razões expostas pelo relator, em:
1.1 JULGAR REGULAR Prestação de Contas Anual
da Procuradoria Geral do Município de Vila Velha,
exercício 2017, sob responsabilidade do José de
Ribamar Lima Bezerra, no exercício das funções de
ordenador de despesas, nos termos do art. 84, inciso I,
da Lei Complementar nº 621/2012, dando-se a devida
QUITAÇÃO ao responsável, conforme artigo art. 85 da
mesma lei;

Adote medidas administrativas para o envio das futuras
prestações de contas anuais no prazo estabelecido no
art. 139 da Resolução TC 261/13;
Adote medidas administrativas necessárias à
disponibilização tempestiva da devida documentação
ao controle interno visando a elaboração e
encaminhamento, nas futuras prestação de contas, de
parecer conclusivo conforme previsto no artigo 82, §2º
da Lei Complementar 621/2012;
Adote medidas administrativas necessárias ao
cumprimento das recomendações emitidas pela Unidade
de Controle Interno a respeito dos pontos de controle
avaliados.
1.4 RECOMENDAR ao atual gestor, ou a que vier sucedêlo, que:
Que informe em seu relatório de gestão, a ser
apresentado na próxima prestação de contas, o resultado
das ações implementadas para a melhoria o processo de
cobrança judicial.

CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
Relator
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRO LUIZ CARLOS CICILIOTTI DA CUNHA
Fui presente:
LUIS HENRIQUE DE ANASTÁCIO DA SILVA
Em substituição ao procurador-geral
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões

Acórdão 00722/2019-1 – PLENÁRIO
Processo: 06303/2018-2

1.5 ARQUIVAR os autos após o trânsito em julgado.

Classificação:
Ordenador

2. Unânime.

Exercício: 		

3. Data da Sessão: 18/06/2019 – 19ª Sessão Ordinária
do Plenário.

UG:
SEMCONT - Secretaria Municipal de Controle e
Transparência de Vila Velha

4. Especificação do quórum:

Relator: 		

1.2 DEIXAR de aplicar multa do José de Ribamar Lima
Bezerra, nos termos do voto.

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

1.3 DETERMINAR ao atual gestor, ou a que vier sucedêlo, que:

CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
www.tce.es.gov.br

Prestação

de

Contas

Anual

de

2017

Rodrigo Coelho do Carmo

Responsável:
ANTONIO CARLOS PASSON, ANDRE
ABREU DE ALMEIDA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE ORDENADOR
– EXERCÍCIO DE 2017 – REGULAR – QUITAÇÃO – –
DETERMINAR – ARQUIVAR.
O CONSELHEIRO RELATOR RODRIGO COELHO DO
Segunda-feira, 5 de agosto de 2019
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CARMO:
RELATÓRIO
Tratam os presentes autos de Prestação de Contas Anual
da Secretaria Municipal de Controle e Transparência de
Vila Velha - SEMCONT, referente ao exercício financeiro
de 2017, sob a responsabilidade dos Senhores dos Srs.
Antônio Carlos Passon (Período: 18/01 a 28/03/2017)
e André Abreu de Almeida (29/03 a 31/12/2017), em
atendimento do art. 135 do RITCEES e da Instrução
Normativa 43/2017.
Diante do não recebimento das referidas contas foi
emitido Termo de Notificação Eletrônico 04615/20185, fixando prazo de 5 (cinco) dias para cumprimento da
obrigação, expirado em 09/05/2018, sob pena de multa,
nos termos do art. 25 do da Instrução Normativa TC nº
43/2017.
Em resposta a notificação, em 30/05/2018 foi acusado
no sistema o recebimento das contas que nos termos
do art. 139 do Regimento Interno do Tribunal de Contas
do Estado do Espírito Santo, aprovado pela Resolução
TC 261/2013, fora do prazo regimental.
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 00665/2018-5, peça 50, com vistas ao
julgamento das contas de gestão dos responsáveis.
Como resultado o Relatório Técnico Nº 00079/20185, peça 79, opinou em sua conclusão pela citação do
responsável frente aos seguintes achados:
Tabela

Sendo passível também de determinação ao atual
gestor, ou a quem lhe vier a substituir, que:

4, peça 68, nos termos da proposta de conclusão e
encaminhamento que segue:

Demonstre, em notas explicativas na futura prestação
de contas, os ajustes realizados em decorrência de
desincorporação de imobilizado;

2

Adote
medidas
administrativas
necessárias
à
disponibilização
tempestiva
da
devida
documentação ao controle interno visando a
elaboração
e
encaminhamento,
nas
futuras
prestação
de
contas,
de
parecer conclusivo conforme previsto no artigo 82, §2º
da Lei Complementar 621/2012; e
Adote medidas administrativas necessárias ao
cumprimento das recomendações emitidas pela Unidade
de Controle Interno a respeito dos pontos de controle
avaliados.
Assim, nos termos da Instrução Técnica Inicial 00137/2019-8, peça 52, que depreendeu a Decisão SEGEX
00124/2019-1, peça 53, foram devidamente citados
(Termos de Citação 00177//2019-2 e 00178//2019-7,
peças 54 e 55) os Srs Antônio Carlos e André Abreu de
Almeida para que no prazo legal apresentassem suas
justificativas bem como documentos, necessários em
referência aos achados.
Em atendimento na data de 28/03/2019, através do
Protocolo 04202/2019-4 e peças 64 e 65, compareceu
o responsável Sr. Antônio Carlos Passon junto aos autos
em atendimento aos termos originários da Decisão
SEGEX, apresentando suas justificativas e documentos.
Através do despacho 19339/2019-1, foram remetidos os
autos a área técnica que após análise minuciosa, restou
a emissão da Instrução Técnica Conclusiva 01635/2019www.tce.es.gov.br

PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO

A Prestação de Contas Anual, ora avaliada, refletiu a
atuação do gestor responsável, no exercício das funções
administrativas na Secretaria Municipal de Controle e
Transparência de Vila Velha.
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.
Considerando o não acolhimento das justificativas
apresentadas para o encaminhamento fora do prazo da
PCA de 2017, pelas razões expostas no item 2.1 desta
instrução, sugere-se a aplicação da MULTA, prevista no
artigo 135, VIII, Lei Complementar Estadual 621/2012,
ao senhor André Abreu de Almeida.
Quanto ao aspecto técnico-contábil e o disposto
na legislação pertinente, opina-se pelo julgamento
REGULAR da prestação de contas dos Srs. Antônio Carlos
Passon e André Abreu de Almeida, no exercício de 2017,
na forma do artigo 84, I, da Lei Complementar Estadual
621/2012.
Sugere-se, ainda:
1)Recomendar ao atual gestor ou a quem o substituir,
que nas próximas prestações de contas, ao final do
relatório de controle interno, arquivo reluci, conste
apenas os nomes dos servidores responsáveis por sua
elaboração e;
2)Acolhendo sugestão do relatório técnico contábil, que
Segunda-feira, 5 de agosto de 2019
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seja recomendado ao atual gestor, ou a quem lhe vier
substituir, que:
•
Adote medidas administrativas necessárias à
disponibilização tempestiva da devida documentação ao
controle interno visando a

Relatório Técnico Nº 00079/2018, elencados abaixo
e, devidamente analisados na ITC 01635/2019-4,
individualmente conforme segue:

sobretudo cabe ressaltar o interesse do gestor em sanar
qualquer pendência em relação a esta Corte de Contas,
demonstrando sua boa-fé.

2.1
Descumprimento do prazo para apresentação
da prestação de contas.

Considerando ainda que o atraso mencionado, não
trouxe impactos à análise técnica da prestação de
contas em tela, 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.

elaboração e encaminhamento, nas futuras prestação de
contas, de

3.2.1.1 Inconsistências entre os saldos contábeis e os
extratos bancários.

parecer conclusivo conforme previsto no artigo 82, §2º
da Lei Complementar 621/2012; e

3.3.1 Desempenho de atividades conflitantes, infringindo
o princípio da segregação de funções.

•
Adote medidas administrativas necessárias
ao cumprimento das recomendações emitidas pela
Unidade de Controle Interno a respeito dos pontos de
controle avaliados.

3.4.1
Pagamento de contribuições previdenciárias
patronais ao Regime Próprio de Previdência Social (RPPS)
a menor que o devido.

O Ministério Público Especial de Contas, pronunciandose por meio do Parecer 02000/2019-6, peça 72, da lavra
do Procurador Luciano Vieira, de forma a legitimar o
entendimento do corpo técnico dessa Corte de Contas,
anuindo à manifestação contida na Instrução Técnica
Conclusiva 01635/2019, pugna pela regularidade das
contas (afastando a multa aplicada pelo atraso no envio
da PCA) bem como expedição das recomendações
sugeridas no RT 00079/2019-9 e na ITC 01635/2019.
Após vieram os autos a este gabinete para manifestação.
FUNDAMENTAÇÃO
Da análise das informações referentes a Prestação
de Contas Anual da Secretaria Municipal De Serviços
Urbanos De Vila Velha - SEMCONT, referente ao exercício
financeiro de 2017, sob a responsabilidade dos Srs.
Antônio Carlos Passon (Período: 18/01 a 28/03/2017) e
André Abreu de Almeida (29/03 a 31/12/2017), restando
dúvida frente aos itens levantados no

3.4.2 Pagamento de contribuição previdenciária patronal
relativa ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS) a
menor que o devido.
II.1- ENTREGA INTEMPESTIVA DA PCA (Item 2.1)
Em resumo, o gestor esclarece que a prestação de
contas foi encaminhada em atraso, principalmente,
em decorrência de problemas enfrentados pela
Administração Municipal no que tange à utilização do
sistema informatizado de gestão pública.
De certo, o artigo 139 da Resolução TC 261/13, é bem
claro quanto ao prazo para envio das prestações de contas
anualmente que será até o dia 31 de março do exercício
seguinte, salvo disposição legal ou regulamentar em
contrário.
Contudo, conforme disposto no art. 364 §2º do
RITCEES, diante do caso concreto, fica evidenciado
motivo de força maior devidamente comprovado pelo
gestor, frente a dificuldade encontrada no que tange a
transição entre o Sistema de Gestão antigo com o atual,
www.tce.es.gov.br

Relembro esta Corte de Contas que já foi objeto de
julgamento neste Plenário, a Representação nos autos
do TC 4311/2018 em que ficou constado a contratação
de nova empresa prestadora dos serviços de informática,
onde estabeleceu critérios para a migração dos dados
visando o atendimento pleno do sistema de gestão,
ressaltando que já foi concluído com assinatura de
contrato e que a fase final de migração se dará até o fim
do mês de maio, data a partir de qual tais alegações não
mais subsistirá afim de que se afaste a irregularidade por
atraso em entrega de PCA.
Sendo assim, em que pese as justificativas apresentadas,
verifico que, efetivamente, os argumentos trazidos
pelo responsável foram suficientes para elidir o
descumprimento do prazo de envio da prestação de
contas anual, havendo razoabilidade para o afastamento
da penalidade de multa.
Assim, divergindo da área técnica e acompanhando
o Ministério Público de Contas, afasto a presente
irregularidade em relação ao não envio tempestivo da
presente prestação de contas.
II.2 - INCONSISTÊNCIAS ENTRE OS SALDOS CONTÁBEIS E
OS EXTRATOS BANCÁRIOS (Item 3.2.1.1)
Segunda-feira, 5 de agosto de 2019

32

ATOS DO PLENÁRIO

A área técnica no confronto entre registros constantes
dos extratos bancários e contábeis no encerramento do
exercício financeiro de 2017, relativos às Disponibilidades
financeiras em conta corrente/aplicação, verificou que
as demonstrações contábeis apresentadas pelo gestor
não refletem adequadamente a posição dos saldos
constantes dos extratos bancários, em função das
seguintes inconsistências:

Gestoras que compõe o Poder Executivo Municipal.

•Arquivo EXTBAN apresenta extrato da conta corrente
Caixa Econômica Federal, ag. 173-2, operação 006,
n. 20-6, exibindo saldo final de R$ 211.728,12 sem
correspondente registro contábil, resultando em
diferença; e

Satisfeita com as justificativas, opina a área técnica por
sugeriu-se o afastamento desta irregularidade, por
encontrar razão, acompanho a sugestão.

•Os arquivos EXTBAN apresentaram unicamente
informações relativas às Contas Correntes Banco do
Brasil, ag. 1240-8, ns. 173114-9 e 173149-1, Banestes,
ag. 208, n. 26352930 e Caixa Econômica Federal, ag.
173-2, operação 006, n. 20-6, deixando de encaminhar
os extratos das respectivas aplicações financeiras,
referentes ao mês de dezembro/2017.
O Decreto nº 197 de 21 de novembro de 2016, que
instituiu o Sistema Integrado de Gestão e Finanças
Públicas de Vila Velha – SIGEW, especificamente o
Art. 6° determinou que as contas bancárias em nome
do Tesouro Municipal (conta movimento), ativas nas
Agências nº 208, banco 021- BANESTES S/A, de nº 12408, banco 001 - Banco do Brasil e Agência nº 173-2,
banco 104 - Caixa Econômica Federal - CEF S/A, fossem
centralizadas, administradas e movimentadas, apenas
pela Secretaria Municipal de Finanças - UG 12 - (Cód.
TCEES - 076E0600007), realizando transferências no
exato volume das ordens de pagamento com a finalidade
atender as demandas de todas as demais Unidades

Assim da consulta realizada ao sistema CidadES pode-se
observar que a conta bancária 20-6, caixa econômica, é
gerida pela Secretaria de Finanças de Vila Velha, portanto
foi equivocadamente, inserida na prestação de contas da
UG – Secretaria Municipal de Controle e Transparência
de Vila Velha, razão pelo qual não se tem o saldo desta
conta registrado na contabilidade da UG.

II.3 - DESEMPENHO DE ATIVIDADES CONFLITANTES,
INFRINGINDO O PRINCÍPIO DA SEGREGAÇÃO DE
FUNÇÕES. (Item 3.3.1)
Ao conferir as peças enviadas a área técnica verificou
que o Relatório, o Parecer Conclusivo sobre Prestação
de Contas, bem como o arquivo PROEXE, foram
assinados pelo gestor Sr. André Abreu de Almeida, na
condição de Controlador Geral do Município de sua
própria responsabilidade, bem como o arquivo PROEXE,
atestando ter tomado conhecimento de tais conclusões,
contrariando assim o princípio da segregação de funções,
princípio básico do controle interno, estabelecidos no
artigo 37 da Constituição Federal, Lei Complementar
856/2017, Resolução 227/2011.
Anteriormente já havia sido questionado a possibilidade
de o senhor André Abreu de Almeida ter infringido o
princípio da segregação de funções, tendo em vista que
era gestor e assinou os documentos que dispunham
sobre seus próprios atos de gestão.
Em sua defesa justifica o responsável que a assinatura do
ordenador de despesas nos referidos documentos, teve
www.tce.es.gov.br

base no princípio da segregação de funções, princípio
básico do controle interno, estabelecidos no artigo 37
da Constituição Federal, Lei Complementar 856/2017,
Resolução 227/2011, o referido relatório também foi
assinado pelo Sr. Marlon Turial Lamas, na condição
de Responsável pelo Controle Interno da SEMCONT,
conforme dispõe o item M, subitem M.1, do Anexo III da
IN TC nº 43/2017.
Contudo, a assinatura digital do gestor no relatório
tem respaldo legal, porque no ato da homologação,
a assinatura vai para todos os documentos da PCA, no
entanto, a presença do seu nome ao final do relatório da
Unidade Central de Controle Interno, fazendo entender
que fez parte da elaboração do relatório.
Considerando que o gestor afirmou que assinou os
documentos apenas na condição gestor, sugere a área
técnica seja afastada a irregularidade, por perceber
razão nas alegações postas, sugere ainda acrescer
recomendação ao gestor de que em futuras prestações
de contas, ao final do relatório de controle interno,
arquivo reluci, conste apenas os nomes dos servidores
responsáveis pela sua elaboração, evitando duvidas no
ato da análise. Nesses termos acompanho a sugestão
pelo afastamento da irregularidade.
II.4
PAGAMENTO
DE
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS AO REGIME PRÓPRIO DE
PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS) A MENOR QUE O DEVIDO.
(Item 3.4.1)
Em relação a presente irregularidade, alega o
defendente que a diferença entre valores pagos e folha
de pagamento, se deve aos pagamentos de contribuição
previdenciária de servidores cedidos por outros Entes
à Administração Pública, como prova o gestor juntou
Segunda-feira, 5 de agosto de 2019

33

ATOS DO PLENÁRIO

aos autos documentos que atestam os pagamentos de
contribuição previdenciária de servidores cedidos no
valor total de R$6.502,62, sem que o valor restante, de
R$14.754,33, refere-se a valores apurados em final de
exercício pago em janeiro de 2018.
Dessa forma, após análise das justificativas e documentos
da defesa, conclui-se que as liquidações e pagamentos
realizados apresentaram consonância com a folha de
pagamento.
Assim, sugere a ara técnica seja afastada a irregularidade,
concordo e acompanho pelo afastamento.

II.5
RECOLHIMENTO
DE
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS RETIDAS DOS SERVIDORES AO
REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS) A
MENOR QUE O DEVIDO. (Item 3.4.2)
Conforme demonstra a tabela a baixo os valores
registrados pela unidade gestora, no decorrer do
exercício em análise, representaram 100,00% dos valores
devidos, sendo considerados como aceitáveis, para fins
de análise das contas. Já os valores recolhidos pela
unidade gestora, no decorrer do exercício em análise,
representaram 88,59% dos valores devidos.

II.5 PAGAMENTO
DE
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA PATRONAL RELATIVA AO REGIME
GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS) A MENOR QUE
O DEVIDO. (Item 3.4.2)

Recorte parcial Tabela 16: Contribuições Previdenciárias
– Servidor Em R$ 1,00

No caso concreto, observou-se no ato da análise que
a folha de pagamento apurou o valor de contribuição
previdenciária patronal a ser paga ao RGPS no valor
de R$138.740,32. O questionamento surgiu devido
as baixas ou pagamento terem sido de menor valor –
R$123.504,72, gerando uma diferença pendente de
pagamento de R$ 15.235,60.

Diante da dúvida posta, foi solicitado esclarecimentos
ao gestor, que em defesa informa que os valores não
recolhidos se trata de apuração de final de exercício,
que deve ser recolhido até o dia 20 de janeiro do
exercício subsequente, conforme se pode observar do
Relatório de Posição de restos a pagar, devidamente
comprovado através do relatório de posição de restos
a pagar, demonstrando o pagamento dos valores
pendentes, em 19/01/2018, sendo devidamente
acolhidas as justificativas resultando no afastamento da
irregularidade.

Prontamente o defendente informou que as informações
se tratavam de apuração de final de exercício a ser pago
no exercício subsequente, para tanto, apresentou o
demonstrativo patronal mensal da despesa liquidada
e efetivamente recolhida no exercício e os relatórios
resumos de recolhimento de contribuição previdenciária
mensais.
Frente ao exposto, sugere a área técnica seja afastada
a irregularidade quanto a este item, acompanho o
entendimento, e sou pelo afastamento.

Fonte: Processo TC 06303/2018-2 - Prestação de Contas
Anual/2017.

Nesses termos a Instrução Técnica Conclusiva
01635/2019-4, peça 68, concluiu por conter nos autos
justificativas e documentos suficientes para afastar os
indicativos de irregularidade dos itens 3.2.1.1, 3.3.1,
3.4.1, 3.4.2 constantes na ITI 00137/2019, por julgar
REGULARES as contas dos Srs. Antônio Carlos Passon
www.tce.es.gov.br

(Período: 18/01 a 28/03/2017) e André Abreu de
Almeida (29/03 a 31/12/2017), no exercício das funções
de ordenador de despesas da Secretaria Municipal de
Controle e Transparência de Vila Velha - SEMCONT, no
exercício de 2017, bem como pela aplicação de sanção
por MULTA, tendo em vista o envio intempestivo da PCA,
Item 2.1 da ITC.
Sendo assim, acompanho o posicionamento do
Ministério Público de Contas, através do Parecer
02000/2019-1, acolhendo em parte a manifestação da
área técnica, exarada na Instrução Técnica Conclusiva
01635/2019-4 divergindo apenas quanto a aplicação de
multa pelo atraso no envio da PCA.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, acompanho o posicionamento do
Ministério Público de Contas, divergindo em parte do
posicionamento da área técnica, deixando apenas de
aplicar multa, VOTO no sentido de que os membros do
Plenário aprovem a seguinte minuta que submeto à
consideração de Vossas Excelências.
RODRIGO COELHO DO CARMO
Conselheiro Relator
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em Sessão Ordinária Plenária, ante as
razões expostas pelo relator, em:
1.1 JULGAR REGULAR Prestação de Contas Anual da
Secretaria Municipal de Controle e Transparência de
Vila Velha - SEMCONT, referente ao exercício financeiro
de 2017, sob a responsabilidade dos Srs. Antônio Carlos
Passon (Período: 18/01 a 28/03/2017) e André Abreu de
Segunda-feira, 5 de agosto de 2019
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Almeida (29/03 a 31/12/2017), no exercício das funções
de ordenador despesas, nos termos do art. 84, inciso
I, da Lei Complementar nº 621/2012, dando a devida
QUITAÇÃO aos responsáveis, conforme artigo art. 85 da
mesma lei;
1.2 DEIXAR de aplicar multa ao senhor André Abreu de
Almeida, nos termos descrito no voto.
1.3 RECOMENDAR ao atual gestor, ou a que vier sucedêlo, que:
Nas próximas prestações de contas, ao final do relatório
de controle interno, arquivo reluci, conste apenas os
nomes dos servidores responsáveis por sua elaboração
e;
Adote
medidas
administrativas
necessárias
à
disponibilização
tempestiva
da
devida
documentação ao controle interno visando a
elaboração
e
encaminhamento,
nas
futuras
prestação
de
contas,
de
parecer conclusivo conforme previsto no artigo 82, §2º
da Lei Complementar 621/2012; e
Adote medidas administrativas necessárias ao
cumprimento das recomendações emitidas pela Unidade
de Controle Interno a respeito dos pontos de controle
avaliados.

Sebastião Carlos Ranna de Macedo, Domingos Augusto
Taufner, Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, Sérgio
Manoel Nader Borges e Luiz Carlos Ciciliotti da Cunha.

INCÓLUME OS TERMOS DO ACÓRDÃO TC 01254/2014-5
- ENCAMINHAR AO MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS –
DAR CIÊNCIA - ARQUIVAR.

CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
Relator
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRO LUIZ CARLOS CICILIOTTI DA CUNHA
Fui presente:
LUIS HENRIQUE DE ANASTÁCIO DA SILVA
Em substituição ao procurador-geral
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões

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

Acórdão 00723/2019-1 – PLENÁRIO
Processos: 03289/2015-6, 01786/2014-4,
00217/2014-8

1.4 ARQUIVAR os autos após o trânsito em julgado.

Classificação:

2. Unânime.

UG: 			
de Presidente Kennedy

3. Data da Sessão: 18/06/2019 – 19ª Sessão Ordinária
do Plenário.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto
(presidente), Rodrigo Coelho do Carmo (relator),

Agravo
PMPK - Prefeitura Municipal

Relator: 		

Luiz Carlos Ciciliotti da Cunha

Recorrente:

AMANDA QUINTA RANGEL

AGRAVO – CONHECER – APLICAR O PRINCÍPIO DA
FUNGIBILIDADE – NEGAR PROVIMENTO – MANTER
www.tce.es.gov.br

Tratam os autos de AGRAVO, interposto pela senhora
Amanda Quinta Rangel, em face do Acórdão TC
01254/2014-5, proferido pelo Plenário desta Corte
de Contas, constante do Processo TC 00217/2014-8,
que nos termos do voto 12/2015-2, da Conselheira em
Substituição, assim decidiu, verbis:
[...]
ACÓRDÃO TC-1254/2014 – Plenário
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC217/2014, ACORDAM os Srs. Conselheiros do Tribunal de
Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão plenária
realizada no dia dezesseis de dezembro de dois mil e
catorze, à unanimidade, aplicar multa de R$ 3.000,00
(três mil reais) à senhora Amanda Quinta Rangel,
Prefeita Municipal de Presidente Kennedy, em razão
do descumprimento do prazo para a resposta à Decisão
Monocrática Preliminar TC- 1786/2014, nos termos do
voto da Relatora, Conselheira em substituição Márcia
Jaccoud Freitas. – g.n.
A agravante, na peça exordial, em síntese, almeja a
exclusão da multa aplicada e/ou sua redução, alegando
que não houve irregularidade no cumprimento da
decisão e, tampouco, causou danos ao erário.
A área técnica, através da 8ª Secretaria de Controle
Externo, à época, nos termos da Instrução Técnica de
Recurso nº 97/2015, opinou pelo CONHECIMENTO do
presente recurso de reconsideração, admitindo-o como
Segunda-feira, 5 de agosto de 2019
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Pedido de Reexame, face ao princípio da fungibilidade
recursal, sugerindo o NÃO ACOLHIMENTO das razões
recursais, sendo possível a avaliação da possibilidade de
alteração do valor da multa aplicada.

insurge contra os termos do Acórdão TC 01254/2014-5,
prolatado no bojo dos autos do Processo TC 00217/20148.

O Ministério Público de Contas, por meio do Parecer
PPJC 6549/2015, da lavra do Procurador, Dr. Heron
Carlos Gomes de Oliveira, alinhou-se parcialmente
ao posicionamento da área técnica, pugnando pela
manutenção do valor da multa estipulada no Acórdão TC
01254/2014-5, no valor de R$ 3.000,00.

Da análise dos autos, constato que a área técnica, nos
termos da Instrução Técnica de Recurso nº 97/2015,
assim se manifestou, litteris:

1.

DAS CONSIDERAÇÕES INICIAIS:

[...]
CONCLUSÃO

Nos termos regimentais, artigo 254 do RITCEES, os
autos foram encaminhados ao Conselheiro Domingos
Augusto Taufner que os encaminhou à Conselheira em
Substituição Dra. Márcia Jaccoud de Freitas, para que
estes fossem autuados como Recurso de Agravo, uma
vez que, “embora a decisão recorrida seja um Acórdão,
não restam dúvidas que sua natureza é interlocutória,
conforme dispõe o artigo 427, § 2º do Regimento Interno
deste tribunal. ”

Diante do exposto, opina-se pelo conhecimento
do Recurso de Reconsideração, admitindo-o
como Pedido de Reexame, face ao Princípio da
Fungibilidade Recursal. Quanto ao mérito, sugere-se
o não acolhimento das razões recursais, mantendose incólume o acórdão recorrido, sendo possível, no
entanto, o encaminhamento dos autos ao Conselheiro
Relator para que avalie a possibilidade de alteração do
valor da multa atribuída à gestora. – g.n.

Na sequência dos atos e fatos, o Conselheiro Substituto
Marco Antonio da Silva, nos termos do Despacho
nº 01006/2019-1, anuiu os termos do Despacho nº
40.887/2018-1, no sentido de que os autos fossem
reautuados como Agravo.

O Ministério Público de Contas, conforme o Parecer
PPJC 6549/2015, acompanhou o posicionamento da
área técnica, quanto ao conhecimento e a negativa de
provimento, sugerindo a manutenção do valor da multa
estipulada no Acórdão TC 01254/2014-5, no valor de R$
3.000,00.

Assim, considerando que o v. Acórdão atacado foi
proferido pelo Plenário, submeto os autos a julgamento
deste Colegiado, na forma do inciso XIV, do artigo 9º, da
Resolução TC nº 261/2013 – Regimento Interno.

Ressalta-se que o Eminente Conselheiro Domingos
Augusto Taufner, por meio do Despacho nº 40.887/20181, assim se posicionou, verbis:

É o sucinto relatório.

[...]

VOTO

Ao Gabinete da Conselheira Substituta Márcia Jaccoud
Freitas,

Tendo sido interposto o Recurso de Reconsideração
pela Sra. Amanda Quinta Rangel, por meio do qual se

Trata-se o presente processo de Pedido de Reconsideração
www.tce.es.gov.br

interposto pelo Sra. Amanda Quinta Rangel, Prefeito
Municipal de Presidente Kennedy, no exercício de 2013,
em face do Acórdão TC 1254/2014, proferido nos autos
do Processo TC 217/2014 (Representação) o acórdão
atacado aplicou multa no valor 3.000 VRTE (três mil VRTE)
– (sic R$3.000,00) em virtude do descumprimento do
prazo para resposta da Decisão Monocrática Preliminar
TC 1786/2014.
Inicialmente, registro que se extrai da peça recursal
que a recorrente não nomeia o recurso interposto,
tão somente solicita que a decisão condenatória seja
reconsiderada.
Registro ainda, que a decisão atacada apenou a gestora
ao pagamento de multa pecuniária em virtude do não
atendimento de decisão, no prazo assinalado por esta
Corte de Contas, conforme prevê o artigo 135, IV da Lei
Orgânica deste Tribunal.
Dessa forma, ainda que a decisão recorrida seja um
Acórdão, não restam dúvidas que sua natureza é
interlocutória, conforme dispõe o artigo 427, § 2º do
Regimento Interno deste Tribunal, in verbis:
Art. 427. As decisões do Tribunal poderão ser
preliminares, interlocutórias, definitivas ou terminativas.
§ 2º Interlocutória é a decisão pela qual o Relator ou
o Tribunal decide questão incidental, adota medida
cautelar antes de pronunciar-se quanto ao mérito, ou
delibera sobre as condutas descritas nos incisos IV, V,
VI, VII, VIII, IX e XIII e no § 2º do art. 135 da Lei Orgânica
do Tribunal.
Assim, conforme determina o artigo 415 do Regimento
Interno, em face de decisão interlocutória é cabível
agravo, motivo pelo qual encaminho os presentes
Segunda-feira, 5 de agosto de 2019
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autos ao Gabinete de V.Exa, Relatora da Representação
TC 21/2014 (Processo Principal) para as providências
cabíveis, por força do artigo 256 do referido diploma
legal c/c Ato Convocatório nº. 06/2018,
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Conselheiro
Não obstante dos presentes autos terem sido reautuados
como Agravo, conforme Despacho nº 01006/20191, emitido pelo Conselheiro em Substituição Marco
Antonio da Silva, passo a tecer considerações em face da
aplicação do princípio da fungibilidade.
2.

DA FUNGIBILIDADE RECURSAL:

Cabe
informar
que
em
sede
recursal,
a fungibilidade consiste na possibilidade do julgador
aproveitar um recurso interposto de forma equivocada
pelo recurso adequado, ou seja, a substituição de um
recurso por outro para evitar a sua inadmissibilidade.
Neste contexto, verifica-se que o recurso apresentado foi
autuado como Recurso de Reconsideração, porquanto
não atende ao pressuposto objetivo da adequação, visto
que se trata de decisão interlocutória.
Não obstante ao pressuposto da adequação, deve ser
igualmente observado o pressuposto da recorribilidade,
que se refere à necessária previsão legal quanto ao
cabimento do recurso, conforme a natureza do ato
impugnado, sendo que neste caso há previsão da
interposição do agravo.
Logo, pelo princípio da fungibilidade recursal, o presente
feito pode ser conhecido, visto que atendidos os demais
requisitos de admissibilidade, tal qual previsto na norma
de regência.

É de se aplicar o Princípio da Fungibilidade, por força
da influência do Princípio da Instrumentalidade das
Formas, pelos quais se tem admitido, no campo da
inadequação procedimental, o aproveitamento do
recurso erroneamente interposto como se fosse o meio
de impugnação cabível e utilizado, previsto no artigo 169
da Lei Complementar Estadual nº 621/2012, vejamos:

artigo 169, da Lei Complementar Estadual 621/2012 (Lei
Orgânica do Tribunal de Contas do Estado) e do artigo
419 da Resolução 261/13 (Regimento Interno), a saber:

Art. 169. Das decisões interlocutórias caberá agravo,
formulado uma só vez, por escrito, no prazo de dez
dias contados da data da ciência da decisão, na forma
estabelecida no Regimento Interno. (Redação dada pela
LC nº 902/2019 – DOE 9.1.2019). – g.n.

Art. 419. A petição de agravo conterá obrigatoriamente:

Desse modo, com o objetivo de garantir maior
aproveitamento dos recursos, sem prejuízo do
regular andamento do processo, e acompanhando a
interpretação dada pelo Conselheiro Domingos Augusto
Taufner e encampada pelo Conselheiro em Substituição
Marco Antonio da Silva, entendo que o presente o
Recurso de Reconsideração deve ser conhecido como
Agravo, haja vista que o v. Acórdão atacado é proveniente
de representação e de decisão interlocutória, motivo
pelo qual divirjo do posicionamento da área técnica
e do Ministério Público de Contas que opinaram pela
admissão do mesmo como Pedido de Reexame.
Assim, faz-se necessário analisar se estão presentes
os requisitos para o processamento do recurso como
agravo.
3.
DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DO
RECURSO:
Preliminarmente, necessário se faz avaliar o atendimento
aos requisitos de admissibilidade para o conhecimento
do Recurso de Agravo, notadamente os constantes do
www.tce.es.gov.br

Art. 169. Das decisões interlocutórias caberá agravo,
formulado uma só vez, por escrito, no prazo de dez
dias contados da data da ciência da decisão, na forma
estabelecida no Regimento Interno.
I - a fundamentação de fato e de direito;
II - as razões de reforma da decisão;
III - (Revogado pela Emenda Regimental nº 010, de
26.3.2019).
III - cópia da decisão agravada;
IV - a notificação ou comunicação respectiva;
V - a procuração outorgada pelo agravante, quando
houver interveniência de procurador;
VI - indicação das peças essenciais à compreensão da
controvérsia. – g.n.
Desse modo, constata-se que o presente recurso é
cabível, vez que sua interposição é em face de decisão
interlocutória, conforme disposto no artigo 169, da Lei
Complementar Estadual 621/2012.
Denota-se que o recurso é tempestivo, já que foi
protocolizado neste Egrégio Tribunal de Contas em
10/03/2015 e a notificação do acórdão recorrido, foi
publicada no Diário Oficial, na data de 17/03/2015, vez
que a recorrente dispõe de prazo de 10 (dez) dias para
interposição, conforme prevê o artigo 415, do Regimento
Interno, Resolução TC 261/2013.
Ademais, constato que a agravante possui interesse
recursal, sendo parte legítima, na forma do inciso II,
Segunda-feira, 5 de agosto de 2019
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do artigo 396, do Regimento Interno – Resolução TC
261/2013, portanto, presentes estão os requisitos legais
e regimentais para sua admissibilidade.

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:

4.

(...)

DO MÉRITO RECURSAL:

Considerando que a agravante recorre do valor da
multa que lhe foi imputada, convém traçar breves
considerações sobre o caráter das multas aplicadas pelos
Tribunais de Contas.
A competência prevista no artigo 71, VIII da CRFB,
para os Tribunais de Contas aplicarem multas aos
responsáveis por danos causados ao erário, não gera
grandes controvérsias na doutrina e na jurisprudência,
assim como a sua natureza jurídica.
As multas administrativas, reguladas por princípios
do direito administrativo, devem ser previstas em lei
e assegurar a observância do devido processo legal,
da ampla defesa e do contraditório. Possuem funções
punitivas e preventivas, aquelas que se assemelham
às civis/penais, pois guardam pontos de convergência
entre si, devendo ser impostas diante da transgressão de
certas normas ou princípios, ou até mesmo contrato, e
estas assumem verdadeiro caráter pedagógico, vez que
visam a inibição do Administrador Público ineficiente
ou mesmo o Administrador ímprobo, da prática de ato
ilegal, ilegítimo ou antieconômico.
Frisa-se que a multa aplicada a agravante ocorreu em
razão do descumprimento da determinação constante
das Decisões TC nº 4412/2014 e 1768/2014, desta Corte
Contas, tendo sido aplicado o disposto no inciso IV, do
artigo 135, da Lei Complementar Estadual 621/2012,
vejamos:
Art. 135. O Tribunal de Contas poderá aplicar multa de

IV - não atendimento, no prazo fixado, sem causa
justificada, à diligência do Relator ou à decisão do
Tribunal de Contas; - g.n.
Extrai-se da exordial, que a agravante reconhece a omissão
da Administração Pública Municipal, tendo em vista que
“o prazo para comunicação ao Tribunal de Contas venceu
em 31 de outubro de 2014 e somente foi publicado o ato
no Diário Oficial do Estado em 20 de novembro de 2014
e dada ciência à Corte de Contas em 26 de novembro de
2014, tendo um lapso temporal de 26 (vinte seis) dias
de atraso na prestação de informações ao Tribunal de
Contas, mas não descumprimento da decisão emanada
do órgão fiscalizador, o que foi prontamente acatada
desde 20 de março de 2014 (suspensão do certame)”.
Neste contexto, entende a agravante a existência de
omissão de informar o cumprimento da decisão a este
Egrégio Tribunal de Contas, ressaltando a inexistência
de dano ao erário, argumentando que o valor da multa
imposta é desproporcional, tendo em vista que o Tribunal
de Contas, em outras decisões, impõe multas de mesmo
valor e até abaixo do arbitrado para atos de gestão mais
complexos do que o narrado nos autos.
Entretanto, cabe informar que independente da
inexistência de dano ao erário é evidente a omissão
no cumprimento da decisão emanada por esta Corte
de Contas, sendo que a argumentação trazida pela
agravante não é suficiente para excluir a multa, nem
tampouco à aplicação de dosimetria, em face da
www.tce.es.gov.br

alegação de desproporcionalidade, motivo pelo qual
deixo de acolher as razões recursais apresentadas.
Desta forma, verifico que assiste razão a área técnica e
ao douto representante do Parquet de Contas, quanto a
manutenção incólume do v. Acórdão atacado, contudo
divirjo, apenas, quanto ao conhecimento do Recurso de
Reconsideração como Pedido de Reexame, por entender
que o recurso seja admitido como agravo, em razão de
ter sido interposto em face de decisão interlocutória.
4.

DO DISPOSITIVO

Por todo o exposto, acompanhando parcialmente o
posicionamento da área técnica e o Ministério Público
de Contas, VOTO no sentido de que o Colegiado aprove
a seguinte proposta de deliberação que submeto à
consideração.
LUIZ CARLOS CICILIOTTI DA CUNHA
Conselheiro Relator
1. ACÓRDÃO:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões
expostas pelo relator, em:
1.2 CONHECER do recurso interposto pela Sra. Amanda
Quinta Rangel como AGRAVO, em razão da aplicação
do princípio recursal da fungibilidade, para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo-se incólume
os termos do v. Acórdão TC 01254/2014-5, constante
do Processo TC 00217/2014-8, pelas razões acima
expendidas;
1.3 DAR CIÊNCIA aos interessados, ENCAMINHANDOSE os autos ao Ministério Público de Contas para
Segunda-feira, 5 de agosto de 2019
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acompanhamento da multa aplicada no v. Acórdão
atacado, e mantida nesta decisão, ARQUIVANDO-SE os
autos após o trânsito em julgado.

Classificação:

2. Unânime.

Relator: 		

3. Data da Sessão: 18/06/2019 – 19ª Sessão Ordinária
do Plenário.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto
(presidente), Luiz Carlos Ciciliotti da Cunha (relator),
Sebastião Carlos Ranna de Macedo, Domingos Augusto
Taufner, Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun e Rodrigo
Coelho do Carmo.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO LUIZ CARLOS CICILIOTTI DA CUNHA
Relator
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
Fui presente:
LUIS HENRIQUE DE ANASTÁCIO DA SILVA
Em substituição ao procurador-geral
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões

Acórdão 00724/2019-1 – PLENÁRIO
Processo:02863/2017-2

Tomada de Contas Especial Instaurada

UG:
FAPES - Fundação de Amparo À Pesquisa e
Inovação do Espírito Santo
Luiz Carlos Ciciliotti da Cunha

Interessado:
Gestor da UG (Fundação de Amparo
à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo, JOSE ANTONIO
BOF BUFFON)
Responsável:
SALUTARIS - PESQUISA, CONSULTORIA
E GESTAO EM SAUDE LTDA, SILVIO CESAR MACHADO
DOS SANTOS
Procuradores:

ANDRE LUIZ LANNA (OAB: 6302-ES)

TOMADA DE CONTAS ESPECIAL – FAPES - IRREGULAR –
MULTA PROPORCIONAL AO DANO – RESSARCIMENTO –
INABILITAÇÃO – DAR CIÊNCIA - ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO LUIZ CARLOS CICILIOTTI DA
CUNHA:
Tratam os presentes autos de Tomada de Contas Especial
instaurada pela FAPES, por meio da Instrução de Serviço
n.º 53/2017, para a apuração dos fatos, identificação dos
responsáveis e quantificação do dano causado ao erário,
em relação ao Contrato de Concessão de Recursos n.º
1073/2014 – Subvenção Econômica, celebrado em
09/12/2014, com a empresa SALUTARIS – Instituto de
Apoio à Pesquisa em Saúde e Ambiente, para execução
do projeto “Melhoramento genético para produção de
Equinos da raça manga-larga Marchador de Marcha
Picada de Alta Qualidade (Tipo L1)”, selecionado nos
termos do Edital FAPES/FINEP n.° 13/2013 - Programa
TECNOVA.
No Ofício OF. DIPRE/FAPES Nº 042/2017, de 08 de maio
de 2017, a FAPES informou que o projeto teria tido
www.tce.es.gov.br

sua execução técnica reprovada por dois consultores
ad hoc em visitas técnicas distintas e independentes,
identificando-se ainda, simultaneamente, impedimento
da empresa para celebração do contrato com o Estado,
uma vez que seu Diretor Geral, Coordenador do Projeto,
ser servidor público efetivo municipal, cedido ao Estado,
atuando junto à Secretaria da Saúde do Estado do
Espírito Santo.
Por meio do OF. DIPRE/FAPES n.º 066/2017, de 30 de
junho de 2017, o Diretor-presidente da FAPES solicitou
prorrogação do prazo, por mais noventa dias, a partir de
02/08/2017, tendo havido o deferimento da dilação do
prazo, conforme Despacho n.º 32793/2017-8, do então
Relator, prazo esse que venceu em 31/10/2017.
Conforme já relatado, no OF. DIPRE/FAPES N.º 122/2017,
de 31 de outubro de 2017, o Diretor-presidente da FAPES
trouxe a informação a esta Corte acerca do encerramento
da apuração interna de Tomada de Contas Especial
n.º 001/2017, informando também que o processo
foi encaminhado à Unidade Interna de Controle na
SECONT para complementação da Nota de Conferência,
anexando, ao seu ofício somente cópia do Relatório de
Tomada de Contas Especial FAPES n.º 001/2017.
Instada a se manifestar, a Área Técnica, por meio
da Secretaria de Controle Externo de Denúncias
e Representações – SecexDenúncias, procedeu à
Manifestação Técnica 01606/2017-1, informando que
até aquele momento, o gestor não teria encaminhado
os autos do processo da Tomada de Contas Especial,
contendo a documentação prevista na IN TC 32/2014,
sugerindo, então, a notificação do Diretor-presidente
da FAPES, Sr. Jose Antonio Bof Buffon a fim de que,
nos termos do artigo 14 daquela Instrução Normativa,
Segunda-feira, 5 de agosto de 2019
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encaminhasse a esta Corte, de imediato, o processo
de tomada de contas especial, o que foi seguido pela
Decisão Monocrática 01936/2017-1, que fixou o prazo
de dez dias.
Por meio do OF. DIPRE/FAPES Nº 030/2018, o DiretorPresidente da FAPES informou o protocolo do processo
77688368, que se refere à tomada de contas especial.
Mais uma vez instada a se manifestar, a SecexDenúncias
procedeu à Manifestação Técnica 00202/2018-9 e à
Instrução Técnica Inicial 00150/2018-5.
Na
Manifestação
Técnica
00202/2018-9,
a
SecexDenúncias, discorrendo acerca da responsabilidade
do Sr. Silvio César Machado dos Santos, opinou nos
seguintes termos:
3

PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO

Ante o exposto, submetemos à consideração superior a
seguinte proposta de encaminhamento:
Sejam encaminhados à Corregedoria Geral do Estado
cópia do processo de Tomada de Contas Especial n.
77688368 e desta Manifestação Técnica para instauração,
caso entenda necessário, de processo disciplinar em face
do Sr. Sílvio César Machado dos Santos.
Seja determinado o arquivamento do processo em
relação ao Sr. Sílvio César Machado dos Santos, nos
termos dos artigos 142, § 4º e 166, respectivamente
da LOTCEES e do RITCEES, tendo em vista tratar-se de
infração de natureza disciplinar.
Seja dada ciência da decisão ao gestor atual da FAPES,
para que providencie a retirada do CPF do Sr. Sílvio
César Machado dos Santos da conta contábil “diversos
responsáveis” do SIGEFES.

Já na Instrução Técnica Inicial 00150/2018-5, foi sugerida
a citação da empresa Salutaris, nos termos do artigo
56, III, da Lei Complementar Estadual 621/2012 e do
artigo 157, II, do RITCEES, para que, no prazo estipulado,
apresentasse alegações de defesa em razão do indício
de irregularidade “Inexecução Contratual – violação à
cláusula 9.2, alínea “a” do Contrato de Concessão de
Recursos n. 1073/2014 c/c com o projeto aprovado pela
FAPES – ressarcimento de R$ 343.471,59 correspondente
a 107.789,60 VRTE”, e comunicação de diligência, nos
termos do artigo 358, II do RITCEES, dirigida ao atual
gestor da FAPES para informar se os recursos repassados
à Salutaris originaram-se integralmente da FAPES, ou se
haveria alguma parcela de recurso federal, indicando, se
fosse o caso, com precisão, qual valor pertenceria a cada
órgão.
O então Relator, por meio da Decisão Monocrática
01062/2018-7, determinou a citação da empresa
SALUTARIS, por meio de seu representante legal, para
que, no prazo de 30 (trinta) dias, apresentasse a esta
Corte de Contas documentos e razões de justificativas
que entendessem necessárias e/ou recolhessem a
importância devida, em razão do indício de irregularidade
constante do subitem 2.1, da Instrução Técnica Inicial
150/2018-5, determinando ainda a expedição de
comunicação de diligência ao atual gestor da Fundação
de Amparo a Pesquisa e Inovação do Espírito Santo FAPES para que, no prazo de 30 (trinta) dias, apresentasse
a esta Corte de Contas, os esclarecimentos solicitados no
bojo destes autos.
Devidamente citada, a empresa apresentou alegações de
defesa e documentação – eventos eletrônicos n. 50 e n.
51, respectivamente, e a FAPES, notificada, apresentou
www.tce.es.gov.br

as informações requeridas – evento eletrônico n. 48 esclarecendo que os recursos repassados à empresa
SALUTARIS se originaram integralmente da própria
FAPES.
Por meio da Instrução Técnica Conclusiva 04073/20181, a SecexDenúncias conclui com a sugestão de serem
julgadas irregulares as contas da empresa responsável
– SALUTARIS (Instituto de Apoio à Pesquisa em Saúde
e Ambiente), com a consequente devolução ao
erário do montante de R$ 217.757,33 equivalente a
83.212,667 VRTE, tendo em vista o reconhecimento da
irregularidade.
Encaminhados os autos ao Ministério Público de Contas,
esse procedeu à Manifestação do Ministério Público
de Contas 00323/2018-3, por meio da qual pugnou
pela notificação da empresa para, por meio de seu
representante, no prazo de 10 dias, ratificasse os termos
da defesa ou apresentasse instrumento procuratório,
o que foi acompanhado pela Decisão Monocrática
01820/2018-5.
Após a juntada do instrumento procuratório, o Ministério
Público de Contas, mais uma vez se manifestando nos
autos, procedeu ao Parecer do Ministério Público de
Contas 00189/2019-5, pugnando pelo seguinte:
1) pela IRREGULARIDADE da presente tomada de contas
especial, com fulcro no art. 84, inciso III, alíneas, “b”, “c”,
“d” e“e”, da LC n. 621/2012;
2) seja imputado, o débito de R$ 217.757,33 equivalentes
a 83.212,667 VRTE à empresa Salutaris – Pesquisa,
Consultoria e Gestão em Saúde Ltda,, aplicando-lhe
multa proporcional ao dano, nos termos dos arts. 87,
inciso V, e134 da LC n. 621/2012 c/c art. 386 do RITCEES,
Segunda-feira, 5 de agosto de 2019
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em decorrência dos prejuízos descritos no item 2.1 da
ITC 04073/2018-1;
3) sejam aplicadas, com espeque no art. 141, incisos
I e II, da LC n. 621/12, a empresa Salutaris – Pesquisa,
Consultoria e Gestão em saúde Ltda. as penalidades
de inabilitação para o recebimento de transferências
voluntárias, de órgãos ou entidades sujeitas à jurisdição
do Tribunal de Contas e proibição de contratação, pelo
Poder Público estadual ou municipal, pelo prazo de 5
(cinco) anos;

atual da FAPES, para que providencie a retirada do
seu CPF da conta contábil “diversos responsáveis” do
SIGEFES.

FINEP na contratação e a segunda, da participação da
FAPES. Assim, impende observar que a Lei n. 8.666/93
somente se aplica ao caso por analogia.

Dessarte, considerando que, compulsando os autos,
não verifiquei providências nesse sentido, ratifico
integralmente esse posicionamento, para tomar
como razão de decidir, em relação a esses pontos,
a fundamentação exarada na Manifestação Técnica
00202/2018-9, conforme abaixo:

É possível perceber, em exame cronológico dos fatos,
que durante o procedimento de chamada pública, regido
pela Edital FAPES/FINEP n. 13/2013, o Sr. Sílvio César
Machado dos Santos era tão somente servidor público
municipal, não tendo vínculo com o Estado.

- Manifestação Técnica 00202/2018-9

É o breve relatório.

[...]

VOTO

3. ANÁLISE

Analisando a tomada de contas especial procedida
pela FAPES, foi apontada, pela Área Técnica, como
irregularidade, a “Inexecução Contratual – violação à
cláusula 9.2, alínea “a” do Contrato de Concessão de
Recursos n. 1073/2014 c/c com o projeto aprovado pela
FAPES.

Extrai-se do Relatório de Tomada de Contas Especial
que a comissão de tomada de contas, tendo por base
o entendimento manifestado pela PGE, imputou ao
Sr. Sílvio César Machado dos Santos a conduta de
“omissão de informações na proposta submetida que
impossibilitariam a realização do contrato”.

Após devida citação, análises procedidas pela Área
Técnica, e manifestações do Ministério Público de
Contas, verifico que o feito se encontra devidamente
instruído, e apto ao enfrentamento do mérito.

A omissão diz respeito aos vínculos do Sr. Sílvio César
Machado dos Santos como servidor da Prefeitura
Municipal de Vitória e da Secretaria de Estado de Saúde.
Em razão dos vínculos já mencionados, entendeu a
comissão que o contrato celebrado entre a FAPES e a
Salutaris seria nulo, devendo o Sr. Sílvio César Machado
dos Santos devolver, na íntegra, os valores repassados.

Deve-se ressaltar que a SecexMeios, por meio da
Manifestação Técnica 00202/2018-9, discorrendo
acerca da responsabilidade do Sr. Silvio César Machado
dos Santos, opinou pelo encaminhamento de cópia do
processo de Tomada de Contas Especial n. 77688368 e
da própria Manifestação Técnica à Corregedoria Geral
do Estado, para instauração, caso entenda necessário,
de processo disciplinar em face do servidor, bem como
o arquivamento dos presentes autos em relação ao
mesmo, além de ser dará ciência da decisão ao gestor

Algumas considerações devem ser realizadas ante tais
premissas.
As regras aplicáveis ao Edital FAPES/FINEP n. 13/2013,
procedimento do qual decorreu a assinatura do contrato
objeto destes autos, são a Lei Federal n. 10.973/2004 e
a Lei Complementar Estadual n. 642/2012. Observa-se
que a aplicação da primeira deriva da participação do
www.tce.es.gov.br

Considerando por analogia a incidência das regras da
Lei n. 8.666/93, entende-se que a condição de servidor
municipal não impede a participação deste em processo
licitatório estadual ou no chamado público sub examine.
Isto porque o art. 9º, inciso III da Lei de Licitações
impede a participação de servidor em licitação efetuada
pelo órgão ou entidade contratante com a qual tenha
vínculo, o que não era o caso, pois o vínculo era com a
Administração Pública Municipal.
Superado este ponto, nos deparamos com a situação
da execução do contrato, durante a qual o Sr. Sílvio
César Machado dos Santos exerceu cargo público na
Administração Estadual. Insta observar que a SESA
informou que o Sr. Silvio César Machado dos Santos
foi servidor comissionado no cargo de Assessor
Especial IV, entre 16/01/2015 e 06/03/2015. Após esse
período, o Sr. Silvio César Machado dos Santos atuou
como Subsecretário de Estado de Gestão Estratégica
e Inovação, tendo sido nomeado em 11/03/2015 e
exonerado a pedido em 16/02/2017. Os períodos
anteriormente apontados coincidem com a execução
contratual, sendo a primeira parcela dos recursos
repassada à Salutaris em 17/12/2014 e a segunda em
24/05/2016.
A norma violada pelo Sr. Sílvio César Machado dos
Segunda-feira, 5 de agosto de 2019
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Santos, durante a execução do contrato, trata de uma
vedação contida na Lei Complementar Estadual n. 46/94
– Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Estado do
Espírito Santo, a seguir explicitada:

associadas à noção de um prejuízo monetariamente
mensurável. A identificação de outras irregularidades
de natureza formal, por mais relevantes que sejam, não
implicam em dano ao erário.

desenvolvimento válido e regular do processo (grifamos).

Art. 221 Ao servidor público é proibido:

Faz-se necessário ressaltar que não estamos dizendo que
a situação ora identificada não deva ter consequências
para seu perpetrador, mas sim que a avaliação de
tais consequências compete à Administração Pública
Estadual, por meio de processo disciplinar.

[...]

XIX - participar, na qualidade de proprietário, sócio
ou administrador, de empresa fornecedora de bens e
serviços, executora de obras ou que realize qualquer
modalidade de contrato, de ajuste ou compromisso com
o Estado;
Tal norma encontra-se prevista no Título IX da LC n.
46/94, que trata especificamente do regime disciplinar
dos servidores públicos. A infração à mencionada regra
constitui, pois, infração disciplinar, devendo ser apurada
como tal, por meio dos instrumentos pertinentes,
dentre os quais podemos exemplificar o PAD - Processo
Administrativo Disciplinar.
Ademais, a consequência jurídica extraída pela comissão
de tomada de contas, qual seja, devolução do repasse
face à nulidade do contrato, não corresponde ao
entendimento desta Corte de Contas. Este Tribunal
firmou tese, no Processo TC n. 1238/2017, no sentido de
que a execução do serviço, independentemente de boa
ou má-fé, garante ao contratante o direito de receber
valores correspondentes à reposição do seu patrimônio,
resguardada a possibilidade de eventuais sanções
administrativas e/ou penais.
Em outras palavras, para este Tribunal, é a inexecução
do serviço que leva ao dever de recomposição do
erário. Podemos acrescentar ainda, como ensejadores
de ressarcimento, as hipóteses de superfaturamento,
sobrepreço, subtração de valores, entre outras,

Com base no exposto, identifica-se a ausência da
condição da ação conhecida como “interesse de agir”,
pois a atuação do TCEES não é, neste caso, o mecanismo
necessário e útil para a resolução do conflito de
natureza disciplinar, devendo o processo ser extinto
sem julgamento do mérito em relação ao Sr. Sílvio César
Machado dos Santos, nos termos do art. 142, § 4º da LC
n. 621/12, a saber:
Art. 142. As decisões do Tribunal de Contas poderão ser
preliminares, interlocutórias, definitivas ou terminativas.
§ 4º Terminativa é a decisão pela qual o Tribunal ordena
o trancamento das contas que forem consideradas
iliquidáveis, determina a sua extinção pela ausência
de pressupostos de constituição e de desenvolvimento
válido e regular do processo, ou o seu arquivamento
por racionalização administrativa e economia processual
(grifamos).

Por fim, informamos que a questão da execução
contratual será melhor examinada em peça técnica
própria.
Após o enfrentamento dessa questão, ratifico
integralmente o posicionamento exarado na Instrução
Técnica Conclusiva 04073/2018-1, com os acréscimos do
Ministério Público de Contas, no Parecer 00189/2019-5,
para tomar como razão de decidir, suas fundamentações,
conforme abaixo:
- Instrução Técnica Conclusiva 04073/2018-1
De plano, entendemos que a alegação da defendente
de violação ao devido processo legal e ampla defesa
não se sustenta. Em vários momentos, antes e depois
da instauração da tomada de contas especial, foi a
Salutaris notificada e instada a se manifestar nos autos,
o que a empresa fez, apresentando suas justificativas.
Tal informação pode ser verificada, por exemplo, às fls.
909, 917-919, 1087, 1209-1211, 1218-1220, do processo
administrativo n. 65882113e fls. 26, 55, 150, 167, 169,
172, 176, 183, 249, 272 do processo de tomada de
contas especial n. 77688368.

O Regimento Interno do TCEES, por seu turno, assim
dispõe:

Assim, a mera discordância do defendente em relação
à manifestação emitida pela FAPES no processo
administrativo n. 65882113 e pela comissão de tomada
de contas especial no processo n. 77688368 não autoriza
a conclusão de violação ao devido processo legal.

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

Ademais, há de se observar que esta Corte de Contas,
tendo por base provas e documentos insertos nos
autos da tomada de contas especial, entendeu de
forma diversa da conclusão da comissão de TCE. Este

www.tce.es.gov.br
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Tribunal identificou indício de irregularidade atinente
à inexecução contratual e assim, por meio da devida
citação da responsável, iniciou-se o contraditório, sendo
oportunizada à Salutaris a apresentação de justificativas
e documentação a fim de proceder defesa perante esta
Corte de Contas.
Uma vez que este Tribunal não considerou,
exclusivamente, a conclusão da comissão da tomada de
contas especial para fins do presente processo e como o
contraditório perante este órgão de controle inicia-se a
partir da citação, entendemos inexistir qualquer prejuízo
ao devido processo legal, ao contraditório ou à ampla
defesa nos autos.
No tocante à alegação de que a FAPES não teria
encaminhado parte dos autos a esta Corte, informamos
que se trata de um equívoco por parte da defendente.
Os documentos que a responsável indica como ausentes
foram encaminhados ao TCEES como parte integrante
do processo de tomada de contas especial, mas estão
consignados em mídia digital, aposta às fls. 291 dos
autos n. 77688368.
Nesta mídia digital está gravada cópia integral do
processo de origem do projeto envolvendo a FAPES e a
Salutaris - processo administrativo n. 65882113 -, com
todos os relatórios técnicos e financeiros, análises, etc.
Superadas as preliminares, passamos ao mérito.
A responsável estabelece duas linhas de defesa.
Primeiro, questiona a qualificação dos consultores ad
hoc utilizados pela FAPES, bem como o conteúdo de
seus pareceres e depois aduz que a responsabilidade
pela inexecução contratual é da FAPES, por ter atrasado
significativamente a liberação da segunda parcela de

recursos do projeto.
Sobre a questão dos consultores externos, faz-se
necessário esclarecer em que contexto foram os mesmos
demandados a apresentarem seus pareceres.
A cláusula 9.1, alínea “f” do Contrato de Concessão
de Recursos n. 1073/2014 estipula como obrigação da
FAPES a realização de no mínimo, duas visitas técnicas
por consultores ad hoc, objetivando a verificação do
desenvolvimento do projeto e as informações contidas
nos relatórios parciais e no relatório final.
Da leitura da cláusula acima mencionada verificase que as visitas técnicas por consultores externos
estão previstas no instrumento de ajuste e têm por
finalidade tanto o acompanhamento do projeto quanto
a confirmação (ou não) das informações envidadas pela
Salutaris nos relatórios parciais.
Nota-se, que os relatórios técnicos e financeiros parciais
produzidos e enviados pela Salutaris à FAPES haviam sim
sido aprovados, como alega a defendente. Entretanto, a
partir do momento em que a FAPES exerceu seu dever
de realizar visita técnica, a fim de averiguar in loco o
desenvolvimento do projeto, este teve sua execução
reprovada.
E foi reprovado não uma, mas três vezes, por consultores
externos diferentes.
A situação, como se apresenta nestes autos, indica que
enquanto a análise da FAPES esteve adstrita ao exame dos
relatórios fornecidos pela própria Salutaris, no papel, a
execução parcial do projeto foi sendo aprovada. Todavia
quando o exame passou a ser in loco, vários foram os
problemas encontrados pelos técnicos, razão pela qual a
execução foi reprovada e o projeto foi cancelado.
www.tce.es.gov.br

Ressalte-se que a FAPES esteve não só no seu direito, mas
no seu dever, quando providenciou as visitas técnicas por
consultores externos. Há ainda no contrato (cláusula 9.2,
alínea “h”) previsão de devolução integral dos valores,
caso o objeto pactuado não fosse executado.
Sobre a qualificação dos profissionais escolhidos como
consultores, impende observar que o Contrato de
Concessão de Recursos n. 1073/2014 não estabelece
critérios para sua seleção, ficando tal prerrogativa a
cargo da FAPES. Ainda assim, a razoabilidade impõe
parâmetros óbvios, como por exemplo, graduação ou
especialização na área e/ou experiência profissional
comprovada.
Dito isto, verifica-se que a Sra. Bárbara Loureiro, como
faz prova a própria defendente (que juntou aos autos o
currículo da consultora), possui pós-doutorado na área
de reprodução animal e biotecnologia, graduação em
medicina veterinária e graduação em ciências agrárias.
Assim, sua escolha como consultora adequa-se aos
parâmetros lógicos já mencionados.
No que tange ao Sr. Bruno Márcio Faroni Pires, o mesmo
é graduado em medicina veterinária e pós-graduado
em diagnóstico e cirurgia equina. Embora não apareça
como técnico cadastrado junto à ABCCMM, possui
credenciamento como veterinário junto à referida
associação, como verificamos em consulta ao site www.
abccmm.org.br.
Também sobre o Sr. Bruno Márcio Faroni Pires
entendemos que o estabelecimento de contato
profissional sem a concretização de uma relação
comercial, entre o mesmo e o Diretor da Salutaris, não
macula sua atuação como consultor da FAPES. A seguir
o raciocínio da defendente, todo e qualquer profissional
Segunda-feira, 5 de agosto de 2019
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que entrasse em contato com a empresa ou fosse por
ela contatado estaria impedido de atuar como consultor
na situação sub examine, o que não se afigura como
razoável. Lembramos que há nos autos, trazida pela
defendente, apenas cópia de uma troca de e-mails entre
o Sr. Bruno Márcio Faroni Pires e o Diretor da Salutaris –
nada mais.
A terceira visita técnica ocorreu após a instauração da
tomada de contas especial, a pedido da comissão. Foi
realizada pelas consultoras Sras. Adalgiza Souza Carneiro
de Rezende e Sandra Aparecida Santos, que vieram de
Belo Horizonte e Mato Grosso do Sul, respectivamente,
para analisar o projeto.
A Sra. Adalgiza Souza Carneiro de Rezende é graduada
em medicina veterinária, possui especialização em
nutrição e podologia equina, mestrado em zootecnia e
doutorado em ciência animal. É autora do livro “Pelagem
dos equinos: nomenclatura e genética” e pesquisadora
do CNPq. A Sra. Sandra Aparecida Santos é graduada em
zootecnia, possui mestrado em agronomia e doutorado
em zootecnia. É pesquisadora nível III da Embrapa
(Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária). No ano
de 2009 recebeu o prêmio de melhor curadora da Rede
Animal da Embrapa.
Não há o que se discutir, portanto, quanto à qualificação
e isenção das consultoras.
Observe-se que as consultoras foram impedidas pela
Salutaris de completar a visita técnica determinada pela
FAPES, em total desrespeito ao que estabelece o Contrato
de Concessão de Recursos n. 1073/2014. Vejamos:
9.2. A beneficiária da subvenção se obriga a:
(...)

l) assegurar a FAPES os mais amplos poderes de
fiscalização referentes à execução do presente contrato,
tanto em relação à aplicação dos recursos da subvenção
econômica, quanto em relação à aplicação dos recursos
de contrapartida.
m) assegurar à FAPES todas as facilidades e acessos
necessários à realização de estudos sobre sua situação
jurídica, técnica, econômica e financeira, inclusive, a
critério da FAPES, de serviços de auditoria. (Grifamos).
A defendente parece não se dar conta de que quem
recebe recursos públicos está sujeito a uma série de
obrigações, dentre elas a demonstração do bom uso
desses valores. Assim, em que pese a indignação da
responsável quanto a ficar à disposição da FAPES para
fins de visita técnica, foi exatamente esta obrigação que
assumiu quando assinou o contrato.
E mais, em se tratando de visita realizada por consultoras
de outros estados associado ao prazo legal para
encerramento da tomada de contas especial, entende-se
que cabia ao particular adequar sua agenda para atender
à demanda do órgão público. Impende mencionar
que a responsável foi devidamente notificada da visita
técnica, pessoalmente e via e-mail, recebendo ainda
uma segunda notificação, na qual lhe foram explicadas
as circunstâncias que tornavam inadiável a realização da
visita.
Embora a visita tenha sido interrompida pelo
representante legal da Salutaris, as consultoras não
se furtaram a emitir parecer sobre o que foi possível
verificar, diante das circunstâncias. E o parecer de ambas
foi no mesmo sentido dos pareceres emitidos pelos
consultores anteriores, ou seja, pela reprovação do
projeto.
www.tce.es.gov.br

Destaque-se que as consultoras deixaram bem claro
que a avaliação foi feita com base na proposta aprovada
pela FAPES. Assim, também não procede o argumento
da defendente de que a metodologia empregada
estaria sendo avaliada de forma extemporânea pelas
consultoras. A fim de corroborar o exposto verifica-se
que quando a FAPES decidiu pela realização da segunda
visita técnica (anterior a da tomada de contas), apontou,
dentre outros, o seguinte quesito a ser avaliado pelo
consultor:
- Se a metodologia utilizada na execução das atividades
do projeto está coerente com a apresentada nos
relatórios;
De outro giro, a Salutaris alega que a inexecução
contratual teria ocorrido por conta do atraso da FAPES
em repassar a segunda parcela dos recursos relacionados
ao projeto.
De fato, houve atraso no repasse da segunda parcela de
recursos e a FAPES foi alertada pela Salutaris de que tal
retardamento poderia acarretar em sérios prejuízos ao
desenvolvimento do projeto. Entretanto, em virtude do
mencionado atraso, a FAPES prorrogou automaticamente
a vigência do projeto, nos termos da cláusula 91., alínea
“c” do Contrato de Concessão de Recursos n. 1073/2014:
9.1. A FAPES se obriga a:
c) prorrogar, de ofício, os prazos deste CONTRATO,
quando houver atraso no desembolso dos recursos,
limitada a prorrogação ao exato período de tempo
correspondente ao do atraso verificado;
Ademais, ainda que com atraso, os recursos foram
repassados e as visitas técnicas levaram em consideração
o cronograma do projeto a fim de avaliar seus
Segunda-feira, 5 de agosto de 2019
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resultados. Apesar dos alertas, a responsável recebeu R$
54.439,33 referente a segunda parcela de recursos, não
registrando, por ocasião desse recebimento, nada sobre
a suposta inviabilidade de execução do projeto. Entendese, portanto, que a partir do recebimento desse valor a
Salutaris deveria dar continuidade ao projeto nos termos
contratualmente estabelecidos.
Assim, não procede a tentativa da empresa de imputar
a responsabilidade pela inexecução contratual à FAPES.
Há, entretanto, uma correção a ser feita em relação ao
valor do ressarcimento imputado à Salutaris.
A empresa recebeu a primeira parcela de recursos
em 17/12/2014, no montante de R$ 163.318,00. Esse
valor corresponde a 64.783,022 VRTE, sendo a VRTE
de 2014 igual a 2,5210. A Salutaris recebeu a segunda
parcela em 24/05/2016, no montante de R$ 54.439,33,
correspondente a 18.429,645 VRTE, sendo a VRTE de
2016 igual a 2,9539.
Isto posto, afigura-se passível de devolução o valor
de R$ 217.757,33 (R$ 163.318,00 + R$ 54.439,33)
correspondente a 83.212,667 VRTE. Cumpre ressaltar
que incidirão sobre esse montante juros de mora, os quais
serão calculados quando for efetuado o pagamento.
- Parecer do Ministério Público de Contas 00189/2019-5
Cabe ressaltar, que é bastante por si mesmo a
fundamentação da ITC 4073/2018-1 para manutenção do
aponte de irregularidade n. 2.1 – Inexecução contratual,
da ITI 0150/2018-5, que ocasionou injustificado dano
ao erário no montante de R$ 217.757,33 equivalentes a
83.212,667 VRTE.
A despeito de qualquer análise acerca da gravidade
de tal conduta, é importante observar que ela

ocasionou injustificado dano ao erário, o que importa,
necessariamente a irregularidade das contas, nos
termos do art. 84, inciso III, alínea “e”, da LC n. 621/2012.
De acordo com a cláusula 9.2, alínea “a”, do contrato
supracitado, a beneficiária da subvenção deve realizar a
execução do projeto atendendo estritamente o que foi
aprovado pela FAPES. Ocorre que a Empresa Salutaris
não executou o projeto conforme o estabelecido, o que
ensejou na inexecução total do contrato e consequente
dano ao erário.

quando o escopo específico da avença não é atendido
em decorrência de irregularidades na execução do
ajuste” (TCU, Acórdão 1798/2016 – Primeira Câmara,
Rel. Marcos Bemquerer).
A propósito, “o desvio de finalidade pode ocorrer
tanto no emprego dos recursos do ajuste em objeto
diverso daquele pactuado quanto na destinação do
objeto pactuado em finalidade diversa para a qual foi
construído e/ou adquirido” (TCU, Acórdão 846/2013 –
Segunda Câmara, Rel. José Jorge).

Ainda, a cláusula 9.2, alínea “h” do contrato de concessão
de recursos n. 1073/2014 prevê a devolução integral dos
valores, caso o objeto pactuado não fosse executado.

Noutra oportunidade, manifestou também o egrégio
TCU:

Ademais, foi observado que a metodologia na execução
das atividades do projeto não seguiu critérios técnicos
ou científicos, sendo empregada a forma empírica, que
o mesmo não apresenta nenhum tipo de inovação, não
foi empregada nenhuma biotecnologia, nem apresentou
nenhum experimento caracterizando melhoramento
genético, como sugerido pela proposta.

5. Coloco-me de acordo, então, com a proposta
formulada, pois, de fato, a jurisprudência deste tribunal
é firme no sentido de que o desvio de finalidade na
aplicação de recursos oriundos de convênio enseja
o julgamento das contas pela irregularidade com a
condenação do município e a aplicação de multa ao
gestor municipal.

Constata-se, dessa forma, abuso de poder, na modalidade
desvio de finalidade, haja vista que os recursos não
foram utilizados na finalidade pretendida.

(Relator Aroldo Cedraz Processo: TC 013.649/20052 - Acórdão n. 2136/2008 - TCU - 2ª Câmara - Tomada
de Contas Especial Sala das Sessões, em 15 de julho de
2008).

Transcrevem-se abaixo julgados do Tribunal de Contas
da União a respeito do desvio de finalidade, verbis:
Em princípio, cabe enfatizar que “o desvio de objeto se
configura quando o convenente, sem autorização prévia
do concedente, executa ações não previstas no plano de
trabalho da avença, mas, em alguma medida, preserva o
fim a que se destinam os recursos. O desvio de finalidade
ocorre quando os recursos são aplicados em finalidade
diversa daquela anteriormente pactuada ou ainda
www.tce.es.gov.br

[...] voto

Relatório
[...] 14. Neste diapasão, urge destacar ainda que a
jurisprudência desta Corte de Contas é pacífica no
sentido de que compete ao gestor comprovar a boa e
regular aplicação dos recursos públicos, cabendo-lhe
o ônus da prova. Esse entendimento está presente nos
seguintes julgados: Acórdãos TCU n°s 11/97 - Plenário;
87/97 - Segunda Câmara; 234/95 - Segunda Câmara;
Segunda-feira, 5 de agosto de 2019
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291/96 - Segunda Câmara; 380/95 - Segunda Câmara;
e Decisões n°s 200/93 - Plenário; 225/95 - Segunda
Câmara; 545/92 - Plenário. Vale citar elucidativo trecho
do voto proferido pelo insigne Ministro Adylson Motta
nos autos do TC nº 929.531/1998-1 (Decisão nº 225/2000
- Segunda Câmara):
‘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’.
Grifos nossos [...]
[...] O desvio de finalidade ocorre quando os
recursos são aplicados em finalidade diversa daquela
anteriormente pactuada ou ainda quando o escopo
específico da avença não é atendido em decorrência de
irregularidades na execução do ajuste” (TCU, Acórdão
1798/2016 – Primeira Câmara, Rel. Marcos Bemquerer).
Acerca do tema, convém, ainda, fazer menção ao
Acórdão TC-818/2017 – Plenário[1], dessa Corte de
Contas, que se posiciona no sentido de que o desvio de
finalidade ocorre quando o agente busca fim diverso do
interesse público, pratica atos com motivos estranhos
ao interesse público ou quando o interesse, ainda
que público, é distinto daquele previsto na regra de
competência do fim específico.
3. Aplicação de recursos de convênio com desvio de

finalidade em benefício de ente convenente e dever de
ressarcimento do débito.
Trata-se de tomada de contas especial instaurada pela
SEAG na Prefeitura de Mantenópolis, para apuração
de desvio de finalidade de recursos provenientes do
Convênio 034/2007, que tinha por objeto a aquisição de
um caminhão trucado com capacidade de 15 (quinze)
toneladas de carga, porém foi indevidamente utilizado
pela prefeitura na realização de pagamentos diversos.
Conforme análise do relator restou caracterizado desvio
de finalidade, observando que “este ocorre quando o
agente busca fim diverso do interesse público ou pratica
atos com motivos estranhos ao interesse público seja
por motivo pessoal, político, de terceiro ou ocorre
quando, mesmo sendo o interesse público, o interesse
é distinto daquele previsto na regra de competência do
fim específico”. Quanto ao dever de ressarcimento dos
recursos, acrescentou: “nas situações em que um ente
político se beneficia da aplicação irregular, cogente a
responsabilização direta deste, com sua condenação à
restituição dos valores. Nessa linha, considerando que
a utilização dos recursos recebidos, mesmo de forma
diversa daquela pactuada, importou benefício ao ente,
uma vez que tais importâncias foram transferidas aos
cofres municipais para pagamentos diversos, o Município
deverá ser condenado ao ressarcimento do débito”. No
tocante à responsabilização do gestor, pontuou: “não
havendo indício de ocorrência de locupletamento, o
entendimento pacífico no TCU é de que, embora não
sejam condenados à restituição dos valores, devam
ter suas contas julgadas irregulares, com aplicação
de multa”. Ressalvou, entretanto, que essa medida
não poderia ser adotada, eis que verificado o óbito do
www.tce.es.gov.br

gestor, sustentando ser “aplicável ao presente caso o
Princípio da Intranscendência que veda, com âncora
no art. 5º, XLV, da Carta Magna, que a pena, sanção
jurídica personalíssima, se transfira a terceiros que não
o próprio causador do ilícito”. Assim, concluiu por julgar
irregulares as contas do ex-prefeito municipal e condenar
a prefeitura municipal ao ressarcimento do débito com
os acréscimos legais pertinentes. O Plenário deliberou,
à unanimidade, nos termos do voto do relator. Acórdão
TC-818/2017Plenário, TC-3218/2012, relator conselheiro
Sérgio Manoel Nader Borges, publicado em 04/09/2017.
A Lei de Responsabilidade Fiscal em seu art. 25, §
2°, prevê que “É vedada a utilização de recursos
transferidos em finalidade diversa da pactuada”, e
conforme pareceres da FAPES, tratou-se de um projeto
vazio que não acarretou em obtenção de benefícios,
ocasionando, portanto, injustificado dano ao erário.
Cumpre enfatizar que o princípio da inversão do ônus da
prova está corroborado em remansosa jurisprudência
do Tribunal de Contas da União, ao qual cabe ao gestor
comprovar a boa e regular aplicação dos recursos
transferidos, senão vejamos:
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 n. 176, verbis:
“Compete ao gestor comprovar a boa e regular aplicação
dos recursos públicos, cabendo-lhe o ônus da prova”.
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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 fazê-lo demonstrando o estabelecimento
do nexo entre o desembolso dos referidos recursos e
os comprovantes de despesas realizadas com vistas à
consecução do objeto acordado. (grifo nosso) (Decisão
225/2000 (TC 929.531/1998-1), 2ª Câmara TCU)
Destarte, não havendo os responsáveis permanecidos
fiéis ao pactuado, se verifica o desvio de finalidade,
configurandose, também, ato de improbidade que causa
prejuízo ao erário, consoante art. 10 da Lei n. 8429/92[2].
Soma-se ainda ao exposto, o fato de que a empresa
Salutaris não poderia ter sido beneficiária de recursos
públicos, visto que possui como sócio proprietário e
diretor geral - que é também coordenador do projeto um servidor público efetivo municipal, cedido ao Estado,
atuando junto à Secretaria da Saúde do Estado do
Espírito Santo.
Por fim, ressalta-se que o Contrato de Concessão de
Recursos n. 1073/2014 foi realizado após a entrada em
vigor da Lei Complementar n. 621/2012, que prevê em
seu bojo a pena de inabilitação e proibição de contratar
com o Poder Público àqueles que geram danos ao erário
e são omissos em seu dever de prestar contas, como
segue:
[...]
Art. 141. O Tribunal de Contas poderá ainda determinar,
cumulativamente ou não com outras sanções previstas
nesta Lei Complementar e no Regimento Interno, as
seguintes sanções:
§ 1º As entidades de direito privado que receberem

recursos do Estado ou Municípios, a qualquer
título, serão obrigadas a comprovar a aplicação das
importâncias recebidas aos fins a que se destinarem, sob
pena de suspensão de novos recebimentos, além das
cominações cabíveis aos seus responsáveis legais.
Cabe assinalar que uma das finalidades da pena no
Direito Penal é prevenir o cometimento de novos crimes,
ou seja, é um instrumento de prevenção, um meio para
alcançar determinadas finalidades[3], assim:
O fim da pena, nesse caso, ou é a prevenção geral,
quando produz a intimidação aos demais indivíduos,
para que, mediante a ameaça da aplicação da pena,
não transgridam as regras que lhe impõe o Estado,
ou então é a prevenção especial, que consiste em
evitar que o próprio homem que delinquiu volte a
cometer novas condutas reprováveis do ponto de vista
penal, tendo assim o objetivo de livrar a sociedade do
convívio maléfico daquele que pode oferecer riscos à sua
segurança.
O mesmo entendimento deve ser aplicado ao presente
processo no âmbito dessa Corte de Contas, haja vista
que a aplicação da sanção de inabilitação para o
recebimento de transferências voluntárias, de órgãos
ou entidades sujeitas à jurisdição do Tribunal de Contas
e proibição de contratação, pelo Poder Público estadual
ou municipal, pelo prazo de cinco anos à empresa
Salutaris – Pesquisa, Consultoria e Gestão em saúde
Ltda., terá o condão de previr que ela venha a receber
novos repasses de recursos públicos, salvaguardandose, portanto, o erário de futuros danos, idênticos ao ora
apurados.
Nesse sentido, o Ministério Público de Contas pugnou
pela irregularidade e da imputação de débito, além da
www.tce.es.gov.br

aplicação de multa proporcional ao dano, nos termos
dos arts. 87, inciso V, e 134 da LC n. 621/2012 c/c art.
386 do RITCEES, em decorrência dos prejuízos descritos
no item 2.1 da ITC 04073/2018-1, e pela aplicação, com
base no art. 141, incisos I e II, da LC n. 621/12, à empresa
Salutaris – Pesquisa, Consultoria e Gestão em saúde
Ltda. das penalidades de inabilitação para o recebimento
de transferências voluntárias, de órgãos ou entidades
sujeitas à jurisdição do Tribunal de Contas e proibição de
contratação, pelo Poder Público estadual ou municipal,
pelo prazo de 5 (cinco) anos.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, acompanhando o entendimento da
Área Técnica e do Ministério Público de Contas, VOTO no
sentido de que o Colegiado aprove a seguinte minuta de
deliberação que submeto à sua consideração.
LUIZ CARLOS CICILIOTTI DA CUNHA
Conselheiro Relator
1. ACÓRDÃO
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 REJEITAR AS RAZÕES DE DEFESA E JULGAR
IRREGULARES as contas da empresa responsável –
Salutaris (Instituto de Apoio à Pesquisa em Saúde e
Ambiente), condenando-a ao ressarcimento ao erário
do montante equivalente a 83.212,667 VRTE, com fulcro
no art. 84, inciso III, alíneas, “b”, “c”, “d” e “e”, da LC n.
621/2012, tendo em vista o reconhecimento da seguinte
irregularidade:
1.1.1 Inexecução Contratual – violação à cláusula 9.2,
alínea “a” do Contrato de Concessão de Recursos n.
Segunda-feira, 5 de agosto de 2019
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1073/2014 c/c com o projeto aprovado pela FAPES.
1.2 APLICAR MULTA PROPORCIONAL AO DANO à
empresa Salutaris (Instituto de Apoio à Pesquisa em
Saúde e Ambiente), nos termos dos arts. 87, inciso V,
e 134 da LC n. 621/2012 c/c art. 386 do RITCEES, em
decorrência dos prejuízos descritos no item 2.1 da ITC
04073/2018-1, no valor de R$ 40.000,00 (quarenta
mil reais), que equivale a 14,05% do valor do dano
(atualizado à VRTE deste ano), considerando a gravidade
da conduta, bem como APLICAR A MULTA prevista no
art. 135, inciso III, da LC n. 621/2012, no valor de R$
1.000,00 (mil reais), diante da prática de ato de gestão
ilegítimo e antieconômico que resultou em injustificado
dano ao erário.
1.3 INABILITAR a empresa Salutaris – Pesquisa,
Consultoria e Gestão em saúde Ltda, para o recebimento
de transferências voluntárias, de órgãos ou entidades
sujeitas à jurisdição do Tribunal de Contas e proibição de
contratação, pelo Poder Público estadual ou municipal,
ambas pelo prazo de 5 (cinco) anos, com fulcro no artigo
141, I e II da LC n. 621/2012.
1.4 ENCAMINHAR à Corregedoria Geral do Estado cópia
do processo de Tomada de Contas Especial n. 77688368,
da Manifestação Técnica 00202/2018-9 e do presente
Acórdão, para instauração, caso entenda necessário, de
processo disciplinar em face do Sr. Sílvio César Machado
dos Santos.
1.5 DETERMINAR o arquivamento do processo em
relação ao Sr. Sílvio César Machado dos Santos, nos
termos dos artigos 142, § 4º e 166, respectivamente
da LOTCEES e do RITCEES, tendo em vista tratar-se de
infração de natureza disciplinar.

1.6 DAR CIÊNCIA da decisão ao gestor atual da FAPES,
para que providencie a retirada do CPF do Sr. Sílvio
César Machado dos Santos da conta contábil “diversos
responsáveis” do SIGEFES.
1.7 Após cumpridas as formalidades legais, ARQUIVEMSE os autos.

Fui presente:
LUIS HENRIQUE DE ANASTÁCIO DA SILVA
Em substituição ao procurador-geral
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões

2. Unânime.

Acórdão 00725/2019-1 – PLENÁRIO

3. Data da Sessão: 18/06/2019 – 19ª Sessão Ordinária
do Plenário.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto
(presidente), Luiz Carlos Ciciliotti da Cunha (relator),
Sebastião Carlos Ranna de Macedo, Domingos Augusto
Taufner, Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun 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 ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO LUIZ CARLOS CICILIOTTI DA CUNHA
Relator
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
www.tce.es.gov.br

Processo 04108/2018-6
Classificação:
Ordenador

Prestação

Anual

de

UG:
SEDEU
Secretaria
Municipal
Desenvolvimento Econômico e Urbano de Linhares

de

Exercício:		

de

Contas

2017

Relator: 		

Luiz Carlos Ciciliotti da Cunha

Responsável:

LUIZ FERNANDO LORENZONI

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO DE 2017 –
REGULAR – QUITAÇÃO – DAR CIÊNCIA - ARQUIVAR
O EXMO. SR. CONSELHEIRO LUIZ CARLOS CICILIOTTI DA
CUNHA:
RELATÓRIO:
Tratam os autos da Prestação de Contas Anual da
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO E URBANO DE LINHARES, referente ao
exercício de 2017, sob a responsabilidade do senhor
LUIZ FERNANDO LORENZONI.
Com base no Relatório Técnico n.º 00403/2018-9 e na
Instrução Técnica Inicial n.º 00627/2018-1, foi proferida
a Decisão SEGEX n.º 00603/2018-4, por meio da qual o
gestor responsável foi citado para justificar os seguintes
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indícios de irregularidades:
3.4.1 Contabilização (registro) a maior das contribuições
previdenciárias (Patronal) do Regime Próprio de
Previdência Social (RPPS);
3.4.1 Pagamento (em relação ao Resumo da Folha de
Pagamento) a maior das contribuições previdenciárias
(Patronal) do Regime Próprio de Previdência Social
(RPPS);
3.4.2 Recolhimento a menor das contribuições
previdenciárias (Patronal) - Regime Geral de Previdência
Social (RGPS); e
3.4.2 Contabilização (registro) a maior das contribuições
previdenciárias (Servidor) - Regime Geral de Previdência
Social (RGPS).
Devidamente citado, o responsável apresentou suas
razões de justificativas (Defesa n.º 01628/2018-6), bem
como documentação de apoio (Peças Complementares
n.º 24410/2018-8, 24411/2018-2 e 24412/2018-7).
Instado a manifestar-se, o Núcleo de Controle Externo
de Economia e Contabilidade – NCE, por meio da
Instrução Técnica Conclusiva n.º 00771/2019-1, opinou
pelo julgamento REGULAR da Prestação de Contas Anual.
O Ministério Público de Contas, por meio do Parecer
n.º 01124/2019-2, de lavra do Procurador Luiz Henrique
Anastácio da Silva, anuiu à proposta contida na Instrução
Técnica Conclusiva.
É o Relatório. Passo a fundamentar.
VOTO
FUNDAMENTAÇÃO:
Analisados os autos, verifico que a área técnica e o
Ministério Público de Contas manifestaram-se pela

regularidade da Prestação de Contas Anual, conforme os
fundamentos expostos pelo corpo técnico na Instrução
Técnica Conclusiva nº 00771/2019-1, abaixo transcritos:
Contabilização (registro) a maior das contribuições
previdenciárias (Patronal) do Regime Próprio de
Previdência Social (RPPS).
Base legal: artigos 40 e 195, I, da Constituição Federal
De acordo com os fatos narrados no Relatório Técnico
constavam:
Com base nesta tabela 15, entendeu o analista do RTC
que, no que tange às contribuições previdenciárias do
RPPS (parte patronal) no decorrer do exercício em análise,
os registros previdenciários representaram 128,64%
dos valores devidos. Diante disto, foram considerados
passíveis de justificativas para fins de análise das contas.
O responsável justificou com as seguintes argumentações
ipsis litteris:
Conforme informado no Parecer do Controle Interno a
diferença de R$ 23.701,55 (vinte e três mil setecentos
e um reais e cinqüenta e cinco centavos) em relação
à contribuição patronal do RPPS, refere-se a alíquota
suplementar, prevista pela Lei Municipal nº 3.474/2015,
de 7,3%, destinado ao Fundo Financeiro.
Ocorre que os dados não estão sendo evidenciados
nos arquivos FOLRPP, pois a estrutura do TCE não
está programada para permitir a inclusão de alíquota
suplementar, destinada ao Fundo Financeiro.
De acordo com a nossa análise, vimos que o gestor
foi questionado pelo fato de haver divergências
previdenciárias patronais quanto aos registros e quanto
aos pagamentos para o Regime Próprio de Previdência
Social - RPPS visto que, por conta de critérios das
www.tce.es.gov.br

análises das contas de regularidades, verificou-se que
os percentuais apresentados poderiam impactar sobre
o resultado que se pretendia aferir, razão pela qual
foram considerados passíveis de justificativas. No caso,
quanto aos registros, o total da folha de pagamento era
inferior quando comparado com os totais empenhados/
liquidados. O gestor apresentou a alegação de que a
tal divergência é decorrente da não inclusão de 7,3%
da alíquota suplementar por força da lei 3.474/2015
onde considerou que “a estrutura do TCEES não estava
programada para permitir a inclusão de alíquota
suplementar destinada ao Fundo Financeiro”.
Se observamos o arquivo apenso à Prestação de Conta
Anual veremos que o Demonstrativo Patronal Mensal
da Despesa Liquidada e Efetivamente Recolhida no
Exercício contém os dados necessários para ratificar os
valores alegados na defesa de tal maneira que, se fosse
considerado no cálculo da tabela 15, o percentual não
seria divergente. Ou seja, se consideramos no total da
folha de pagamento (R$ 82.767,03) o total da contribuição
previdenciária suplementar do Município de 7,30% (R$
23.701,55) o resultado seria R$ 106.468,58. Portanto,
recalculando a tabela 15 quanto à inconsistência do
registro para o Regime Próprio de Previdência Social
– RPPS relativa à parte patronal, conforme quadro
seguinte, vimos que o registro da contribuição
previdenciária deixaria de ser 128,64% passando para
100% e, neste caso, considerado aceitável para fins de
análise das contas.
Pagamento (em relação ao Resumo da Folha de
Pagamento) a maior das contribuições previdenciárias
(Patronal) do Regime Próprio de Previdência Social
(RPPS).
Segunda-feira, 5 de agosto de 2019
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Base legal: artigos 40 e 195, I, da Constituição Federal
De acordo com os fatos narrados no Relatório Técnico
constavam:
Com base na mesma tabela 15, os valores pagos pela
unidade gestora no decorrer do exercício em análise
representaram 119,57% dos valores devidos onde
igualmente foram considerados passíveis de justificativas
para fins de análise das contas.
O responsável justificou com as seguintes argumentações
ipsis litteris:
A diferença encontrada no valor R$ 16.199,73 (dezesseis
mil cento e noventa e nove reais e setenta e três centavos)
é a diferença entre o valor da alíquota suplementar de
R$ 23.701,55 (vinte e três mil setecentos e um reais
cinqüenta e cinco centavos), menos restos a pagar
processados de Dezembro de 2017 pagos em Janeiro de
2018 no valor de R$ 7.501,82 (sete mil quinhentos e um
reais e oitenta e dois centavos), conforme relatório em
anexo
Quanto ao questionamento no RTC baseada na tabela
15 sobre a representatividade percentual de 119,57%
dos valores pagos, quando comparados com os valores
pagos pela unidade gestora, de acordo com a nossa
análise, vimos pela conta contábil “2.1.1.4.2.01.00
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA
(RPPS)” que havia saldo previdenciário patronal de R$
7.501,82 a recolher no encerramento do exercício o
qual deveria ser desconsiderado no cálculo percentual
para a análise das contas, visto que o efetivo pagamento
teria previsão para recolhimento no início do exercício
seguinte. Há de se destacar o fato de que a defesa
trouxe listagem demonstrando o valor de R$ 7.501,82

referenciado (figura seguinte), bem como recalculamos
a tabela 15 a seguir para demonstrar a sua adequação.
É também importante destacar que no Demonstrativo
Patronal Mensal da Despesa Liquidada e Efetivamente
Recolhida no Exercício contém os dados necessários para
ratificar o valor alegado na defesa sobre o percentual
suplementar de 7,3% de tal maneira que, se o saldo de
R$ 23.701,55 fosse incluído no cálculo, o percentual seria
considerado aceitável para fins de análise das contas.
Diante do exposto, sugere-se o afastamento da suposta
irregularidade.
Recolhimento a menor das contribuições previdenciárias
(Servidor) - Regime Geral de Previdência Social (RGPS).
Base legal: artigos 40 e 195, I, da Constituição Federal
De acordo com os fatos narrados no Relatório Técnico
constavam:
Com base na mesma tabela 15, os valores pagos pela
unidade gestora no decorrer do exercício em análise
representaram 86,71% dos valores devidos onde
igualmente foram considerados passíveis de justificativas
para fins de análise das contas.
O responsável justificou com as seguintes argumentações
ipsis litteris:
De acordo com o relatório em anexo o valor empenhado e
liquidado é de R$ 33.928,30 (trinta e três mil novecentos
e vinte e oito reais e trinta centavos) , o valor pago é de
R$ 29.420,01 ( vinte nove mil quatrocentos e vinte reais
e um centavo) gerando uma diferença de R$ 4.508,29
que são os restos a pagar processados de dezembro/17
pago em janeiro/18.
De acordo com a nossa análise, o gestor foi questionado
pelo fato de que, seguindo critérios de análises de
www.tce.es.gov.br

regularidade das contas, havia um limite percentual
fora do padrão entre o recolhimento/pagamento das
contribuições previdenciárias patronais para o Regime
Geral de Previdência Social – RGPS e o total da folha de
pagamento, o qual sugeria explicações. Se observarmos
a conta contábil “2.1.1.4.3.01.01 CONTRIBUIÇÕES AO
RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES” veremos que
no encerramento do exercício havia saldo de R$ 4.508,29
a recolher e que não foi levado em conta para fins de
análises. Visto que o efetivo pagamento teria previsão
para recolhimento no início do exercício seguinte,
entendemos que houve a regularidade pois não poderia
ser considerado como pagamento ainda neste exercício.
Contabilização (registro) a maior das contribuições
previdenciárias (Servidor) - Regime Geral de Previdência
Social (RGPS).
Base legal: artigos 40 e 195, I, da Constituição Federal
De acordo com os fatos narrados no Relatório Técnico
constavam:
Com base na mesma tabela 16, os valores registrados
pela unidade gestora no decorrer do exercício em análise
representaram 114,42% dos valores devidos onde
igualmente foram considerados passíveis de justificativas
para fins de análise das contas.
O responsável justificou com as seguintes argumentações
ipsis litteris:
A diferença de R$ 1.916,89 (um mil novecentos e
dezesseis reais e oitenta e nove centavos) refere-se a
dezembro de 2016 contabilizado em janeiro/2017 como
despesas de exercícios anteriores.
De acordo com a nossa análise, vimos pela peça 51
carreada aos autos que houve registro e pagamento em
Segunda-feira, 5 de agosto de 2019
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31 de janeiro de 2017 de retenções previdenciárias dos
servidores referente ao exercício de 2016. É razoável
entendermos que houve um equívoco ao se considerar
nas análises da tabela 16 a inscrição da divergência de R$
1.916,89 porque não fazia parte do exercício financeiro
de 2017 ora analisado.
Ainda de acordo com a nossa análise, o saldo contábil
inicial para 2017 da conta previdenciária para o RGPS de
retenções dos servidores “2.1.8.8.1.01.02 INSS” era R$
570,88 tal qual foi demonstrado pela defesa na peça 51.
Quando o exercício financeiro de 2017 foi encerrado não
foi aventada divergência, posto que se pode observar
que estaria dentro do critério de limite aceitável para
fins análises das contas. Diante do exposto, sugere-se o
afastamento da suposta irregularidade.
CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Foi examinada a Prestação de Contas Anual relativa
à SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO E URBANO DE LINHARES - SEDEU, exercício
de 2017, formalizada de acordo com a Resolução TC
261/13 e alterações posteriores, sob a responsabilidade
do Sr. LUIZ FERNANDO LORENZONI.
Quanto ao aspecto técnico-contábil e ao disposto
na legislação pertinente, opina-se pelo julgamento
REGULAR da prestação de Contas, conforme dispõe o
art. 84, inciso I, da Lei Complementar 621/2012 c/c art.
161, do Regimento Interno do TCEES, aprovado pela
Resolução 261/2013.
Desse modo, dos elementos constantes dos autos,
entendo que assiste razão à área técnica e ao Ministério
Público de Contas, quanto à regularidade das contas em
apreço, na forma do artigo 84, I da Lei Complementar

Estadual 621/2012, motivo pelo qual adoto tais
posicionamentos como razão de decidir.
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO:
Ante o exposto, acompanhando o posicionamento
técnico e ministerial, VOTO no sentido de que o
Colegiado aprove a minuta de deliberação que submeto
à apreciação.
Luiz Carlos Ciciliotti da Cunha
Conselheiro Relator
1. ACÓRDÃO:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões
expostas pelo relator, em:
1.1 Julgar REGULAR a Prestação de Contas Anual da
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO E URBANO DE LINHARES, referente ao
exercício de 2017, sob a responsabilidade da senhor
LUIZ FERNANDO LORENZONI, dando-lhe quitação na
forma dos artigos 84, I e 85 da LC 621/2012;
1.2 Dar ciência aos interessados, arquivando-se os
autos, após o trânsito em julgado.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 18/06/2019 – 19ª Sessão Ordinária
do Plenário.

CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO LUIZ CARLOS CICILIOTTI DA CUNHA
Relator
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
Fui presente:
LUIS HENRIQUE DE ANASTÁCIO DA SILVA
Em substituição ao procurador-geral
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões
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4. Especificação do quórum:
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MARCIO PIMENTEL MACHADO
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RELATÓRIO:

Conclusiva, expedindo-se quitação ao responsável.

Tratam os autos da Prestação de Contas Anual da
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DOS
RECURSOS HUMANOS DE LINHARES, referente ao
exercício de 2017, sob a responsabilidade do senhor
MARCIO PIMENTEL MACHADO.

É o Relatório. Passo a fundamentar.

Com base no Relatório Técnico n.º 00404/2018-3 e na
Instrução Técnica Inicial n.º 00628/2018-4, foi proferida
a Decisão SEGEX n.º 00604/2018-9, por meio da qual o
gestor responsável foi citado para justificar os seguintes
indícios de irregularidades:
3.4.1 Contabilização (registro) a maior das contribuições
previdenciárias (Patronal) do Regime Próprio de
Previdência Social (RPPS);
3.4.1 Pagamento (em relação ao Resumo da Folha de
Pagamento) a maior das contribuições previdenciárias
(Patronal) do Regime Próprio de Previdência Social
(RPPS); e
3.4.2 Recolhimento a menor das contribuições
previdenciárias (Patronal) - Regime Geral de Previdência
Social (RGPS).
Devidamente citado, o responsável apresentou suas
razões de justificativas (Defesa n.º 01624/2018-8), bem
como documentação de apoio (Peças Complementares
n.º 24400/2018-4 e 24401/2018-9).
Instado a manifestar-se, o Núcleo de Controle Externo
de Economia e Contabilidade – NCE, por meio da
Instrução Técnica Conclusiva n.º 00723/2019-2, opinou
pelo julgamento REGULAR da Prestação de Contas Anual.
O Ministério Público de Contas, por meio do Parecer
n.º 01135/2019-1, de lavra do Procurador Dr. Luciano
Vieira, anuiu à proposta contida na Instrução Técnica

VOTO
FUNDAMENTAÇÃO:
Analisados os autos, verifico que a área técnica e o
Ministério Público de Contas manifestaram-se pela
regularidade da Prestação de Contas Anual, conforme os
fundamentos expostos pelo corpo técnico na Instrução
Técnica Conclusiva nº 00723/2019-2, abaixo transcritos:
Contabilização (registro) a maior das contribuições
previdenciárias (Patronal) do Regime Próprio de
Previdência Social (RPPS).
Base legal: artigos 40 e 195, I, da Constituição Federal
De acordo com os fatos narrados no Relatório Técnico
constavam:
Com base nesta tabela 15, entendeu o analista do RTC
que, no que tange às contribuições previdenciárias do
RPPS (parte patronal) no decorrer do exercício em análise,
os registros previdenciários representaram 125,76%
dos valores devidos. Diante disto, foram considerados
passíveis de justificativas para fins de análise das contas.
O responsável justificou com as seguintes argumentações
ipsis litteris:
Conforme informado no Parecer do Controle Interno
a diferença de R$ 182.477,33 (cento e oitenta e dois
mil quatrocentos e setenta e sete reais e trinta e três
centavos) em relação à contribuição patronal do RPPS,
refere-se à alíquota suplementar, prevista pela Lei
Municipal nº 3.474/2015, de 7,3%, destinado ao Fundo
Financeiro.
Ocorre que os dados não estão sendo evidenciados
www.tce.es.gov.br

nos arquivos FOLRPP, pois a estrutura do TCE não
está programada para permitir a inclusão de alíquota
suplementar, destinada ao Fundo Financeiro.
De acordo com a nossa análise, vimos que o gestor
foi questionado pelo fato de haver divergências
previdenciárias patronais quanto aos registros e quanto
aos pagamentos para o Regime Próprio de Previdência
Social - RPPS visto que, por conta de critérios de análises
de regularidades em percentuais das contas, verificouse que os percentuais apresentados poderiam impactar
sobre o resultado que se pretendia aferir, razão pela qual
foram considerados passíveis de justificativas. No caso,
quanto aos registros, o total da folha de pagamento era
inferior quando comparado com os totais empenhados/
liquidados. O gestor apresentou a alegação de que a
tal divergência é decorrente da não inclusão de 7,3%
da alíquota suplementar por força da lei 3.474/2015
onde considerou que “a estrutura do TCEES não estava
programada para permitir a inclusão de alíquota
suplementar destinada ao Fundo Financeiro”.
Se observamos o arquivo apenso à Prestação de Conta
Anual veremos que o Demonstrativo Patronal Mensal
da Despesa Liquidada e Efetivamente Recolhida no
Exercício contém os dados necessários para ratificar os
valores alegados na defesa de tal maneira que, se fosse
considerado no cálculo da tabela 15, o percentual não
seria divergente. Ou seja, se consideramos no total
da folha de pagamento (R$ 708.381,93) o total da
contribuição previdenciária suplementar do Município
de 7,30% (R$ 182.477,33) o resultado seria R$
890.859,26. Portanto, recalculando a tabela 15 quanto
à inconsistência do registro para o Regime Próprio de
Previdência Social – RPPS relativa à parte patronal,
Segunda-feira, 5 de agosto de 2019
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conforme quadro seguinte, vimos que o registro da
contribuição previdenciária deixaria de ser 125,76%
passando para 100% e, neste caso, considerado
aceitável para fins de análise das contas.
Pagamento (em relação ao Resumo da Folha de
Pagamento) a maior das contribuições previdenciárias
(Patronal) do Regime Próprio de Previdência Social
(RPPS).
Base legal: artigos 40 e 195, I, da Constituição Federal
De acordo com os fatos narrados no Relatório Técnico
constavam:
Com base na mesma tabela 15, os valores pagos pela
unidade gestora no decorrer do exercício em análise
representaram 116,17% dos valores devidos onde
igualmente foram considerados passíveis de justificativas
para fins de análise das contas.
O responsável justificou com as seguintes argumentações
ipsis litteris:
A diferença encontrada no valor R$ 114.573,64 (cento e
quatorze mil quinhentos e setenta e três reais e sessenta
e quatro centavos), é a diferença entre o valor da
alíquota suplementar de R$ 182.477,33 (cento e oitenta
e dois mil, quatrocentos e setenta e sete reais e trinta
e três centavos), menos restos a pagar processados de
Dezembro de 2017 pagos em Janeiro de 2018 no valor
de R$ 67.903,69 (sessenta e sete mil novecentos e três
reais e sessenta e nove centavos), conforme relatório em
anexo.
Quanto ao questionamento no RTC baseada na tabela
15 sobre a representatividade percentual de 116,17%
dos valores pagos, quando comparados com os valores
pagos pela unidade gestora, de acordo com a nossa

análise, vimos pela conta contábil “2.1.1.4.2.01.00
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA
(RPPS)” que havia saldo previdenciário patronal de R$
67.903,69 a recolher no encerramento do exercício o
qual deveria ser desconsiderado no cálculo percentual
para a análise das contas, visto que o efetivo pagamento
teria previsão para recolhimento no início do exercício
seguinte. Há de se destacar o fato de que a defesa trouxe
listagem demonstrando o valor referenciado, conforme
figura seguinte.

ipsis litteris:
De acordo com o relatório em anexo o valor empenhado e
liquidado é de R$ 35.968,91(trinta e cinco mil novecentos
e sessenta e oito reais e noventa e um centavos), o
valor pago é de R$ 33.140,03 (trinta e três mil cento e
quarenta reais e três centavos) gerando uma diferença
de R$ 2.828,88 que são os restos a pagar processados de
dezembro/17 pago em janeiro/18.

Recolhimento a menor das contribuições previdenciárias
(Servidor) - Regime Geral de Previdência Social (RGPS).

De acordo com a nossa análise, o gestor foi questionado
pelo fato de, seguindo critérios de análises regulares
das contas, havia um limite percentual fora do padrão
entre o recolhimento/pagamento das contribuições
previdenciárias patronais para o Regime Geral de
Previdência Social – RGPS e o total da folha de
pagamento, o qual sugeria explicações. Se observarmos
a conta contábil “2.1.1.4.3.01.01 CONTRIBUIÇÕES AO
RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES” veremos que
no encerramento do exercício havia saldo de R$ 2.828,88
a recolher e que não foi levado em conta para fins de
análises. Visto que o efetivo pagamento teria previsão
para recolhimento no início do exercício seguinte,
entendemos que houve a regularidade pois não poderia
ser considerado como pagamento ainda neste exercício.

Base legal: artigos 40 e 195, I, da Constituição Federal

CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO

De acordo com os fatos narrados no Relatório Técnico
constavam:

Foi examinada a Prestação de Contas Anual relativa à
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DOS
RECURSOS HUMANOS DE LINHARES - SEMAR, exercício
de 2017, formalizada de acordo com a Resolução TC
261/13 e alterações posteriores, sob a responsabilidade
do Sr. MARCIO PIMENTEL MACHADO.

Fonte: Processo TC 04109/2018-1. Arquivo 51 - Peça
Complementar 24400/2018-4.
É também importante destacar que no Demonstrativo
Patronal Mensal da Despesa Liquidada e Efetivamente
Recolhida no Exercício contém os dados necessários para
ratificar o valor alegado na defesa sobre o percentual
suplementar de 7,3% de tal maneira que, se o saldo de
R$ 67.903,69 fosse incluído no cálculo, o percentual seria
considerado aceitável para fins de análise das contas.
Diante do exposto, sugere-se o afastamento da suposta
irregularidade.

Com base na mesma tabela 15, os valores pagos pela
unidade gestora no decorrer do exercício em análise
representaram 84,27% dos valores devidos onde
igualmente foram considerados passíveis de justificativas
para fins de análise das contas.
O responsável justificou com as seguintes argumentações
www.tce.es.gov.br

Quanto ao aspecto técnico-contábil e ao disposto
na legislação pertinente, opina-se pelo julgamento
Segunda-feira, 5 de agosto de 2019
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REGULAR da prestação de Contas, conforme dispõe o
art. 84, inciso I, da Lei Complementar 621/2012 c/c art.
161, do Regimento Interno do TCEES, aprovado pela
Resolução 261/2013.
Desse modo, dos elementos constantes dos autos,
entendo que assiste razão à área técnica e ao Ministério
Público de Contas, quanto à regularidade das contas em
apreço, na forma do artigo 84, I da Lei Complementar
Estadual 621/2012, motivo pelo qual adoto tais
posicionamentos como razão de decidir.
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO:
Ante o exposto, acompanhando o posicionamento
técnico e ministerial, VOTO no sentido de que o
Colegiado aprove a minuta de deliberação que submeto
à apreciação.
Luiz Carlos Ciciliotti da Cunha
Conselheiro Relator
1. ACÓRDÃO:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões
expostas pelo relator, em:
1.1 Julgar REGULAR a Prestação de Contas Anual da
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DOS
RECURSOS HUMANOS DE LINHARES, referente ao
exercício de 2017, sob a responsabilidade da senhor
MARCIO PIMENTEL MACHADO, dando-lhe quitação;

do Plenário.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto
(presidente), Luiz Carlos Ciciliotti da Cunha (relator),
Sebastião Carlos Ranna de Macedo, Domingos Augusto
Taufner, Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun e Rodrigo
Coelho do Carmo.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO LUIZ CARLOS CICILIOTTI DA CUNHA
Relator
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
Fui presente:
LUIS HENRIQUE DE ANASTÁCIO DA SILVA
Em substituição ao procurador-geral
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões

Acórdão 00727/2019-1 – PLENÁRIO
Processos: 04865/2019-1, 07865/2018-9,
10826/2015-2

1.2 Dar ciência aos interessados;

Classificação:

1.3 Arquivar os autos, após o trânsito em julgado.

UG:
		
de Colatina

2. Unânime.
3. Data da Sessão: 18/06/2019 – 19ª Sessão Ordinária

Relator: 		

Embargos de Declaração
PMC - Prefeitura Municipal

Luiz Carlos Ciciliotti da Cunha
www.tce.es.gov.br

Recorrente: 		
LEONARDO
FERNANDA MOTA GONCALLO

DEPTULSKI,

Procuradores: CAROLINE ZAMBON MORAES (OAB:
6296E-ES, OAB: 30672-ES), DANIEL LOUREIRO LIMA
(OAB: 10253-ES, OAB: 27485-PR), MARCELA DE OLIVEIRA
RAMOS (OAB: 19064-ES), NAIARA NUNES LOUREIRO DE
ARAUJO (OAB: 23765-ES), PAULA AMANTI CERDEIRA
(OAB: 23763-ES), RENAN SALES VANDERLEI (OAB: 15452ES), THIAGO CARVALHO DE OLIVEIRA (OAB: 11587-ES),
JAMILLY PACHECO MOREIRA FAVATO (OAB: 26122-ES)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DO ACÓRDÃO
TC-68/2019 – NÃO CONHECER PARA FERNANDA MOTA
GONÇALLO – CONHECER PARA LEONARDO DEPTULSKI –
NEGAR PROVIMENTO - MANTER INCÓLUME OS TERMOS
DO ACÓRDÃO TC 068/2019-PLENÁRIO - ENCAMINHAR
OS AUTOS AO MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS PARA
ACOMPANHAMENTO DA MULTA APLICADA – CIÊNCIA –
ARQUIVAR.
O EXMO SR. CONSELHEIRO LUIZ CARLOS CICILIOTTI DA
CUNHA:
Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pelo
senhor Leonardo Deptulski e pela senhora Fernanda
Mota Gonçallo, em face do Acórdão TC-068/2019 –
Plenário, proferido no bojo do Processo TC 7865/2018-9 Recurso de Reconsideração, visando tornar insubsistente
o Acórdão TC-1153/2018-1, constante do Processo TC10.826/2015-2 (Fiscalização/Inspeção), por meio do qual
foi imputada multa ao embargante Leonardo Deptulski,
no valor de R$ 3.000,00.
Registre-se que o recurso interposto pela senhora
Fernanda Mota Gonçallo, que originou o v. Acórdão
atacado, não foi conhecido por ausência de interesse
Segunda-feira, 5 de agosto de 2019
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recursal.

admissibilidade do recurso interposto.

Os Embargantes, em síntese, alegam contradição no v.
Acórdão, e que o decisium contrariou legislação local,
que prevê expressamente a possibilidade de contratação
temporária para atividades e Programas Especiais e de
Assistência Social.

1.

Diz que o acórdão proferido foi contraditório, e que
manteve uma decisão ilógica à fundamentação.
Por fim, requerem que os embargos sejam conhecidos e
providos, no sentido de sanar a contradição contida no
Acórdão atacado.
Assim, considerando que o v. Acórdão atacado foi
proferido pelo Plenário, submeto os autos a julgamento
deste Colegiado, na forma do inciso XIV, do artigo 9º, da
Resolução TC nº 261/2013 – Regimento Interno.
É o sucinto relatório.
VOTO
Os recorrentes argumentam a existência de contradição
no Acórdão TC 068/2019 – Plenário, interpondo os
presentes embargos de declaração com o objetivo de
suprir tal contradição, alegando que “Além de contrariar
legislação municipal, o acórdão contrariou diretamente
jurisprudência firme do STJ no sentido de que a
contratação e servidores públicos sem concurso público
baseada em legislação local não configura improbidade
administrativa prevista no art. 11 da Lei 8.429/92, por
estar ausente o elemento subjetivo (dolo), necessário
para a configuração do ato de improbidade violador dos
princípios da administração pública.”, e interpõem os
embargos declaratórios com o intuito de ver reformada
a decisão.
Isto posto, passo a análise dos requisitos de

DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE:

Da análise dos autos, verifica-se que os Embargos de
Declaração prestam-se a suprir eventual obscuridade,
omissão, contradição ou erro material em acórdão ou
parecer prévio emitido por este Egrégio Tribunal de
Contas, conforme disposto nos artigos 167, caput, da Lei
Complementar Estadual 621/2012 e 1022, I, II e III, do
Código de Processo Civil de 2015 e do artigo 411, caput,
do Regimento Interno – Resolução TC nº 261/2013. Assim,
verifica-se que o presente recurso é cabível, tendo em
vista que o expediente recursal tece alegações visando
apontar possível contradição no julgado recorrido.
Constata-se, que a notificação do Acórdão TC 068/2019
– Plenário foi disponibilizada no Diário Oficial Eletrônico
deste Egrégio Tribunal de Contas no dia 08/04/2019,
considerando-se publicada no dia 09/04/2019, tendo
o prazo para interposição dos Embargos de Declaração
vencido em 15/04/2019. Nesse contexto, verifica-se que
o presente recurso foi protocolizado neste Tribunal de
Contas em 15/04/2019, assim, denota-se que o presente
recurso é tempestivo, vez que os recorrentes dispõem
de prazo de 05 (cinco) dias para interposição, conforme
prevê o artigo 411, § 2º, do Regimento Interno, Resolução
TC nº 261/2013.
Cabe ressaltar, que o Recurso de Reconsideração
interposto pela Sra. Fernanda Mota Gonçallo, em face
do Acórdão TC 1153/2018-1 – Segunda Câmara (Processo
10.826/2015-2), não foi conhecido, em razão da
ausência de interesse recursal, haja vista que suas razões
de justificativas foram acolhidas e, consequentemente, a
responsabilidade foi afastada por esta Corte de Contas,
em relação a irregularidade relativa a “contratação
www.tce.es.gov.br

temporária irregular de servidores públicos”, conforme
item 1.4 do referido Acórdão, configurando-se no caso
em apreço ausência de interesse recursal, motivo pelo
qual NÃO CONHEÇO dos Embargos de Declaração em
relação à senhora Fernanda Mota Gonçallo.
Por outro lado, verifico que o recorrente senhor
Leonardo Deptulski, possui interesse recursal, sendo
parte legítima, portanto, presentes estão os requisitos
legais e regimentais para sua admissibilidade, razão pela
qual CONHEÇO dos Embargos de Declaração.
2.

DO MÉRITO RECURSAL:

Cabe ressaltar, que o expediente manejado se presta
a esclarecer/elucidar uma decisão que se apresente
obscura, omissa, contraditória ou que contenha erro
material, com o propósito de se estabelecer um
perfeito entendimento do julgado, considerando-se
obscuro quando for ininteligível, contraditório quando
apresentar proposições inconciliáveis entre si, omisso
quando deixar de analisar algum pedido ou questões
relevantes e erro material em razão de equívoco ou
inexatidão relacionado a aspectos objetivos como um
cálculo errado, ausência de palavras, erros de digitação,
troca de nome etc.
No caso em tela, o embargante senhor Leonardo
Deptulski, aduz contradição no decisium constante do
Acórdão TC 068/2019 – Plenário, proferido nos autos
do Processo 07865/2018-9, trazendo em sua defesa o
elemento subjetivo dolo, exigido para a configuração do
ato administrativo ímprobo.
Neste contexto, é importante frisar que a área técnica,
no Processo 07865/2018-9, em apenso, nos termos
da Instrução Técnica de Recurso nº 317/2018-8,
Segunda-feira, 5 de agosto de 2019
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trouxe esclarecimentos, valendo trazer à baila alguns
argumentos:

antes expendidas.

que se segue:

3.

Analisando-se os argumentos tecidos em sede de razões
recursais cabe asseverar que os atos reconhecidos
como irregulares no Acórdão TC 1153/2018 originaram
da atividade fiscalizatória desta Corte de Contas e se
referem a relações jurídicas de caráter administrativo,
praticadas em sede de gestão de recursos públicos,
tidas por infringentes ao ordenamento e não,
necessariamente, à Lei de Improbidade Administrativa
(Lei 8.429/1992).

Ante o exposto, acompanhando o posicionamento da
área técnica e do Ministério Público Especial de Contas,
VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a seguinte
minuta de Acórdão que submeto à sua consideração.

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:

Assim, é importante frisar que esta Corte de Contas
não condenou os recorrentes por ato de improbidade
administrativa. Aliás, nem poderia, haja vista não ser
da competência dos Tribunais de Contas a condenação
de gestores por atos dessa natureza. A improbidade
administrativa deve ser apurada em processo movido
pelo Ministério Público.
A ação de improbidade administrativa (Lei 8.429/92)
tem natureza jurídica diversa do controle externo
exercido pelos Tribunais de Contas, dizendo respeito à
ação judicial a ser intentada na esfera cível. – negritei
Denota-se que o embargante senhor Leonardo Deptulski,
se desvia do cerne da argumentação e pauta sua defesa
em outra vertente. Assim, para melhor esclarecimento,
transcreve-se os termos do v. Acórdão atacado, constante
do Processo TC 7865/2018-9, litteris:
[...]
Posto isto, acompanhando o entendimento técnico
e Ministerial, mantenho o presente indicativo de
irregularidade, bem como a multa aplicada ao
recorrente, Sr. Leonardo Deptulski, em face das razões

DO DISPOSITIVO:

MARCO ANTONIO DA SILVA
Relator
1. ACÓRDÃO:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões
expostas pelo relator, em:
1.1 NÃO CONHECER do Recurso de Reconsideração
interposto pela Sra. Fernanda Mota Gonçallo, em face
do Acórdão TC 1153/2018 – Segunda Câmara, em razão
da ausência de interesse recursal, conforme razões
antes expendidas;
1.2 CONHECER do Recurso de Reconsideração interposto
pelo Sr. Leonardo Deptulski, em face do Acórdão TC
1153/2018 – Segunda Câmara, para, no mérito, NEGARLHE PROVIMENTO, em face das razões antes expendidas,
mantendo-se incólume os termos do acordão recorrido;
1.3 DAR ciência aos interessados, encaminhandose os autos ao Ministério Público Especial de Contas
para acompanhamento da execução da decisão,
ARQUIVANDO-SE os presentes autos após o respectivo
trânsito em julgado.
Da leitura, depreende-se que foi mantido incólume
os termos do Acórdão TC-1153/2018-1, constante do
Processo TC 10.826/2015-2 – Fiscalização, nos termos
www.tce.es.gov.br

1.1. Manter as seguintes irregularidades:
- NOMEAÇÃO E MANUTENÇÃO IRREGULAR DE
SERVIDORES PÚBLICOS.
Critérios: Artigo 37, II da Constituição Federal, Anexo
II da Lei Complementar nº 036/2005 (alterada pela
Lei Complementar 62/2011) e artigos 2º e 3º da Lei
Complementar 035/2005.
Responsável:
Municipal)

Leonardo

Deptulski

(Prefeito

- FALTA DE REMESSA DE PROCESSOS DE PESSOAL AO
TCEES.
Critérios: Resolução TC nº 186/2003 e IN TC nº 031/2014.
Responsável:
Municipal)

Leonardo

Deptulski

(Prefeito

1.2. Afastar a seguinte irregularidade:
- CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA
SERVIDORES PÚBLICOS.

IRREGULAR

DE

Critérios: Artigo 37, II da Constituição Federal; Anexo
II da Lei Complementar nº 036/2005 (alterada pela Lei
Complementar 62/2011) (Plano de Cargos e Salários); artigos
2º e 3º da Lei Complementar 035/2005 (Regime Jurídico dos
Servidores Públicos do Município de Colatina); artigo 2º, III, da
Lei Municipal nº 4.669/2001; e Resolução nº 01/2007 do CNAS
– NOB-RH/SUAS, item IV (Equipes de Referência).
Responsáveis: Leonardo Deptulski (Prefeito Municipal) e
Fernanda Mota Gonçallo (Secretária Municipal de Assistência
Social, Trabalho e Cidadania).
Segunda-feira, 5 de agosto de 2019
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1.3. Acolher as razões de justificativa e afastar a
responsabilidade atribuída ao Sr. Leonardo Deptulski no
tocante ao seguinte indicativo de irregularidade: “contratação
temporária irregular de servidores públicos”;
1.4. Acolher as razões de justificativa e afastar a
responsabilidade atribuída à Sr.ª Fernanda Mota Gonçallo no
tocante ao seguinte indicativo de irregularidade: “contratação
temporária irregular de servidores públicos”;
1.5. Rejeitar as razões de justificativa do Sr. Leonardo
Deptulski no tocante às seguintes irregularidades: “nomeação
e manutenção irregular de servidores públicos” e “falta de
remessa de processos de pessoal ao TCEES”;
1.6. Aplicar multa pecuniária individual, no valor de R$ 3.000,00
(três mil reais) ao Sr. Leonardo Deptulski, ante a infringência dos
dispositivos legais atinentes às irregularidades mantidas nesta
decisão, bem como pela da constatação de prática de ato com
grave infração à norma legal ou regulamentar de natureza
contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial,
prevista no artigo 135, II, da Lei Complementar 621/2012, e
artigo 389, II, da Resolução TC 261/2013;
1.7. Determinar, na forma do artigo 208, do RITCEES, que o
atual Prefeito de Colatina, no prazo de 30 (trinta) dias, adote as
providências necessárias ao cumprimento da Lei no seguinte
sentido:
A adequação do quantitativo de servidores ao número de
cargos criados pela Lei Complementar nº 036/2005, alterada
pela Lei Complementar nº 062/2011, ou a criação de novos
cargos;
O cancelamento das contratações temporárias fundadas no
inciso V do § 1º e o inciso II do § 3º, ambos do artigo 1º, bem
como do artigo 10, todos da Lei nº 4.669/2001;
A remessa ao Núcleo de Controle Externo de Registro de
Atos de Pessoal – NRP – dos atos de admissão de pessoal
decorrentes do Edital – PMC/ES 001/2011.

1.8. Determinar o monitoramento, em autos apartados, do
item anterior, na forma da Resolução TC Nº 278/2014;
1.9. Arquivar os autos após o trânsito em julgado.
No entanto, como já mencionado, a unidade técnica, naqueles
autos, esclareceu que não há qualquer correlação entre os atos
de gestão praticados irregularmente pelo responsável e os atos
de improbidade.
Desse modo, verifico que não prosperam as alegações trazidas
pelo embargante, pois o que pretende é rediscutir o mérito, cuja
discussão foi exaurida nos autos do Recurso de Reconsideração
(Processo 7865/2018-9), conforme o posicionamento da área
técnica e do Ministério Público de Contas, naqueles autos,
na forma da Instrução Técnica de Recurso nº 317/2018-8 e
do Parecer nº 5249/2018-4, motivo pelo qual não conheço
dos presentes Embargos de Declaração, em face da Sra.
Fernanda Mota Gonçallo, pela ausência de interesse recursal,
conhecendo-o em face do Sr. Leonardo Deptulski, para, no
mérito, negar-lhe provimento.
3.

DO DISPOSITIVO:

Ante todo o exposto, VOTO no sentido de que o Colegiado
aprove a seguinte minuta de Acórdão que submeto à sua
apreciação.
LUIZ CARLOS CICILIOTTI DA CUNHA
Relator
1.1 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 NÃO CONHECER dos Embargos de Declaração interposto
pela Sra. Fernanda Mota Gonçallo, em face do Acórdão
TC Acórdão 068/2019 – Plenário, em razão da ausência de
interesse recursal, pelas razões antes expendidas;
1.2 CONHECER dos Embargos de Declaração, opostos pelo Sr.
www.tce.es.gov.br

Leonardo Deptulski, e no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO,
em razão da inexistência de vício de omissão, obscuridade,
contradição ou erro material, mantendo-se incólume os
termos do Acórdão TC 068/2019 – Plenário, pelas razões acima
indicadas;
1.3 DAR CIÊNCIA ao interessado, encaminhar os autos ao
Ministério Público Especial de Contas para acompanhamento
da multa aplicada no Acórdão TC 01153/2018-1 (Processo
TC 10.826/2015-2) e mantida no v. Acórdão atacado,
ARQUIVANDO-SE os autos após o trânsito em julgado.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 18/06/2019 – 19ª Sessão Ordinária do
Plenário.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (presidente),
Luiz Carlos Ciciliotti da Cunha (relator), Sebastião Carlos Ranna
de Macedo, Domingos Augusto Taufner, Rodrigo Flávio Freire
Farias Chamoun e Rodrigo Coelho do Carmo.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO LUIZ CARLOS CICILIOTTI DA CUNHA
Relator
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
Fui presente:
LUIS HENRIQUE DE ANASTÁCIO DA SILVA
Em substituição ao procurador-geral
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões

Acórdão 00832/2019-1 – PLENÁRIO
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Processos: 01072/2007-1, 00425/2009-1, 02569/2008-2,
00136/2008-3
Classificação:

Prestação de Contas Anual de Ordenador

Exercício: 		

2006

UG: 			
do Consumidor

FEDC - Fundo Estadual de Defesa

Relator: 		

Rodrigo Coelho do Carmo

Interessado:

FUNDO ESTADUAL DEFESA CONSUMIDOR

Responsável:
CELSO KOHLER CALDAS, RENATA NUNES
QUINTAES, ALEXANDRE CAMILO FERNANDES VIANA, FELIPE
NUNES CARRAFA
Procuradores:
LAURO COIMBRA MARTINS (OAB: 10132ES), EMERSON MOISES DANTAS DE MEDEIROS (OAB: 275295SP), EDY GONCALVES PEREIRA (OAB: 167404-SP), VANIA DE
ARAUJO LIMA TORO DA SILVA (OAB: 141933-RJ, OAB: 181164SP), JOSE LUIZ TORO DA SILVA (OAB: 110493-RJ, OAB: 76996SP), Esmeralda Fiorotti da Rocha Rosado, MOACYR ROSADO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE ORDENADOR - EXERCÍCIO
DE 2006 - JULGAMENTO PELA SEGUNDA CÂMARA – RESERVA
DE PLENÁRIO – DEIXAR DE APLICAR PENA DE INABILITAÇÃO
– PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA - CIÊNCIA –
ARQUIVAMENTO.
O CONSELHEIRO RELATOR RODRIGO COELHO DO CARMO:
RELATÓRIO
Tratam os presentes autos de Prestação de Contas Anual
do Fundo Estadual de Defesa do Consumidor, referente ao
exercício financeiro de 2006, que tem como objeto apreciação
quanto a atuação dos Senhores Celso Kohler Caldas,
Alexandre Camilo Fernandes Viana, Felipe Nunes Carrafa e
a Senhora Renata Nunes Quintaes no exercício das funções
administrativas de Ordenador de Despesas.
Na 18ª Sessão Ordinária da 2ª Câmara desta Corte de Contas,
realizada no dia 12/06/2019, apresentei voto no qual fui

acompanhado, por unanimidade, pelos demais Conselheiros,
tendo sido deliberado nos termos do voto 02044/2019-9 (peça
19):
PRESCRIÇÃO da pretensão punitiva desta Corte de Contas,
extinguindo-se os autos com resolução de mérito com base no
artigo 374 do Regimento.
JULGAR IRREGULAR Prestação de Contas Anual do Fundo
Estadual de Defesa do Consumidor - FEDC, exercício 2006,
sob responsabilidade de Celso Kohler Caldas, Presidente do
Conselho Diretor, e Renata Nunes Quintaes, Diretora Jurídica,
e Alexandre Camilo Fernandes, Diretor Superintendente da
União Nacional das Instituições de Autogestão em Saúde, nas
funções de Diretor Administrativo e Financeiro, nos termos do
art. 84, inciso III, alíneas “c”, “d”, “e” e “f”, da Lei Complementar
nº. 621/2012;
Excluir a responsabilidade do Senhor Felipe Nunes Carrefa
descritas no item 2 da ITC 1022/2010;
Pela manutenção de todos os apontes de irregularidade
descritos nos itens 2 e 4 da ITC 1022/2010, sob responsabilidade,
respectivamente, de Celso Kohler Caldas e de Renata Nunes
Quintaes;
Pelo afastamento dos itens 4.1.1 - Contratação Sem Licitação
Prévia; 4.1.2 - Falta de Projeto Básico e Orçamento Detalhado;
4.1.3 - Execução de obras e serviços de engenharia sem
anotação de responsabilidade técnica e 4.1.4 - Realização de
despesa sem prévio empenho e pela manutenção dos apontes
de nº. 4.1.5 — Não comprovação da realização dos serviços
pagos; 4.1.6 - Pagamento de despesas sem prévia e adequada
liquidação e 4.1.7 — Ausência de repasse dos recursos pela
interveniente todos da ITC 1022/2010, sob responsabilidade
de Alexandre Camilo Fernandes;
Seja imputado a Celso Kohler Caldas o débito no valor de
108.787,4 (cento e oito mil, setecentos e oitenta e sete reais e
quatro décimos) unidades do Valor de Referência do Tesouro
Estadual - VRTE, consoante ITC nº. 1022/2010, na forma no
www.tce.es.gov.br

artigo 89 da LC 621/12;
Sejam condenados, solidariamente, Celso Kohler Caldas,
Renata Nunes Quintaes e Alexandre Camilo Fernandes ao
ressarcimento de 29.554,3 (vinte e nove mil, quinhentas e
cinquenta e quatro e três décimos) unidades do valor de
referência do Tesouro Estadual – VRTE, de acordo com o
disposto no artigo 89 da LC 621/12;
Deixo de apreciar a aplicação de pena de inabilitação para o
exercício de cargo em comissão ou função de confiança, pelo
prazo de cinco anos, conforme sugestão do Ministério Público
de Contas, para análise em Plenário, nos termos do artigo 392
RITCEES.
ARQUIVAR os autos após o trânsito em julgado.
Em razão da competência do Plenário para deliberar acerca
da aplicação da pena de inabilitação do senhor Celso Kohler
Caldas (Presidente do Conselho Diretor), da Renata Nunes
Quintaes (Diretora Jurídica) e do Senhor Alexandre Camilo
Fernandes (Diretor Superintendente da União Nacional das
Instituições de Autogestão em Saúde) para o exercício de
cargo em comissão ou função de confiança na administração
Estadual ou Municipal, pelo prazo de 05 anos, conforme item 8
do voto acima destacado, vieram os autos à deliberação deste
Colegiado.
FUNDAMENTAÇÃO
Nos moldes do artigo 71, §2º, I da Lei Complementar nº 621 de
14/01/1193, a data inicial para contagem do prazo prescricional
nos casos de prestação e tomada de contas se inicia quando de
sua autuação.
O inciso I, §4º do artigo 71 prescreve que interrompe a
prescrição quando da citação válida do responsável.
O §5º do art. 71 estabelece que a prescrição não impede a
fiscalização por parte do Tribunal de Contas.
Art. 71. Prescreve em cinco anos a pretensão punitiva do
Tribunal de Contas nos feitos a seu cargo.
Segunda-feira, 5 de agosto de 2019
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§ 1º A prescrição poderá ser decretada de ofício ou mediante
provocação de qualquer interessado, após manifestação escrita
do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas.
§ 2º Considera-se a data inicial para a contagem do prazo
prescricional:
I -da autuação do feito no Tribunal de Contas, nos casos de
processos de prestação e tomada de contas, e nos casos em
que houver obrigação formal de envio pelo jurisdicionado,
prevista em lei ou ato normativo, incluindo os atos de pessoal
sujeitos a registro;
§ 4º Interrompem a prescrição:
I - a citação válida do responsável;
§ 5º A prescrição da pretensão punitiva não impede a
atuação fiscalizadora do Tribunal de Contas para a verificação
da ocorrência de prejuízo ao erário, nem obsta a adoção de
medidas corretivas.
Manifesta o Ministério Público de Contas por meio do Parecer
2613/2017-3, que ao examinar os presentes autos, verificou
que ocorreu a consumação da prescrição da pretensão
punitiva, persistindo, entretanto, a atuação fiscalizadora do
Tribunal de Contas para verificação da ocorrência de prejuízo
ao erário e adoção de medidas corretivas (art. 71, § 5° da LC n.
621/12).
Considerando que a pretensão ressarcitória é imprescritível, foi
concretizado o julgamento cujo objetivo é recompor o erário
na 18ª Sessão Ordinária da 2ª Câmara desta Corte de Contas,
realizada no dia 12/06/2019, por meio do voto 02044/20199 (peça 19) onde fui acompanhado por unanimidade pelos
demais Conselheiros.
Neste ponto, em continuidade à parte do julgamento
inviabilizado naquela oportunidade em razão da competência,
há que se avaliar acerca da “aplicação de pena de inabilitação
para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança,
pelo prazo de cinco anos, conforme sugestão do Ministério

Público de Contas”, constante no item 8 do Voto 02044/2019-9.

1.2 Dar CIÊNCIA às partes, aos interessados e ao MPC, na forma

Pois bem. Uma vez ocorrida a prescrição da pretensão
punitiva, como se revela ser o caso dos autos, está-se diante
de um óbice legal à imposição de medidas de sancionamento
previstas em lei, tais como multa, declaração de inidoneidade
e inabilitação, razão pela qual deixo de aplicar a penalidade de
inabilitação ao Sr. Celso Kohler Caldas (Presidente do Conselho
Diretor), à Sra. Renata Nunes Quintaes (Diretora Jurídica) e
ao Sr. Alexandre Camilo Fernandes (Diretor Superintendente
da União Nacional das Instituições de Autogestão em Saúde)
para exercício de cargo em comissão ou função de confiança
na administração estadual ou municipal pelo prazo de 5
(cinco) anos, em acolhimento à sugestão contida no Parecer
Ministerial 2613/2017-3.

regimental;
1.3 Após o trânsito em julgado, ARQUIVAR.
2. Unânime. Sem divergência, absteve-se de votar, por
impedimento, o conselheiro Sebastião Carlos Ranna de
Macedo.
3. Data da Sessão: 09/07/2019 – 22ª Sessão Ordinária do
Plenário.
4. Especificação do quórum:

III. CONCLUSÃO

4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (presidente),

Pelo exposto, divergindo parcialmente da área técnica, que
deixou de sugerir a aplicação de pena de inabilitação e do
Ministério Público de Contas, que sugeriu à aplicação da
referida penalidade, VOTO no sentido de que o Colegiado
aprove a seguinte minuta de Acórdão que submeto à
consideração de Vossas Excelências.

Rodrigo Coelho do Carmo (relator), Domingos Augusto Taufner,

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, em:
1.1 DEIXAR DE APLICAR PENA DE INABILITAÇÃO ao Sr. Celso
Kohler Caldas (Presidente do Conselho Diretor), a Sra. Renata
Nunes Quintaes (Diretora Jurídica) e ao Sr. Alexandre Camilo
Fernandes (Diretor Superintendente da União Nacional das
Instituições de Autogestão em Saúde), uma vez reconhecida a
prescrição da pretensão punitiva, nos termos do item 1 do Voto
02044/2019-9;
www.tce.es.gov.br

Sérgio Manoel Nader Borges e Luiz Carlos Ciciliotti da Cunha.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
Relator
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRO LUIZ CARLOS CICILIOTTI DA CUNHA
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério Público de Contas
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões
Segunda-feira, 5 de agosto de 2019
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PARECER PRÉVIO
NOTIFICAÇÃO do conteúdo dispositivo dos Pareceres
Prévios, nos termos do artigo 66, parágrafo único, da Lei
Complementar nº 621/2012, encontrando-se os autos
disponíveis na Secretaria Geral das Sessões do Tribunal
de Contas do Estado do Espírito Santo. O inteiro teor
dos Pareceres Prévios se encontra disponível no sítio
eletrônico do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo.
PARECER PRÉVIO 0060/2019-1 – PLENÁRIO
Processos: 05569/2018-5, 03825/2016-1,
08946/2015-6, 02789/2015-8, 02788/2015-3
Classificação: 		

Recurso de Reconsideração

UG: 				
PMPK - Prefeitura
Municipal de Presidente Kennedy
Relator: 			

Sérgio Manoel Nader Borges

Recorrente:

AMANDA QUINTA RANGEL

Procuradores: ALTAMIRO
THADEU
FRONTINO
SOBREIRO (OAB: 15786-ES), GREGORIO RIBEIRO DA
SILVA (OAB: 16046-ES)
RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO EM FACE DO PARECER
PREVIO TC-009/2018 – PRIMEIRA CÂMARA – CONHECER
– DAR PROVIMENTO – REFORMAR PARECER PREVIO
– APROVAÇÃO COM RESSALVA – DETERMINAÇÃO –
RECOMENDAÇÃO - DAR CIÊNCIA – ARQUIVAR
VOTO DO RELATOR
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER
BORGES:
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso de Reconsideração interposto pela

Sra. Amanda Quinta Rangel, Prefeita Municipal do
município de Presidente Kennedy no exercício de 2015,
em face do Parecer Prévio TC 009/2018 - Primeira
Câmara, prolatado nos autos do Processo TC 3825/2016,
nos seguintes termos:
“(...) VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
RESOLVEM os Conselheiros do Tribunal de Contas do
Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão da Primeira
Câmara, ante as razões expostas pela relatora, em:
1.1. Emitir Parecer Prévio recomendando ao Legislativo
Municipal a REJEIÇÃO das contas da senhora Amanda
Quinta Rangel, Prefeita Municipal frente à Prefeitura
de Presidente Kennedy no exercício de 2015, na forma
prevista no artigo 80, inciso III, da Lei Complementar
621/2012, tendo em vista a manutenção da seguinte
irregularidade, considerada de natureza grave, conforme
fundamentado neste voto:
Não recolhimento da contribuição previdenciária
patronal no valor de r$1.834.889,77 (item 7.4 do rtc
440/2016)
1.2. Manter as seguintes irregularidades, sem o condão
de macular as contas:
1.2.1. Não compatibilidade entre as inscrições de restos
a pagar processados e não processados no anexo 5 do
relatorio de gestão fiscal e as inscrições dos restos pagar
no balanço financeiro (item 7.2 do rtc 440/2016);

1.3.2. Aplicação em ações e serviços públicos de saúde
abaixo do limite mínimo constitucional (item 9.2.1 do rtc
440/2016)
1.4. DETERMINAR ao atual gestor que:
adote medidas administrativas necessárias a realizar
Tomada de Contas Especial, nos termos do artigo 2º
da Instrução Normativa - IN TCEES 32/2014, a fim de
apurar/confirmar a totalidade dos encargos financeiros
incidentes sobre recolhimento de contribuições
previdenciárias em atraso, bem como a responsabilidade
e o ressarcimento aos cofres do município, tendo em
vista que tal despesa é considerada ilegítima e contrária à
finalidade pública, impondo-se a sua glosa, informando,
ainda, a esta Corte de Contas sobre o resultado obtido;
o envio dos dados e informações referentes à gestão
fiscal, por meio da LRFWeb, como das informações da
PCA, por meio do CidadES, sejam declarados da mesma
base de dados contábeis, especificamente em atenção à
Instrução Normativa 34/2015.
1.5. RECOMENDAR ao Poder Executivo Municipal que
divulgue amplamente, inclusive em meios eletrônicos
de acesso público, a prestação de contas relativa ao
exercício financeiro em questão e o respectivo parecer
prévio, na forma do art. 48 da LRF.
1.6. ARQUIVAR os autos após o trânsito em julgado.

1.2.2. Ausência de transparência no demonstrativo da
dívida consolidada líquida – rgf dos parcelamentos de
débitos junto ao inss (item 7.5 do rtc 440/2016);

2. Unânime.

1.3. Afastar as seguintes irregularidades:

Os autos foram encaminhados ao Núcleo de Controle
Externo de Recursos e Consultas – NRC para instrução,
que manifestou-se por meio da Instrução Técnica de

1.3.1. Inobservância dos requisitos da lrf e da ldo quanto
à limitação de empenho (item 5.2.1 do rtc 440/2016) e
www.tce.es.gov.br

3. Data da Sessão: 21/02/2018 - 3ª Sessão da 1ª Câmara
(...)”.
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Recurso 308/2018-9 opinando pelo CONHECIMENTO do
presente Recurso e no mérito para que fosse mantida a
deliberação disposta no parecer recorrido, qual seja, de
recomendação ao Legislativo Municipal de REJEIÇÃO das
contas da Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy,
relativas ao exercício de 2015.
O Ministério Publico de Contas, por meio do Parecer
4113/2018, anuiu à proposta da àrea técnica na ITR
308/2018-9.
Após, o presente Processo integrou a pauta da 4ª
Sessão Ordinária do Plenário, realizada em 19/02/2019,
sendo que naquela oportunidade o representante legal
da recorrente realizou sustentação oral, conforme
Notas Taquigráficas 023/2019-3 e, por determinação
deste Relator, tornaram os autos à unidade técnica
competente para instrução, nos termos regimentais.
O Núcleo de Controle Externo de Recursos e Consultas
tendo como base as notas taquigráficas e os memoriais
e documentação acostadas aos autos, manifestou-se
nos termos da Instrução técnica de Recurso 080/2019.
Após vieram os autos conclusos a este Relator.
FUNDAMENTAÇÃO
DOS PRESSUPOSTOS RECURSAIS
Em consonância com a Instrução Técnica de Recurso
0308/2018-9, constata-se que os requisitos de
admissibilidade, quais sejam: o cabimento, o interesse
recursal, a legitimidade e a tempestividade restam
regularmente atendidos, motivo pelo qual deve o
presente recurso ser conhecido.
Em sede de admissibilidade, verifica-se que a parte é
capaz e possui interesse e legitimidade processual.

Quanto ao cabimento, o Recurso de Reconsideração
é cabível contra decisões definitivas em processos de
prestação ou tomada de contas, nos termos do art. 164
da Lei Complementar nº 621/2012.
No caso, o presente Recurso de Reconsideração foi
interposto contra o Parecer Prévio TC-009/2018 Primeira Câmara, que recomendou ao Legislativo
Municipal a REJEIÇÃO DAS CONTAS da Recorrente,
assim, perfeitamente cabível.
Consoante Despacho TC 36797/2018-1 da SecretariaGeral das Sessões, a notificação do Parecer Prévio TC009/2018 - Primeira Câmara, prolatado no processo TC
3825/2016, foi disponibilizada no Diário Oficial Eletrônico
deste Tribunal no dia 21/05/2018, considerando-se
publicada no dia 22/05/2018, nos termos dos artigos
62 e 66, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual
621/2012 c/c art. 5º da Resolução TC 262/2013.
Diante das disposições contidas no artigo 405, parágrafo
2º do RITCEES, a seguir transcritas, interposto o presente
recurso de reconsideração em 21/06/2018, tem-se o
mesmo como TEMPESTIVO.
“Art. 405. Da decisão definitiva em processo de prestação
ou tomada de contas, caberá recurso de reconsideração
ao Plenário, podendo ser formulado uma só vez e por
escrito.
(...)
§ 2º O recurso de reconsideração poderá ser interposto
pelo responsável, pelo interessado, pelo sucessor ou
pelo Ministério Público junto ao Tribunal, no prazo de
trinta dias, contados na forma prevista na Lei Orgânica
do Tribunal. (...).
Assim, opina-se pelo CONHECIMENTO do presente
www.tce.es.gov.br

recurso.
DO MÉRITO
Consoante Petição de Recurso 0313/2018-7, a
recorrente expressa irresignação unicamente com
os termos relativos ao item 7.4 do Relatório Técnico
RT 440/2016 (Não Recolhimento da Contribuição
Previdenciária Patronal no valor de R$ 1.834.889,77),
assentados no Parecer Prévio TC 009/2018 - Primeira
Câmara.
Conforme Instrução Técnica de Recurso – ITR 308/2018
as justificativas e documentação apresentadas na
exordial não foram capazes de afastar a irregularidade
concernente ao não recolhimento das contribuições
previdenciárias do ente.
Todavia, a recorrente se fez representar por seu advogado
na 4ª sessão ordinária do plenário de 2019, quando foi
realizada sustentação oral e trazidos novos documentos
com o objetivo de afastar a irregularidade relativa ao
não recolhimento das contribuições previdenciárias do
ente , dentre outras coisas que determinados valores
concernentes às contribuições patronais não foram
considerados nos cálculos realizados pela Área Técnica,
e que, após o cômputo de tais valores, o montante não
recolhido pela administração municipal apresentar-seia inferior a 10% do valor liquidado.
O Núcleo de Controle Externo de Recursos e Consultas
manifestou-se por meio da ITR 080/2019-1 nos
seguintes termos:
II.I. DA IRREGULARIDADE APONTADA PELA ÁREA
TÉCNICA
A irregularidade em comento foi apontada no Relatório
Técnico – RT 440/2016, envolvendo a ausência de
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recolhimento de contribuições previdenciárias do ente
e retidas de servidores e de terceiros, conforme segue:
7.4 NÃO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS DO ENTE E RETIDAS DE SERVIDORES
E DE TERCEIROS
Base normativa: art. 195 da Constituição da República.
Do demonstrativo da dívida flutuante (DEMDFL) e do
balancete orçamentário da despesa (BALEXO) verificouse que a contribuição previdenciária não tem sido
recolhida regularmente, causando o endividamento do
município junto ao INSS.
Em relação à parte patronal, foi verificado saldo em
restos a pagar na Unidade Gestora Fundo Municipal
de Saúde de Presidente Kennedy e nas Unidades
Orçamentárias Secretarias Municipais de Presidente
Kennedy em percentuais relevantes, a saber:
Tabela 17: Contribuições patronais a pagar em
31/12/2015 Em R$
Fonte: [Processo TC 3.825/2016 - Prestação de Contas
Anual/2015]
Do quadro acima, verificou-se um total de R$
1.244.634,47 devidos ao INSS (valor este relevante,
passível de incidência de juros e multas). O INSS retido de
servidores possui saldo de R$ 887.162,16, proveniente
de exercícios anteriores.
Tendo em vista tratar-se de matéria constitucional,
bem como o fato de que reflete no endividamento
do município, propõe-se a citação do responsável
para apresentar justificativas, trazendo aos autos as
medidas saneadoras acompanhadas de documentação
comprobatória.

Não obstante, de acordo com a Manifestação Técnica
- MT 263/2017 – Processo TC 3825/2016, a gestora
responsável comprovou o recolhimento de valores retidos
de servidores e de terceiros, não tendo, entretanto,
comprovado o recolhimento das contribuições patronais,
conforme transcrito a seguir:
Da análise dos documentos e das justificativas
apresentadas, constata-se que, com relação ao
recolhimento dos valores de INSS retido dos servidores e
INSS de terceiros, a defendente anexa aos autos listagem
de pagamentos que comprovam o recolhimento
dos valores devidos no exercício de 2015, sendo R$
1.226.390,45 referente à retenção dos servidores e R$
2.752,11 referente ao INSS serviço de terceiros.
Já com relação às contribuições patronais, com
percentuais entre 37% e 56% não recolhidos no exercício,
nas diversas secretarias, não foram apresentados
documentos que comprovem o recolhimento, no
exercício de 2016, dos valores devidos referente ao
exercício de 2015.
Isto posto, a defesa oral apresentada nesta fase de
Recurso objetivou afastar a irregularidade relativa ao
não recolhimento das contribuições previdenciárias do
ente, sendo esta a única irregularidade que contribuiu
para a rejeição de suas contas.
Argumentou-se na defesa oral que determinados valores
concernentes às contribuições patronais não foram
considerados nos cálculos realizados pela Área Técnica,
e que, após o cômputo de tais valores, o montante não
recolhido pela administração municipal apresentarse-ia inferior a 10% do valor liquidado, sendo este o
percentual máximo admitido pela Nota Técnica – NT
003/2016, emitida pela Segex - Secretaria-Geral de
www.tce.es.gov.br

Controle Externo.
Neste sentido, de pronto, há que se registrar que, em
breve análise à Tabela 17 do RT 440/2016 – Processo TC
3825/2016, a qual serviu de parâmetro no apontamento
do indicativo de irregularidade ora tratado, os valores
relativos às contribuições patronais do Fundo Municipal
de Saúde evidenciados na aludida tabela não se
apresentam de acordo com os valores registrados
no Balancete da Despesa por Elemento de Despesa
– BALEXO05, como também não foram computados
valores concernentes a contribuições patronais de
diversas secretarias.
Desta feita, em face do questionamento relativo aos
valores que a Requerente entende que devam ser
considerados no cálculo das contribuições patronais e
da nova documentação inserida aos presentes autos,
bem como da necessidade de se averiguar a exatidão
dos valores registrados no balanço consolidado do
Município, segue a análise dos valores concernentes
às contribuições patronais pertinentes ao exercício de
2015.
II.II. DA ANÁLISE DA IRREGULARIDADE REMANESCENTE
Na análise técnico-contábil inicial, verificou-se a
existência de valores de restos a pagar relativos à
contribuição previdenciária patronal, cujos valores
representavam percentuais relevantes.
Compulsando o Balancete da Despesa por Elemento de
Despesa – BALEXO05 - Processo TC 3825/2016, observase que, com exceção da Câmara Municipal, de fato as
demais unidades gestoras não realizaram o pagamento
de suas obrigações previdenciárias em sua totalidade,
conforme demonstrado na tabela que se segue:
Segunda-feira, 5 de agosto de 2019
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Tabela 01: Contribuições Previdenciárias Patronais
pagas no Exercício de 2015 (R$)
Fonte: Balancete da Despesa por Elemento de Despesa –
BALEXO05 - Processo TC 3825/2016
Ante a tabela em tela, tem-se que no exercício de 2015
a administração municipal deixou de recolher ao regime
geral de previdência o montante de R$ 1.934.604,63.
Não obstante, compulsando o processo de prestação
de contas anual do município de Presidente Kennedy
– Processo TC 3825/2016, verifica-se que em face da
defesa oral interposta naquele processo, a gestora
responsável havia encaminhado duas listagens de
pagamentos (Peça Complementar 10.371/2017-5)
evidenciando as contribuições previdenciárias patronais
do Município relativas ao exercício de 2015, pagas no
exercício de 2016, exceto quanto aos valores de R$
78.522,56 e R$ 90.435,57, correspondentes a obrigações
previdenciárias do exercício de 2014, e o valor de R$
5.801,91, referente às obrigações do exercício de 2016.
Desta feita, com base nas listagens retromencionadas,
tem-se que foram pagas obrigações previdenciárias
patronais no exercício de 2016, referentes ao exercício
de 2015, no valor de R$ 1.927.812,38.
Isto posto, tem-se que o montante pendente de
pagamento quanto às contribuições previdenciárias
patronais relativas ao exercício de 2015 apresentouse no valor R$ 6.792,25, representando 0,07% do valor
total liquidado, conforme demonstrado na tabela que se
segue:
Tabela 02: Contribuições Previdenciárias Patronais (R$)
Fonte: Balancete da Despesa por Elemento de Despesa
– BALEXO05 / Peça Complementar 10371/2017-5 -

Processo TC 3825/2016
Não obstante, tendo em vista as disposições contidas
na NT 003/2016, observa-se que para fins de análise
das contas relativas ao exercício de 2015 tem-se como
aceitáveis as variações concernentes aos registros
contábeis não superiores a 10%, assim, considerando
que o percentual pendente de confirmação representou
0,07% das obrigações patronais liquidadas, portanto,
afasta-se a hipótese de não recolhimento das obrigações
previdenciárias patronais do Município.
Cabe mencionar que, conforme já assinalado na ITC
308/2018, o pagamento em atraso das contribuições
previdenciárias patronais devidas culminou no
pagamento de juros e multas, os quais se constituem em
despesas contrárias à finalidade pública, assim, há que
se ressaltar a necessidade de cumprimento ao disposto
no item 1.4 do Parecer Prévio TC 009/2018 - Primeira
Câmara, prolatado nos autos do Processo TC 3825/2016.
III - CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Diante do exposto, quanto ao mérito, após análise dos
documentos inseridos nos presentes autos e nos autos
do processo de prestação de contas anual do município
de Presidente Kennedy – Processo TC 3825/2016,
opina-se pelo PROVIMENTO do presente Recurso
de Reconsideração, reformando o Parecer Prévio TC
009/2018 - Primeira Câmara conforme segue:
1. PARECER PRÉVIO:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, RESOLVEM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as
razões expostas pela relatora, em:
1.1. Emitir Parecer Prévio recomendando ao Legislativo
www.tce.es.gov.br

Municipal a APROVAÇÃO COM RESSALVA das contas
da senhora Amanda Quinta Rangel, Prefeita Municipal
frente à Prefeitura de Presidente Kennedy no exercício
de 2015, na forma prevista no artigo 80, inciso II, da Lei
Complementar 621/2012.
1.2. Manter as seguintes irregularidades, sem o condão
de macular as contas:
1.2.1. NÃO COMPATIBILIDADE ENTRE AS INSCRIÇÕES DE
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS
NO ANEXO 5 DO RELATORIO DE GESTÃO FISCAL E
AS INSCRIÇÕES DOS RESTOS PAGAR NO BALANÇO
FINANCEIRO (ITEM 7.2 DO RTC 440/2016);
1.2.2.
AUSÊNCIA
DE
TRANSPARÊNCIA
NO
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA –
RGF DOS PARCELAMENTOS DE DÉBITOS JUNTO AO INSS
(ITEM 7.5 DO RTC 440/2016).
1.3. Afastar as seguintes irregularidades:
1.3.1. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DA LRF E DA
LDO QUANTO À LIMITAÇÃO DE EMPENHO (ITEM 5.2.1
DO RTC 440/2016);
1.3.2. NÃO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS DO ENTE E RETIDAS DE SERVIDORES E
DE TERCEIROS (ITEM 7.4 DO RTC 440/2016);
1.3.3. APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE
SAÚDE ABAIXO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL
(ITEM 9.2.1 DO RTC 440/2016).
1.4. DETERMINAR ao atual gestor que:
adote medidas administrativas necessárias a realizar
Tomada de Contas Especial, nos termos do artigo 2º
da Instrução Normativa - IN TCEES 32/2014, a fim de
apurar/confirmar a totalidade dos encargos financeiros
Segunda-feira, 5 de agosto de 2019
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incidentes sobre recolhimento de contribuições
previdenciárias em atraso, bem como a responsabilidade
e o ressarcimento aos cofres do município, tendo em
vista que tal despesa é considerada ilegítima e contrária à
finalidade pública, impondo-se a sua glosa, informando,
ainda, a esta Corte de Contas sobre o resultado obtido;
o envio dos dados e informações referentes à gestão
fiscal, por meio da LRFWeb, como das informações da
PCA, por meio do CidadES, sejam declarados da mesma
base de dados contábeis, especificamente em atenção à
Instrução Normativa 34/2015.
1.5. RECOMENDAR ao Poder Executivo Municipal que
divulgue amplamente, inclusive em meios eletrônicos
de acesso público, a prestação de contas relativa ao
exercício financeiro em questão e o respectivo parecer
prévio, na forma do art. 48 da LRF.
1.6. ARQUIVAR os autos após o trânsito em julgado.
Ouvido o Ministério Público de Contas, em seu Parecer
01497/2019-1, este considerou que não foram trazidos
elementos novos ou aptos de ensejar mudança de
entendimento sobre os indicativos de irregularidades e,
discordou do entendimento proposto na ITR 080/2019,
pugnando para que seja mantido o entendimento
trazido na Instrução técnica de Recurso 0308/2018-9,
ratificada pelo Parecer Ministerial 05151/2018-9.
Pois bem.
Acompanho o entendimento técnico contido na
Instrução Técnica de Recurso ITR 080/2019-1 por
entender que a defesa oral trouxe documentos novos,
capazes de modificar o entendimento técnico.
Neste sentido o §1º do art. 328 do Regimento Interno
deste Tribunal de Contas, na redação vigente à época

da sustentação oral (19/02/2019) assim dispunha:
Art. 328. Por ocasião da sustentação oral, as partes
poderão juntar documento novo.
§ 1º Considera-se documento novo aquele preexistente,
mas ignorado ou inacessível ou, ainda, aquele que,
mesmo produzido após a defesa, contribua para a
verdade material.
No presente caso a defesa trouxe por ocasião
da sustentação oral listagem de liquidações das
contribuições previdenciárias, cuja análise permitiu ao
corpo técnico a verificação dos parâmetros utilizados
para o apontamento do indicativo de irregularidade bem
como para aferir os pagamentos realizados,
A Instrução Técnica de Recurso 080/2019 é clara quando
afirma:
[...]
Neste sentido, de pronto, há que se registrar que, em
breve análise à Tabela 17 do RT 440/2016 – Processo TC
3825/2016, a qual serviu de parâmetro no apontamento
do indicativo de irregularidade ora tratado, os valores
relativos às contribuições patronais do Fundo Municipal
de Saúde evidenciados na aludida tabela não se
apresentam de acordo com os valores registrados
no Balancete da Despesa por Elemento de Despesa
– BALEXO05, como também não foram computados
valores concernentes a contribuições patronais de
diversas secretarias.
Relevante compreender que as demonstrações
contábeis, dentre as quais se inclui o Balancete da
Despesa por Elemento de Despesa – BALEXO05, são
fruto dos registros contábeis. Neste sentido a Norma
Brasileira de Contabilidade Aplicável ao Setor Público
www.tce.es.gov.br

BNC T SP 11 – apresentação das demonstrações
contábeis, determina:
Apresentação adequada e conformidade com as NBCs
TSP
27.
As demonstrações contábeis devem apresentar
adequadamente a situação patrimonial, o desempenho
e os fluxos de caixa da entidade. A apresentação
adequada exige a representação fidedigna dos efeitos
das transações, outros eventos e condições, de acordo
com as definições e critérios de reconhecimento para
ativos, passivos, receitas e despesas como estabelecido
nas NBCs TSP. Presume-se que a aplicação das NBCs TSP,
com divulgação adicional, quando necessária, resulta
em demonstrações contábeis que se enquadram como
apresentações adequadas.
Sendo assim, tem-se que as listagens trazidas aos autos
representam nada menos que os registros contábeis
que originaram o Balancete da Despesa por Elemento
de Despesa – BALEXO05 e, por isso, o corpo técnico
reviu os cálculos.
Em outras palavras, foram trazidos documentos préexistentes que contribuíram para a verdade material.
Assim, pela sua completude, acompanho o
entendimento do corpo técnico manifesto na ITR
080/2019-1 em todos os seus termos.
Ante o exposto, acompanhando a área técnica e
divergindo do Ministério Público de Contas, VOTO no
sentido de que o colegiado aprove a seguinte proposta
de deliberação que submeto à consideração.
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão Plenária, ante as razões
Segunda-feira, 5 de agosto de 2019
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expostas pelo Relator, em:
Conhecer o presente recurso;
Dar Provimento ao presente Recurso de Reconsideração,
reformando-se o Parecer Prévio TC 009/2018 - Primeira
Câmara nos itens a seguir dispostos, mantendo incólume
os demais itens:
Emitir Parecer Prévio recomendando ao Legislativo
Municipal a APROVAÇÃO COM RESSALVA das contas
da senhora Amanda Quinta Rangel, Prefeita Municipal
frente à Prefeitura de Presidente Kennedy no exercício
de 2015, na forma prevista no artigo 80, inciso II, da Lei
Complementar 621/2012.
Manter as seguintes irregularidades, sem o condão de
macular as contas:
Não compatibilidade entre as inscrições de restos a
pagar processados e não processados no anexo 5 do
Relatório de Gestão Fiscal e as inscrições dos restos
pagar no balanço financeiro (item 7.2 do RTC 440/2016);

vista que tal despesa é considerada ilegítima e contrária à
finalidade pública, impondo-se a sua glosa, informando,
ainda, a esta Corte de Contas sobre o resultado obtido;
o envio dos dados e informações referentes à gestão
fiscal, por meio da LRFWeb, como das informações da
PCA, por meio do CidadES, sejam declarados da mesma
base de dados contábeis, especificamente em atenção à
Instrução Normativa 34/2015.
RECOMENDAR ao Poder Executivo Municipal que
divulgue amplamente, inclusive em meios eletrônicos
de acesso público, a prestação de contas relativa ao
exercício financeiro em questão e o respectivo parecer
prévio, na forma do art. 48 da LRF
.Dar ciência aos interessados;
Arquivar os autos após o trânsito em julgado.
SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Relator
VOTO VISTA

Ausência de transparência no demonstrativo da dívida
consolidada líquida – RGF dos parcelamentos de débitos
junto ao INSS (item 7.5 do RTC 440/2016).

O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA
DE MACEDO:

Manter as seguintes determinações contidas no Parecer
Prévio TC 009/2018 - Primeira Câmara, ao atual gestor:

Solicitei vistas deste processo, da relatoria do Exmo.
Conselheiro Sergio Borges, que tem por objeto o Recurso
de Reconsideração interposto pela Senhora Amanda
Quinta Rangel, por seus advogados, em face do Parecer
Prévio TC 09/2018, prolatado pela Primeira Câmara
deste Tribunal, nos autos do processo TC-3825/2016,
relativo à prestação de contas do exercício de 2015,
do Município de Presidente Kennedy, que recomendou
ao Legislativo Municipal a rejeição das contas, com

Adote medidas administrativas necessárias a realizar
Tomada de Contas Especial, nos termos do artigo 2º
da Instrução Normativa - IN TCEES 32/2014, a fim de
apurar/confirmar a totalidade dos encargos financeiros
incidentes sobre recolhimento de contribuições
previdenciárias em atraso, bem como a responsabilidade
e o ressarcimento aos cofres do município, tendo em

1.

RELATÓRIO

www.tce.es.gov.br

fundamento no art. 80, II, da LC 621/2012.
Conhecido o recurso, o Núcleo de Controle Externo de
Recursos e Consultas – NRC manifestou-se por meio da
Instrução Técnica de Recurso ITR 308/2019, opinando
pelo não provimento do recurso.
No mesmo sentido se manifestou o Ministério Público
Especial de Contas, por meio do Parecer do Ministério
Público de Contas 5151/2018.
A recorrente, por intermédio de seus procuradores
apresentou sustentação oral de seus argumentos de
defesa na sessão plenária de 19/02/2019, cujas notas
taquigráficas constituem o evento processual nº 24.
Em seguida foi proferida nova manifestação técnica,
sobre a defesa oral – ITR 80/2019 – cujo opinamento foi
pelo provimento do recurso.
O Ministério Público se manifesta no parecer ministerial
1497/2019, reiterando os termos do parecer anterior, no
sentido do não provimento.
O Conselheiro Relator Sergio Borges proferiu voto na
sessão plenária de 28/05/2019, no sentido de acolher
a manifestação técnica sobre a defesa oral e dar
provimento ao recurso, reformulando o Parecer Prévio
09/2018 da Primeira Câmara.
Com pedido de vistas formulado naquela sessão, vieram
os autos a este Gabinete para emissão de voto.
É o relatório.
2. FUNDAMENTAÇÃO
Analisando os argumentos de recurso bem como as duas
instruções técnicas proferidas neste processo, observo
que a discussão se desviou de seu eixo principal – não
recolhimento da contribuição previdenciária patronal no
Segunda-feira, 5 de agosto de 2019
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exercício 2015 – passando a discutir se as contribuições
foram ou não recolhidas no exercício de 2016, com
atraso.

Afirma também, com base em demonstrativo de cálculo,
que deixaram de ser recolhidos R$ 1.502.510,83, o que
corresponde a 11,65% do montante liquidado de R$
12.896.390,89.

irregularidades exaustivamente analisados; data venia
o entendimento formulado na Instrução Técnica de
Recurso 00080/2019-1, considerando que os fatos e
fundamentos apresentados em sede recursal já haviam
sido analisados exaustivamente; pugna pelo julgamento
do feito na forma proposta pela equipe técnica e pela
manutenção das irregularidades contidas na Instrução
Técnica de Recurso 00308/2018-9 - ratificada pelo
anterior parecer deste Parquet (Parecer do Ministério
Público de Contas 05151/2018-9); cuja conclusão e
proposta de encaminhamento enunciaram-se nos
seguintes moldes:

Este percentual seria então superior ao limite de 10%
admitido pela Nota Técnica Segex 03/2016, para
variações entre registros e demonstrativos contábeis da
folha de pagamento, para análise do exercício de 2015.

IV - CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Diante do exposto, uma vez presentes os pressupostos
recursais, opina-se pelo CONHECIMENTO do presente
Recurso de Reconsideração.

A ITR 80/2019, por sua vez, em análise da defesa oral,
se reporta ao processo original, TC 3825/2016, em que,
analisando listagens de pagamentos apresentadas pela
agente responsável no exercício de 2016 e referentes
a 2015, conclui que foram pagos R$ 1.927.812,38, do
montante apontado de R$ 1.934.604,63, restando ainda
pendentes R$ 6.792,25, correspondentes a 0,07% do
total liquidado.

Quanto ao mérito, após análise do conteúdo dos autos
TC 5569/2018econsiderando-se as argumentações e
documentação apresentadas neste expediente recursal,
opina-se pelo NÃO PROVIMENTO quanto à reforma do
Parecer Prévio TC-009/2018- Primeira Câmara, exarado
no Processo de Prestação de Contas Anual do Prefeitura
Municipal de Presidente Kennedy (TC 3825/2016),
relativo ao exercício de 2015, face a inexistência no
presente Processo de elementos suficientes para elidir
as seguintes ocorrências, consideradas mantidas:

A ITR 308/2018 refuta as alegações da recorrente com
relação à desconcentração administrativa, afirmando
acertadamente, que em sede de prestação de contas
anual de chefes do Executivo, só este pode figurar no
pólo passivo.

AS INSCRIÇÕES DOS RESTOS PAGAR NO BALANÇO
FINANCEIRO (ITEM 7.2 DO RTC 440/2016);
AUSÊNCIA DE TRANSPARÊNCIA NO DEMONSTRATIVO
DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA – RGF DOS
PARCELAMENTOS DE DÉBITOS JUNTO AO INSS (ITEM 7.5
DO RTC 440/2016);
Conclui-se, portanto, pelo opinamento de que seja
mantida a deliberação disposta no parecer recorrido,
qual seja, de recomendação ao Legislativo Municipal
de REJEIÇÃO das contas da Prefeitura Municipal de
Presidente Kennedy, relativas ao exercício de 2015.
Por oportuno, tendo em vista, ainda, o relatado nos
itens III. 1 e III.1.1desta Instrução Técnica, sugere-se
a manutenção das determinações e recomendações,
transcritas a seguir, registradas nos itens 1.4 e 1.5 do
Parecer Prévio 009/2018 - Primeira Câmara, prolatado
nos autos TC 3825/2016.
“(...)
1.4. DETERMINAR ao atual gestor que:

O Ministério Público de Contas, em seu Parecer
1497/2019, assim se manifestou:

NÃO
RECOLHIMENTO
DA
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA PATRONAL (ITEM 7.4 DO RTC
440/2016);

a) adote medidas administrativas necessárias a realizar
Tomada de Contas Especial, nos termos do artigo 2º da
Instrução Normativa -IN TCEES 32/2014, a fim de apurar/
confirmar a totalidade dos encargos financeiros incidentes
sobre recolhimento de contribuições previdenciárias em
atraso, bem como a responsabilidade e o ressarcimento
aos cofres do município, tendo em vista que tal despesa
é considerada ilegítima e contrária à finalidade pública,
impondo-se a sua glosa, informando, ainda, a esta Corte
de Contas sobre o resultado obtido;

[...] considerando, sobre tal aspecto, que a defesa oral
não trouxe elementos novos ou aptos a ensejar uma
mudança de entendimento sobre os indicativos de

NÃO COMPATIBILIDADE ENTRE AS INSCRIÇÕES DE
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS
NO ANEXO 5 DO RELATORIO DE GESTÃO FISCAL E

b) o envio dos dados e informações referentes à gestão
fiscal, por meio da LRFWeb, como das informações da
PCA, por meio do CidadES, sejam declarados da mesma

Considerando a já mencionada Nota Técnica 03/2016, a
ITR 80/2019 afasta a hipótese de não recolhimento das
contribuições previdenciárias.
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base de dados contábeis, especificamente em atenção à
Instrução Normativa 34/2015.
1.5. RECOMENDAR ao Poder Executivo Municipal que
divulgue amplamente, inclusive em meios eletrônicos
de acesso público, a prestação de contas relativa ao
exercício financeiro em questão e o respectivo parecer
prévio, na forma do art. 48da LRF.
(...)”.
O Conselheiro Relator, por outro lado, acompanhou
o entendimento do corpo técnico manifesto na ITR
080/2019-1, divergindo do Ministério Público de Contas,
no sentido de conhecer e dar Provimento ao presente
Recurso reformando-se o Parecer Prévio TC 009/2018
- Primeira Câmara para que seja emitido novo parecer
Prévio pela aprovação com ressalva das contas da
senhora Amanda Quinta Rangel.
Formulo meu voto em consonância com o posicionamento
adotado pelo órgão ministerial, em primeiro lugar, por
entender que não há possibilidade legal de aprovação
de contas quando configurado dano ao erário que, ainda
que não quantificado, seja decorrente dos pagamentos
em atraso, encargos financeiros e endividamento do
ente público.
Mais ainda, quando ocorra irregularidade de natureza
tão grave quanto a presente, que constitui violação a
dispositivo constitucional – art.195 CF – e evidencie
desequilíbrio nas contas públicas.
Nesse sentido, a discussão que se travou nestes autos é
todo irrelevante, como irrelevante é determinar-se se as
contribuições devidas e apuradas na prestação de contas
de 2015 foram pagas em 2016.
Terem sido pagas ou não em nada desfigura a

irregularidade constatada e confirmada, causa suficiente
para a rejeição das contas, sobretudo se considerada
num contexto de outras, de natureza fiscal, financeira
e orçamentária, apontadas pelo Relatório Técnico RTC
440/2016 e afastadas ou mantidas “sem macular as
contas”.
Os argumentos recursais em nada afetaram a
irregularidade e a instrução pela área técnica desta Corte
desviou-se do sentido que deveria ter seguido.
Em suma, restou configurada a inadimplência do
Município de Presidente Kennedy com o regime geral de
previdência, em relação à contribuição patronal e o fato
de a dívida ter ou não sido paga no exercício seguinte
não desconfigura nem desconstitui esse fato.
Pelo contrário, apenas cria outro, que diz respeito ao
pagamento de encargos financeiros decorrentes do
atraso.
Assim, a alegação de que os pagamentos foram feitos no
exercício de 2016 para elidir a irregularidade de seu não
pagamento em 2015, configura justificar um erro com
outro, ainda pior.
Considero, portanto, que a imutabilidade do Parecer
Prévio 09/2018 é a única consequência que pode advir
da presente cognição processual de recurso, que pode
ser conhecido, mas não provido.
Tem-se, por fim, a subsistência do não recolhimento
da contribuição previdenciária patronal, de que deve
decorrer a rejeição das contas da Prefeita Municipal de
Presidente Kennedy, referentes ao exercício de 2015.
Ante o exposto, divergindo da área técnica e do
Conselheiro Relator e acompanhando o Ministério
Público de Contas, VOTO no sentido de que o Colegiado
www.tce.es.gov.br

aprove a seguinte minuta de Acórdão que submeto à sua
consideração.
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, RESOLVEM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão plenária, ante as razões
expostas pelo Conselheiro Sebastião Carlos Ranna de
Macedo, no Recurso de Reconsideração interposto pela
Senhora Amanda Quinta Rangel, em face do Parecer
Prévio 09/2018 – 1ª Câmara, relativo à Prestação de
Contas Anual da Prefeitura Municipal de Presidente
Kennedy, do exercício de 2015, em:
1. Conhecer o Recurso e no mérito, negar-lhe provimento
para que seja mantida a deliberação disposta no parecer
recorrido, de recomendação ao Legislativo Municipal
de REJEIÇÃO das contas da Prefeitura Municipal de
Presidente Kennedy, relativas ao exercício de 2015.
2. Sejam ainda mantidas as determinações e
recomendações contidas no Parecer Prévio 09/2018,
quais sejam:
2.1 Determinar ao atual gestor:
a) que adote medidas administrativas necessárias a
realizar Tomada de Contas Especial, nos termos do artigo
2º da Instrução Normativa -IN TCEES 32/2014, a fim de
apurar/confirmar a totalidade dos encargos financeiros
incidentes sobre recolhimento de contribuições
previdenciárias em atraso, bem como a responsabilidade
e o ressarcimento aos cofres do município, tendo em
vista que tal despesa é considerada ilegítima e contrária à
finalidade pública, impondo-se a sua glosa, informando,
ainda, a esta Corte de Contas sobre o resultado obtido;
b) que o envio dos dados e informações referentes à
gestão fiscal, por meio da LRFWeb, como das informações
Segunda-feira, 5 de agosto de 2019
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da PCA, por meio do CidadES, sejam declarados da
mesma base de dados contábeis, especificamente em
atenção à Instrução Normativa 34/2015.

pagar processados e não processados no anexo 5 do
Relatório de Gestão Fiscal e as inscrições dos restos
pagar no balanço financeiro (item 7.2 do RTC 440/2016);

2.2 RECOMENDAR ao Poder Executivo Municipal que
divulgue amplamente, inclusive em meios eletrônicos
de acesso público, a prestação de contas relativa ao
exercício financeiro em questão e o respectivo parecer
prévio, na forma do art. 48 da LRF.

Ausência de transparência no demonstrativo da dívida
consolidada líquida – RGF dos parcelamentos de débitos
junto ao INSS (item 7.5 do RTC 440/2016).

3. Arquivar os presentes autos após o trânsito em
julgado.
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Conselheiro
1. PARECER PRÉVIO TC 60/2019
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, RESOLVEM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão Plenária, ante as razões
expostas pelo Relator, em:
. Conhecer o presente recurso;
1.2. Dar Provimento ao presente Recurso de
Reconsideração, reformando-se o Parecer Prévio TC
009/2018 - Primeira Câmara nos itens a seguir dispostos,
mantendo incólume os demais itens:
1.2.1. Emitir Parecer Prévio recomendando ao Legislativo
Municipal a APROVAÇÃO COM RESSALVA das contas
da senhora Amanda Quinta Rangel, Prefeita Municipal
frente à Prefeitura de Presidente Kennedy no exercício
de 2015, na forma prevista no artigo 80, inciso II, da Lei
Complementar 621/2012.

1.2.3. Manter as seguintes determinações contidas no
Parecer Prévio TC 009/2018 - Primeira Câmara, ao atual
gestor:
Adote medidas administrativas necessárias a realizar
Tomada de Contas Especial, nos termos do artigo 2º
da Instrução Normativa - IN TCEES 32/2014, a fim de
apurar/confirmar a totalidade dos encargos financeiros
incidentes sobre recolhimento de contribuições
previdenciárias em atraso, bem como a responsabilidade
e o ressarcimento aos cofres do município, tendo em
vista que tal despesa é considerada ilegítima e contrária à
finalidade pública, impondo-se a sua glosa, informando,
ainda, a esta Corte de Contas sobre o resultado obtido;
o envio dos dados e informações referentes à gestão
fiscal, por meio da LRFWeb, como das informações da
PCA, por meio do CidadES, sejam declarados da mesma
base de dados contábeis, especificamente em atenção à
Instrução Normativa 34/2015.
1.3. RECOMENDAR ao Poder Executivo Municipal que
divulgue amplamente, inclusive em meios eletrônicos
de acesso público, a prestação de contas relativa ao
exercício financeiro em questão e o respectivo parecer
prévio, na forma do art. 48 da LRF

cons. Sebastião Carlos Ranna, que votou por conhecer e
negar provimento, mantendo os termos do PP 09/2018,
acompanhando o entendimento do MPEC.
3. Data da Sessão: 18/06/2019 – 19ª Sessão Ordinária
do Plenário.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto
(presidente), Sérgio Manoel Nader Borges (relator),
Sebastião Carlos Ranna de Macedo, Domingos Augusto
Taufner, Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, Rodrigo
Coelho do Carmo e Luiz Carlos Ciciliotti da Cunha.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Relator
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
CONSELHEIRO LUIZ CARLOS CICILIOTTI DA CUNHA
Fui presente:
LUIS HENRIQUE DE ANASTÁCIO DA SILVA

Manter as seguintes irregularidades, sem o condão de
macular as contas:

1.4. Dar ciência aos interessados;

Em substituição ao procurador-geral

1.5. Arquivar os autos após o trânsito em julgado.

ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR

Não compatibilidade entre as inscrições de restos a

2. Por maioria, nos termos do voto do relator. Vencido o
www.tce.es.gov.br
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1 a CÂMARA

Acórdãos e Pareceres - 1ª Câmara
ACÓRDÃOS

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

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 00658/2019-9 – PRIMEIRA CÂMARA
Processo: 09113/2017-8

Conselheiros-substitutos
Márcia Jaccoud Freitas
Marco Antônio da Silva

Classificação:

UG:
		
PMCI - Prefeitura Municipal
de Cachoeiro de Itapemirim
Relator: 		

Ministério Público Especial de Contas

SESSÕES
Quartas-feiras às 14 horas

Tomada de Contas Especial Instaurada

Sebastião Carlos Ranna de Macedo

Responsável:
CARLOS ROBERTO CASTEGLIONE DIAS,
MANOEL EDUARDO BAPTISTA CABRAL, SORAYA HATUM
DE ALMEIDA, LUCIANA MANZOLI ALTOE, FATIMA PERIM
TURINI, ABACO TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA,
MAURICIO LUIZ DALTIO, MICHELLE OLIVEIRA MASSENA,
NICEIA CARDOZO DA SILVA BEDIN, GABRIELLA FERREIRA
DIAS, JUAREZ CALLEGARI MONTEIRO, FERNANDO COSTA
BATISTA, MARILIA DA CONCEICAO MARTINS
Interessado:
AMOS MARTINS MARCELINO, VICTOR
DA SILVA COELHO
Procuradores: LUISA PAIVA MAGNAGO (OAB: 12455ES), PEDRO JOSINO CORDEIRO (OAB: 17169-ES), EDIMAR
AUGUSTO RABELLO (OAB: 5929-ES)
www.tce.es.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE
ITAPEMIRIM – TOMADA DE CONTAS ESPECIAL –
MANTER IRREGULARIDADES - REJEITAR RAZÕES DE
JUSTIICATIVAS – JULGAR IRREGULARES AS CONTAS
– RESSARCIMENTO - MULTA - ACOLHER RAZÕES DE
JUSTIFICATIVAS DO SUBSECRETÁRIO DE SUPRIMENTOS
E DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS
INTERNO – ARQUIVAR
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA
DE MACEDO
1 RELATÓRIO
Tratam os autos de Tomada de Contas Especial convertida
de denúncia formulada em face da Prefeitura Municipal
de Cachoeiro de Itapemirim (Processo TC 4623/2016),
na qual se alega a existência de irregularidades na
contratação de sistema de gestão pública.
Os autos foram encaminhados ao Núcleo de Tecnologia
da Informação e Comunicação (NTI) que elaborou,
naqueles autos, a Instrução Técnica Inicial 1052/2016,
com proposta de citação aos agentes responsáveis e
de determinação de instauração de tomada de contas
especial para apuração dos indícios de irregularidades
apontados.
O Plenário decidiu pela citação dos responsáveis e pela
determinação para a instauração da Tomada de Contas
Especial (Decisão Plenária 1299/2017).
Em seguida, autuou-se o presente Processo (TC
9113/2017) que trata da Tomada de Contas Especial
instaurada pela Prefeitura Municipal de Cachoeiro de
Itapemirim.
A Tomada de Contas 01/2017 foi encaminhada a esta
Corte (Protocolo 1733/2018), encontrando-se em anexo.
Segunda-feira, 5 de agosto de 2019
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Os autos foram encaminhados ao NTI que elaborou
a Manifestação Técnica 187/2018 e a Instrução
Técnica Inicial 136/2018, apontando a existência
de irregularidades e necessidade de citação dos
responsáveis.
Após a manifestação dos responsáveis, os autos
retornaram ao NTI, que diante das defesas apresentadas,
vislumbrou a necessidade de responsabilização de
outros envolvidos, elaborando a Manifestação Técnica
705/2018-6 e a Instrução Técnica Inicial 455/2018,
sugerindo a citação dos responsáveis.
Devidamente citados, os responsáveis apresentaram
suas justificativas. Após, os autos foram novamente
encaminhados ao NTI para análise conclusiva.
Apenas o senhor Juarez Callegari Monteiro não
encaminhou justificativas, razão pela qual teve declarada
sua revelia (Decisão Monocrática 1205/2018).
Desta forma, foi exarada a Instrução Técnica Conclusiva
4522/2018, opinando pela procedência parcial da
representação, ressarcimento ao erário e aplicação de
multa.
O Ministério Público de Contas exarou o Parecer
5604/2018, acolhendo o opinamento da área técnica.
Na sessão da Primeira Câmara do dia 29 de janeiro
de 2019, foi apresentada sustentação oral pelo Dr.
Pedro Josino de Cordeiro, representando diversos
responsáveis. Foi deferida a juntada de memorial e
documentos comprobatórios (Notas Taquigráficas
14/2019 e Memorial 7/2019).
Segui-se análise da área técnica aposta na Manifestação
Técnica 828/2019 que corrobora integralmente a
Instrução Técnica Conclusiva 4522/2018. No mesmo paço

o Parecer Ministerial 619/2019 da lavra do Procurador
de Contas Heron Carlos Gomes de Oliveira.
É o relatório.
2 FUNDAMENTAÇÃO
Analisando os autos, verifico que o feito se encontra
devidamente instruído, portanto, apto a um julgamento,
eis que observados todos os trâmites legais e regimentais.
No mérito, ratifico o posicionamento da área técnica
apontado na Instrução Técnica Conclusiva 4522/2018,
na Manifestação Técnica 828/2019, e do Ministério
Público de Contas exarado nos Pareceres 5604/2018 e
619/2019, da lavra do Procurador Heron Carlos Gomes
de Oliveira, nos seguintes termos:
Instrução Técnica Conclusiva 4522/2018:
“[...]
2 DOS INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES
2.1 INCONSISTÊNCIAS DO SISTEMA
Base legal: Art. 63, § 2º, inciso III, da Lei 4.320/64 e art.
73, inciso I, alínea b, da Lei 8.666/93.
Responsável: Maurício Luiz Daltio (Secretário da
Fazenda)
Conduta:
Na condição de Ordenador de
Pagamentos, autorizava liquidações mesmo sendo
alertado sobre o mau funcionamento do sistema
contratado (anexo XII – a partir da página 204 – e anexo
XIII – a partir da página 289 – da Peça 02 do Processo
4623/2016-8; fls. 745-771 do Protocolo 1733/2018-1,
anexado ao Processo 9113/2017-8).

LTDA (CNPJ 37.432.689/0001-33)
Conduta:
Entregou o sistema incompleto e com
inconsistências.
Nexo: Sua ação fez a PMCI pagasse por um sistema com
inconsistências.
LUCIANA MANZOLI ALTOE (...), designada como fiscal
do contrato 253/2012 pela Portaria 906/2011, a partir
de 08 de outubro de 2012, responsável pelo programa
Contabilidade (Anexo 01);
NICEIA CARDOZO DA SILVA BEDIN (...), designada como
fiscal do contrato 253/2012 pela Portaria 906/2011,
a partir de 08 de outubro de 2012, responsável pelo
programa Contabilidade (Anexo 01);
FÁTIMA PERIM TURINI (...), designado como fiscal do
contrato 253/2012 pela Portaria 906/2011, a partir de
08 de outubro de 2012, responsável pelo programa
Almoxarifado e Patrimônio (Anexo 01), até 04 de
novembro de 2013 (Anexo 02)
FERNANDO COSTA BATISTA (...), designado como fiscal
do contrato 253/2012 pela Portaria 906/2011, a partir
de 08 de outubro de 2012, responsável pelo programa
Geral (Anexo 01);
GABRIELLA FERREIRA DIAS (...), designada como fiscal
do contrato 253/2012 pela Portaria 867/2013, a partir
de 05 de novembro de 2013, responsável pelo programa
Almoxarifado e Patrimônio (Anexo 02).

Nexo: Sua ação fez com que a Administração realizasse
pagamentos por um sistema com inconsistências.

MICHELLE OLIVEIRA MASSENA (...), designada como
fiscal do contrato 253/2012 pela Portaria 906/2011,
a partir de 08 de outubro de 2012, responsável pelo
programa Patrimônio (Anexo 01);

Responsável: ÁBACO TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO

MARÍLIA DA CONCEIÇÃO MARTINS (...), designado como

www.tce.es.gov.br
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fiscal do contrato 253/2012 pela Portaria 906/2011,
a partir de 08 de outubro de 2012, responsável pelo
programa Gestão de Pessoas (Anexo 01)
SORAYA HATUM DE ALMEIDA (...), Secretaria Municipal
de Administração e Serviços Internos
Conduta: Receber definitivamente sistemas/módulos
com inconsistências e sem a entrega de todas as
funcionalidades previstas.
Nexo: Essa ação fez com que a Administração realizasse
pagamentos por sistemas/módulos com inconsistências
e incompletos.
Relato da Manifestação Técnica 187/2018-8 (Peça 24).
O contrato 253/2012 refere-se ao desenvolvimento do
sistema e os contratos 279/2014 e 280/2014 são de
manutenção corretiva, adaptativa e evolutiva, incluindo
suporte técnico, atualizações e melhorias no sistema,
bem como atualização e alterações na base de dados que
se fizerem necessárias. Segunda a denúncia que originou
o processo 4623/2106-8, a aquisição do sistema custou
R$ 1.008.000,00 (um milhão e oito mil reais).
Segundo o denunciante do Processo 4623/2016-8 o
sistema previsto no Contrato 253/2012 foi entregue
com diversas inconsistências, o que exigiu que
continuasse a ser desenvolvido de forma “maquiada”.
Haveria inconsistências nos setores contábil, de
recursos humanos, compras e almoxarifado. Apenas
um funcionário foi disponibilizado para atender a
toda a demanda. Nas fls. 8-10 da Peça 02 do processo
4623/2106-8, o denunciante lista as inconsistências
detectadas.
As inconsistências no módulo de contabilidade refletiram
inclusive no envio das prestações de contas para o

sistema CidadesWeb do 1º ao 6º bimestre de 2015 e da
Prestação de Contas Anual (PCA) do referido exercício,
assim como na abertura do exercício de 2016 e nos 1º e
2º bimestres desse exercício.
O sistema foi entregue com defeitos, entretanto todo o
valor foi pago. Conforme a lista de pagamentos presente
nas fls. 169-173 do processo 4623/2106-8, o total de
parcelas pagas, relativas ao contrato 253/2012, soma
exatamente R$ 1.008.000,00, resultando assim em dano
ao erário.
Pagar por um produto não funcional equivale a realizar
despesa sem regular liquidação, uma inobservância ao
art. 63, § 2º, inciso III, da Lei 4.320/64, que exige que
“a liquidação da despesa por fornecimentos feitos ou
serviços prestados terá por base [...] os comprovantes
da entrega de material ou da prestação efetiva do
serviço”. Esses pagamentos também afrontam o art.
73, inciso I, alínea b, da Lei 8.666/93, que prevê o
recebimento definitivo do objeto contratado mediante
vistoria comprovando a adequação do objeto aos termos
contratuais, observado o disposto no art. 69 da mesma
lei.
A ÁBACO alegou que entregou os objetos contratados.
No entanto, admitiu que alguns itens não foram
implementados no sistema de Gestão de Pessoas eTurmalina.
Segundo a empresa, o fato da PMCI não conseguir enviar
as prestações de contas para o Tribunal de Contas devese a erros ocasionados pela operabilidade dos usuários e
não por defeitos no software.
Por sua vez, as fiscais do contrato, a quem competia
comprovar a adequação do sistema entregue,
www.tce.es.gov.br

apresentaram alegações na Tomada de Contas Especial
promovida pela PMCI (fls. 741-771 do Protocolo
1733/2018-1, anexado ao Processo 9113/2017-8). Conta
no relatório conclusivo a síntese e a análise dessas
alegações (fls. 794-797).
As fiscais afirmaram que o sistema possuía muitas
inconsistências, a ponto de alertarem ao Prefeito e aos
Secretários sobre a situação. Anexaram e-mails que
comprovariam essa afirmação. Como consequência, a
prestação de contas junto ao TCEES ficou prejudicada.
Alegaram também que o processo de prestação de
contas seria coordenado pelo Controlador Interno, pelo
Secretário da Fazenda, Sr. Maurício Daltio, e por técnicos
da ÁBACO.
Acrescentaram que “o técnico da empresa prestava
o serviço na sala da Controladoria” e que não tinham
“facilidade de acesso a esses técnicos e nem autonomia
para notificar a empresa”.
Segundo informaram, a despeito de pareceres contrários
à liquidação por parte dos fiscais, os pagamentos
eram realizados, pois o “documento era elaborado
mensalmente pelo Consultor do Secretário de Fazenda
e assinado pelos secretários das pastas envolvidas no
Contrato”.
Diante do exposto, não era possível exigir das fiscais
do contrato conduta diversa, considerando que não
tinham autonomia para notificar a empresa e que
seus superiores efetuavam os pagamentos mesmo
conhecendo a existência dos problemas.
As evidências mostram que apesar da existência de falhas
no sistema os pagamentos foram realizados, afrontandose assim a legislação vigente.
Segunda-feira, 5 de agosto de 2019
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A Tabela 1 exibe os valores pagos nos referidos contratos,
conforme anexo I do Relatório Conclusivo da Tomada
de Contas Especial, enquanto a Tabela 2 os valores
atualizados.
Tabela 1 - Total pago pelo contrato 253/2012
(TABELA)
Tabela 2 - Valores atualizados referentes aos pagamentos
dos contratos 253/2012
(TABELA)
Relato da Manifestação Técnica 705/2018-6 (Peça 583).
O contrato 253/2012, cujo objeto refere-se a sistemas
de gestão pública nas áreas de Recursos Humanos;
Contratos e Convênios; Contábil, Gestão orçamentária,
Financeira, Compra, Almoxarifado, Controle de Frota e
Nota Fiscal Eletrônica, foi firmado com a empresa Ábaco
Tecnologia, em 05 de outubro de 2012, no valor de
R$1.008.000,00 (um milhão e oito mil reais).
A Comissão de Tomada de Contas Especial apontou dano
integral ao erário para essa contratação, em decorrência
de diversos fatores, entre eles a não entrega de itens
contratados e a existência de diversas inconsistências
nos módulos/sistemas entregues.
Por sua vez, as fiscais do contrato Sra. Gabriella Ferreira
Dias, Sra. Luciana Manzoli Altoé e Sra. Nicéia Cardozo
da Silva Bedin apresentaram razões de justificativa à
Comissão de Tomada de Contas Especial, sintetizadas às
fls. 17-18 do Relatório Conclusivo da TCE, nos seguintes
termos:
[...]
Informaram que as demandas de correções pontuais
eram realizadas por técnicos da empresa ÁBACO, pois,

os usuários não detinham conhecimento técnico e
operacional para resolver problemas de infraestrutura
do sistema.
Registraram que o sistema apresentou tantas
inconsistências que chegaram a alertar o Prefeito e
aos Secretários sobre a ineficiência do mesmo. E que a
prestação de contas junto ao TCEES ficou prejudicada,
a ponto do Secretário de Fazenda ter que justificar o
atraso e solicitar renovação de prazo
Informaram ainda, que o processo de prestação de
contas era coordenado pelo Controlador Interno de
Governo e por técnicos da empresa ÁBACO, juntamente
com o então Secretário da Fazenda, Sr. Maurício Daltio,
sobre a ausência de controle relativa à implantação do
sistema informou nestes termos:
Vale ressaltar que o técnico da empresa prestava o
serviço na sala da Controladoria, e, mesmo sendo fiscais
do contrato, não tínhamos facilidade de acesso aos
mesmos e nem autonomia para notificar a empresa.
Ainda, registraram que, a despeito de pareceres
contrários a liquidação da despesa por parte dos fiscais
do contrato, os pagamentos eram realizados. Pois, “o
documento era elaborado mensalmente pelo Consultor
do Secretário de Fazenda e assinado pelos secretários
das pastas envolvidas no Contrato. ”
[...]
Diante do exposto, a Comissão entendeu que não
era possível exigir das fiscais do contrato conduta
diversa, considerando que não tinham autonomia para
notificar a empresa e que seus superiores efetuavam
os pagamentos mesmo conhecendo a existência dos
problemas (fl. 20 do Relatório Conclusivo da TCE).
www.tce.es.gov.br

Contudo a defesa do Sr. Maurício Luiz Daltio,
responsabilizado pela Comissão de Tomada de Contas
Especial, alega que autorizou os pagamentos com
base na liquidação dos sistemas pelas fiscais (Defesa
Justificativa 733/2018):
[...]
O Contrato 253/2012 firmado pela empresa Ábaco com
a Administração estava em perfeita forma atendendo ao
inciso I do parágrafo 2º do artigo 63.
As Notas de Empenho foram emitidas dentro do previsto
em Lei.
Os Termos de Recebimento, assinados pelos
Responsáveis pela Fiscalização do Contrato, dão conta
de que os Serviços contratados foram corretamente
prestados.
Há Termo de Recebimento Definitivo assinado por todos
os envolvidos na realização do Contrato 253/2012,
afirmando que:
Os sistemas atenderam aos enfoques da Legislação
Federal, Estadual e Municipal afeta a matéria, as Normas
Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público
e aos regramentos dos sistemas de controle interno e
externo, notadamente aos ditames editados no âmbito
do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo,
dentre outros.
(...)
Por todo exposto e considerando o pactuado na Cláusula
Décima do Contrato em comento, alinhando as
determinações normativas estabelecidas na Lei 4.320/64,
em que pese não poder valer-se a administração público
do retardamento de atos por seus agentes constituídos,
Segunda-feira, 5 de agosto de 2019
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sob pena de enriquecimento ilícito, informa-se que a
Empresa Ábaco Tecnologia de Informação Ltda. (...)
prestou serviços especializados em TI, englobando os
serviços de análise e desenvolvimento de Sistemas de
Gestão Pública, Sistemas e-Safira, e-Jade, e-Turmalina,
e-Quartzo e Sistema de Geração de Relatórios (...) nos
termos descritos nas Notas Fiscais, durante a vigência do

sistemas/módulos, questiona o fato das comunicações
serem de 2016, mais de um ano depois do recebimento
e implantação dos sistemas.

externo notadamente aos ditames editados no âmbito
do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo,
dentre outros.

Análise

Além dos termos definitivos gerados pela PMCI, existem
também os documentos de homologação gerados pela
Ábaco Tecnologia de Informação Ltda. (Anexo 8).

Contrato 253/2012 (...) no valor total de R$864.000,00
(oitocentos e sessenta e quatro mil reais), considerando
que já foram realizados pagamentos no valor de
R$71.160,00 (setenta e um mil cento e sessenta
reais), remanesce a obrigação de pagamento no valor
de R$792.840,00 (setecentos e noventa e dois mil
oitocentos e quarenta reais).

Tabela 1 – Recebimento definitivo do e-Nota Fiscal

Nos autos constam os termos de recebimento definitivo
assinados pelos fiscais, conforme mostrado nas tabelas
1 e 2.
(TABELA)
Tabela 2 – Recebimento definitivo dos sistemas/módulos
(TABELA)
(*) Considerando a data de autorização de pagamento
no final do documento

Esse foi o pagamento autorizado pelo Senhor Maurício
Daltio à luz de uma completa e perfeita Liquidação de
Despesas.

(**) Não consta como fiscal na Portaria 906/2012, mas
assinou o Termo de Recebimento Definitivo da PMCI e
documentos de homologação do e-Turmalina da Ábaco

Como alegar que os Sistemas não foram corretamente
implantados se os próprios Fiscais e Usuários dos
mesmos afirmam o oposto?

Em relação ao e-Nota Fiscal, não constam identificação
de inconsistências no Relatório de Auditoria de 02/2017,
que fundamentou o Relatório Conclusivo da TCE,
portanto, não há que se questionar essa homologação.

Conclui a defesa do Sr. Maurício Luiz Daltio que as
fiscais “não foram coagidas a atestar ou a assinar os
Recebimentos do e-Safira como ocorreu e, menos ainda,
compulsadas, ao final do Contrato, em dezembro de
2014, a afirmar que os Sistemas estavam perfeitamente
implantados”. O atestado foi consciente e refletia aquilo
de que eram sabedoras: “o sistema era adequado
e eficiente, devendo, entretanto, ser corretamente
operado”.
Em relação aos e-mails apresentados pelas fiscais à
Comissão como prova de terem alertado o Prefeito e
o Secretário da Fazenda sobre as inconsistências dos

Já os demais sistemas/módulos foram entregues com
diversas inconsistências, sem diversas funcionalidades
previstas e outras inconformidades, conforme apontado
no Relatório de Auditoria Interna 02/2017 (Anexo 03 a
Anexo 07 dessa ITI Complementar), apesar de terem sido
recebidos definitivamente pelos fiscais e sem ressalvas.
Ressalta-se o seguinte trecho da liquidação do e-Safira:
Os sistemas atenderam aos enfoques da Legislação
Federal, Estadual e Municipal afeta a matéria, as Normas
Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público
e aos regramentos dos sistemas de controle interno e
www.tce.es.gov.br

Conforme apresentado no Anexo 08, existem poucas
referências a erros / inconsistências nos termos
de homologação da Ábaco. No e-Jade-Frota, uma
funcionalidade parcialmente atendida, num total de 21
funcionalidades. No e-Jade - Módulo Compras - Pregão,
Tomada, Concorrência e Convite, de 16 funcionalidades
entregues, 4 foram atendidas parcialmente e 12
totalmente atendidas. No e-Jade- Módulo Compras Compra Direta, foram reportadas 4 funcionalidades
atendidas e 4 parcialmente atendidas. Não foram feitas
ressalvas para o e-Safira, e-Nota e e-Turmalina.
Na tabela 3 são listadas as datas de homologação para
cada módulo conforme os documentos de homologação
da Ábaco. O último módulo entregue foi o e-Turmalina
em 30/9/2014. Por sua vez, a PMCI gerou um termo de
recebimento definitivo em 22/12/2014.
Tabela 3 – Datas de homologação Ábaco X PMCI
(TABELA)
Fonte: Anexo 08
Portanto, existe liquidação registrada tanto nos
documentos da PMCI (Tabelas 1 e 2), quanto nos
documentos da Ábaco (Tabela 03), com data máxima de
liquidação em 22/12/2014.
Ressalta-se que todos os pagamentos autorizados
pelo Sr. Maurício Luiz Daltio foram realizados após
o recebimento definitivo dos sistemas/módulos em
Segunda-feira, 5 de agosto de 2019
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22/12/2014.

exibidos na tabela 7.

Tabela 4- Pagamentos autorizados pelo Sr. Maurício Luiz
Daltio

Tabela 6 – Fiscais por Sistema/Módulo da Ábaco

(TABELA)

(*) Valor mensal apontado no Acordão 1.726/2017

Fonte: (fl. 87 da Peça Complementar 10665/2018 ou 678
do Processo PMCI)

Tabela 7 - Valores atualizados referentes aos pagamentos
do contrato 253/2012 (exceto e-Nota Fiscal)

Além do mais, a maioria dos e-mails apresentados pelos
fiscais na Tomada de Contas Especial são posteriores,
não somente a data de recebimento definitivo, mas
também ao último pagamento em 5/2/2016, sendo que
a autorização de pagamento foi emitida em 22/12/2014.

(TABELA)

(TABELA)
2.1.1 Defesas
Defesa do Sr. Maurício Luiz Daltio (Defesa/ Justificativa
733/2018 – Peça 526)

Tabela 5 – E-mails juntados aos autos da Tomada de
Contas Especial

Em síntese, a defesa traz aos autos os seguintes
esclarecimentos:

(TABELA)

Da desqualificação da Comissão de Tomada de Contas

(*) e-mails citados dentro do Relatório Conclusivo da
Tomada de Contas Especial

Antes de tudo, o defendente questiona a composição da
Comissão de Tomada de Contas, uma vez que nenhum
de seus membros “possuía qualificação ou expertise
para realizar as tarefas inerentes à Comissão”, a saber:

Portanto, há fortes indícios de que as fiscais homologaram
os sistemas e não reportaram erros significativos
capazes de inviabilizar a utilização desses no ambiente
de produção tempestivamente.
Posteriormente, a Comissão de Tomada de Contas
Especial apontou dano integral ao erário, no valor total
da contratação.

Eder Botelho da Fonseca - Técnico em Serviços
Administrativos (graduado em Ciências Contábeis –
exerce a função de Contador)

Informa o defendente não ter encontrado nem na
formação profissional dos membros da comissão,
nem no exercício dos respectivos cargos, “qualquer
expertise na área de informática, particularmente no
Desenvolvimento de Software”, contudo “a matéria
tratada requer conhecimento profundo da Tecnologia de
Informação, não podendo ser cuidada por pessoas não
especializadas, sob pena de as análises serem resumidas
a ‘opiniões’, sem embasamento técnico”.
Como exemplo, cita a afirmação da comissão, sem
qualquer embasamento técnico, sobre a possibilidade
de realizar um upgrade do sistema anterior, em vez de
adquirir um novo sistema. A comissão não apresenta
razões técnicas capazes de endossar a realização de um
upgrade para atender as alterações solicitadas e nem
o quanto e em que profundidade o sistema original
deveria ser modificado.
Para o defendente, a “desqualificação da Comissão
conduz, irremediavelmente, à do seu Relatório e das
conclusões ali contidas”.
Inconsistências do sistema (Item 2.1 da Manifestação
Técnica e item 2 do Relatório da Comissão de TCE)

Francisco Ribeiro - Procurador Municipal (formado em
Direito)

Em relação a autorização das liquidações, o defendente
apresenta as seguintes justificativas às fls 16-22:

Dessa forma, os fiscais devem esclarecer se de fato os
sistemas/módulos foram efetivamente homologados e o
real início de utilização de cada sistema/módulo.

Odair José Pin - Técnico em Serviços Administrativos
(Bacharel em Direito – exerce o cargo de consultor
interno em licitações)

A matéria diz respeito à incorreta Liquidação de
Despesas, com decorrente pagamento por serviços não
corretamente prestados.

Também devem se manifestar em relação às
inconsistências e demais inconformidades detectadas
no RAI 02/2017 e transcritas nos Anexos de 03 a 07,
cada qual em sua área de responsabilidade, conforme
apontado na tabela 6, cujos valores atualizados são

Os membros da comissão foram signatários do relatório
da comissão, no qual não consta “nenhuma referência a
algum especialista em informática ou empresa da área
de informática que tenham participado da análise nele
apresentada”.

A liquidação das despesas, em relação ao recebimento
dos serviços prestados pela Ábaco Tecnologia de
Informação atendeu, integralmente, a todos os requisitos
exigidos pela Lei.

www.tce.es.gov.br

Estamos juntando a esses Esclarecimentos o Anexo 1 –
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27529/2012. ·

Protocolo 27.259/2012 relativo ao Contrato 253/2012
que traz os documentos que fazem prova cabal da
Liquidação nos precisos moldes da Lei de regência.

Contrato 253/2012 relativamente ao Sistema e-Nota
Fiscal

Senão vejamos:

Valor liquidado 		

R$144.000,00

Os Atestos particulares para os valores que totalizaram
esse montante encontram-se nas folhas:

Data Liquidação 		

31.10.2013

323 para o e-Safira

Protocolo 27 .529/2012 - Contrato 253/2012

405 a 411 para o e-Turmalina

Anexo I aos presentes Esclarecimentos

Pagamento autorizado por Lúcio Berilli – Secretário de
Fazenda em 06.11.2013 (fls 652)

Folhas 264 a 269

Anexo A - ao Protocolo 27529/2012

Os pagamentos dos valores:

Termo de Recebimento final dos serviços previstos no
Contrato 253/2012, indicando o pagamento a ser feito,
bem como as Notas Fiscais a ele referenciadas.

Termo de Liquidação de Despesas (NF 1104 e 1105)

R$144.000,00- e-Nota Fiscal

Valor 		

R$46.000,00 - e-Safira Educação

Sistemas
e-Safira / e-Jade/ e-Turmalina / e-Quartzo - Sistema de
Geração de Relatórios
Valor liquidado

R$864.000,00

Já pago 		

R$71.150,00

A pagar 		

R$ 792.840,00

Data de liquidação 22.12.2014
Assinado por Luciana Manzoli – Niceia Cardozo da Silva
Bedin - Fátima Perim Tunini - Soraya Hatum de Almeida Michele Massena - Maríla Conceição Martins - Gabriela
Ferriera Dias - Fernando Costa Batista
Pagamento autorizado por Maurício Dailto - Secretário
da Fazenda
Folha 676 a 678
Demonstrativo dos pagamentos realizados e a realizar e
respectivo parcelamento
Remessa do Processo ao Secretário da Fazenda para
pagamento
Folhas 616 a 619
Termo de Recebimento final dos serviços previstos no

R$21.560,00

523 a 542 para o e-Jade

Sistema e-Safira - SEMUS

R$21.560,00 - e-Safira Saúde

Data assinatura 28.12.2018

foram autorizados pelo Secretário de Fazenda Lucio
Berilli (anterior a Maurício Daltio) e pelas Secretárias de
Saúde e Educação.

Assinado por Luciana Manzoli e Marcia Alves Fardim
Pagamento autorizado por Marcia Fardim Novaes Secretária Municipal de Saúde
Anexo B - ao Protocolo 27.529/2012
Termo de Liquidação de Despesas
Formulário de Liquidação de Despesas (NF 1098 e 1106)
Valor 		

R$46.000,00

Data da liquidação

31.12.2012

Assinado por Nina Lucia Rangel Hosken
Pagamento autorizado por Maria Deuceny da Silva Secretária Municipal de Educação
Os documentos acima indicados - que estamos trazendo
aos autos sob forma de Anexo 1 - dão prova de que:
O montante do pagamento autorizado pelo Senhor
Maurício Daltio foi de R$792.840,00 (setecentos
e noventa e dois mil oitocentos e quarenta reais),
devidamente suportados pelo Termo de Recebimento
Definitivo trazido nas folhas 264 a 269 do Protocolo
www.tce.es.gov.br

A Lei 4.320/64, que regula a forma de liquidação das
despesas,
assim estabelece:
Art. 62. O pagamento da despesa só será efetuado
quando ordenado após sua regular liquidação.
Art. 63. A liquidação da despesa consiste na verificação
do direito adquirido pelo credor, tendo por base os
títulos e documentos comprobatórios do respectivo
crédito.
Parágrafo 2º. A liquidação da despesa por fornecimentos
feitos ou serviços prestados, terá por base:
I- o contrato, ajuste ou acordo respectivo
II - a nota de empenho
III - os comprovantes da entrega do material ou da
prestação efetiva do serviço.
O Contrato 253/2012 firmado pela empresa Ábaco com
a Administração estava em perfeita forma atendendo ao
Segunda-feira, 5 de agosto de 2019
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inciso I do parágrafo 2º do artigo 63.
As Notas de Empenho foram emitidas dentro do previsto
em Lei.
Os Termos de Recebimento, assinados pelos
Responsáveis pela Fiscalização do Contrato, dão conta
de que os Serviços contratados foram corretamente
prestados.
Há Termo de Recebimento Definitivo assinado por todos
os envolvidos na realização do Contrato 253/2012,
afirmando que:
Os sistemas atenderam aos enfoques da Legislação
Federal, Estadual e Municipal afeta a matéria, as Normas
Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público
e aos regramentos dos sistemas de controle interno e
externo, notadamente aos ditames editgados no âmbito
do Tribunal de Contgas do Estado do Espírito Santo,
dentre outros.
(...)
Por todo exposto e considerando o pactuado na Cláusula
Décima do Contrato em comento, alinhando as
determinações normativas estabelecidas na Lei 4.320/64,
em que pese não poder valer-se a administração público
do retardamento de atos por seus agentes constituídos,
sob pena de enriquecimento ilícito, informa-se que
a Empresa Ábaco Tecnologia de Informação Ltda (...)
prestou serviços especializados em TI, englobando os
serviços de análise e desenvolvimento de Sistemas de
Gestão Pública, Sistemas e-Safira, e-Jade, eTurmalina,
e-Quartzo e Sistema de Geração de Relatórios (...) nos
termos descritos nas Notas Fiscais, durante a vigência do
Contrato 253/2012 (...) no valor total de R$864.000,00

(oitocentos e sessenta e quatro mil reais}, considerando
que já foram realizados pagamentos no valor de
R$71.160,00 (setenta e um mil cento e sessenta
reais), remanesce a obrigação de pagamento no valor
de R$792.840,00 (setecentos e noventa e dois mil
oitocentos e quarenta reais).
Esse foi o pagamento autorizado pelo Senhor Maurício
Daltio à luz de uma completa e perfeita Liquidação de
Despesas.
Como alegar que os Sistemas não foram corretamente
implantados se os próprios Fiscais e Usuários dos
mesmos afirmam o oposto?
Informa o Relatório da Comissão de Tomada de Contas
que as Fiscais do Contrato emitiram documentos e e-mails
quanto à inconsistência dos Sistemas (particularmente o
e-Safira).
Ora, o Termo de Recebimento, datado de 22 de
dezembro de 2014, é perfeitamente claro quanto à
integral performance dos Sistemas e traz a assinatura
das Fiscais do Contrato Gabriela Ferreira Dias, Luciana
Manzoli Altoé e Niceia Cardozo da Silva Bedin afirmando
esse correto desempenho.
Caso se opusessem ao Termo de Recebimento deveriam
ter registrado sua oposição naquele ato, e não muito
depois quando os Sistemas, já recebidos, estavam
operando.
Diante da documentação trazida, não poderia, de
nenhuma forma, o Secretário de Fazenda, negar-se a
reconhecer o direito líquido e certo da Contratada e
autorizar o pagamento.
Assim, é mandatário que seja reconhecida a correção
do procedimento adotado pelo Secretário de Fazenda
www.tce.es.gov.br

Maurício Daltio quanto à autorização de pagamento
do Contrato 253/2012, afastando essa ‘suposta
irregularidade’ e, por consequencia, o ressarcimento a
ele imputado.
Observação:
Apesar de ter autorizado - como Secretário de Fazenda
– o pagamento de R$792.840,00 (setecentos e noventa
e dois mil oitocentos e quarenta reais), tanto o Relatório
da Comissão de Tomada de Contas como a Manifestação
Técnica apontam para
uma restituição integral do valor de R$1.008.000,00 (um
milhão e oito mil reais) ao Senhor Maurício Daltio.
Os documentos que comprovam tal fato estão presentes
nos autos, ou estavam à disposição dos Técnicos e dos
Membros da Comissão, podendo (e devendo) ser por
eles consultados e analisados, antes de emitirem sua
conclusão.
O Ressarcimento imputado, como demonstramos, não
se sustenta posto que ofensivo à Lei 4.320/64.
Por outro lado, o incorreto valor arbitrado para restituir,
por si só, já faz prova de que os autores do Relatório e da
Manifestação não verificaram a documentação relativa à
liquidação das despesas, o que vicia, de forma insanável
todo o seu trabalho.
Em relação as remessas de prestação de contas ao TCEES,
o defendente apresenta os seguintes esclarecimentos às
fls. 23-28:
PCA 2014
(TABELA)
PCA 2015
(TABELA)
Segunda-feira, 5 de agosto de 2019

76

ATOS DA 1a CÂMARA

O defendente informa que no início de 2016, devido
as contínuas incorreções apresentadas nos Relatórios
Bimestrais enviados via CidadesWeb, a Controladoria
do Município interviu na Contabilidade Municipal para
identificar e corrigir os problemas existentes. Constatou
“o sistemático e rotineiro erro de lançamentos feitos
pelos Operadores” com comprometimento de todas as
peças consolidadas que integram a prestação de Contas.
Em 2014, os Operadores “valiam-se dos técnicos da
empresa Abaco, presentes na Prefeitura, para corrigir
incorreções e discrepâncias identificadas”. Entretanto,
não buscaram adquirir conhecimento para prevenir tais
erros ou para corrigí-los posteriormente. Dessa forma
as Contas do Ordenador em 2014 foram aprovadas, não
ocorrendo o mesmo com as contas de 2015, quando não
mais estavam presentes os técnicos da Abaco para assistir
os Operadores. Com a intervenção da Controladoria, “no
período de Janeiro/2016 a Setembro/2016 foram feitas
as correções dos lançamentos” e posteriormente os
relatórios foram remetidos à Corte de Contas. A Prestação
de Contas foi concluída em novembro de 2016. Esse foi o
motivo do atraso: “correção dos lançamentos incorretos
feitos pelos Operadores do Sistema e-Safira”. Não
havia problemas no sistema, pois não houve nenhuma
intervenção na estrutura do sistema implantado.
Em relação a Prestação de Contas de 2015, assim se
manifestou a Área Técnica do TCEES:
Abertura de Créditos Adicionais sem Fonte de Recursos
Incompatibilidade no Saldo disponível indica Falha na
Consolidação
Anexo 5 do RGF apresenta Saldos inconsistentes com os
evidenciados no Balanço Patrimonial

Incompatibilidade no pagamento de Restos a Pagar
indica distorção nos Saldos Disponível e Patrimonial
Não Recolhimento das Contribuições Previdenciárias
retidas de Servidores e de Terceiros

As inconsistências verificadas são oriundas de erros de
lançamento e má operação do sistema, e não de falhas
do Sistema.
Finaliza o defendente:

Ausência do Parecer do Conselho do FUNDEB sobre a
Prestação de Contas 2015

O mau uso de um instrumento não o desqualifica nem
permite que se afirme ser o mesmo inadequado.

Ausência do Parecer do Conselho de Saúde sobre a
Prestação de Contas 2015

A Prestação de Contas de 2014 foi realizada com o eSafira sem qualquer problema.

Segundo o defendente, os itens realçados são
decorrentes de erros de lançamento e não de erros no
sistema. As não conformidades não foram observadas
pela equipe da Controladoria, ao término do ano de
2016, tendo sido mantidas na PCA.

A Prestação de Contas de 2015 - apesar do atraso em sua
entrega - não apresentou problemas de ‘inconsistência’
na medida em que os erros de lançamento foram
corrigidos pela Controladoria.

PCA 2016
(TABELA)
A defesa apresenta as seguintes ponderações em relação
as contas de 2016:
Em ambas PCA’s de 2016, remetidas pelo atual Prefeito
Municipal, existem erros contábeis transcritos de
relatórios bimestrais que não foram alvo de correção
pela Controladoria, sendo levados na documentação da
PCA final.
Os relatórios bimestrais de 2016, com exceção do
primeiro bimestre, não foram corrigidos e nem enviados
à Corte, no prazo adequado
Somente em maio de 2018, as prestações bimestrais
foram enviadas
A solicitação feita ao atual Prefeito Municipal para que
o pessoal técnico do ex-Prefeito corrigisse os erros
cometidos pela Contabilidade do Exercício de 2015 foi
negada
www.tce.es.gov.br

As evidências fazem concluir, sem maiores
questionamentos, que estamos diante de um caso
de deficiente operação do e-Safira pelo pessoal da
Contabilidade Municipal, inteiramente passível de
correção, desde que se possa acessar o Sistema e retificar
as incorreções - tal como feito no Exercício de 2015.
Em relação as fiscais do Contrato 253/2012, a defesa
apresenta as seguintes informações às fls. 31-33:
(TABELA)
Segundo a defesa, essas são as fiscais que atestaram
voluntariamente o recebimento definitivo dos sistemas,
em 22 de dezembro de 2014, e posteriormente, perante
a Comissão de Tomada de Contas, afirmaram que o
Contrato 253/2012 não foi devidamente cumprido,
contudo procederam as liquidações por terem sido
coagidas. Entretanto, não informaram quem as coagiu a
assinar os Termos de Recebimento e nem quais foram as
ameaças recebidas.
Conclui a defesa que as fiscais não foram coagidas a
Segunda-feira, 5 de agosto de 2019
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atestar ou a assinar os Recebimentos do e-Safira e,
menos ainda, compulsadas, ao final do Contrato, em
dezembro de 2014, a afirmar que os Sistemas estavam
perfeitamente implantados. O atestado foi consciente
e refletia aquilo de que eram sabedoras: o Sistema
era adequado e eficiente, devendo, entretanto, ser
corretamente operado.
Da incoerência das datas (fls. 33-34)
Como prova da distorção entre as declarações das fiscais
e a forma como a Comissão de Tomadas de Contas as
interpretou, o defendente cita o seguinte trecho do
Relatório da TCE:
Registraram [as fiscais] que o sistema apresentou tantas
inconsistências que chegaram a alertar o Prefeito e aos
Secretários sobre a ineficiência do mesmo.
Entretanto, segundo a defesa, para corroborar essa
declaração das fiscais, a Comissão anexa o seguinte email datado de 03.06.2016, enviado a empresa ABACO,
com cópia para o Secretário da Fazendo e Controlador:
Solicito que seja verificado em caráter emergencial o
Quadro de Detalhamento de Despesa - QDD, pois os
saldos estão negativos, o que impossibilita a realização
da execução orçamentária.
Peço, encarecidamente, que seja verificado com
urgência qual o problema que está ocorrendo no e-Jade
(materiais) pois está IMPOSSÍVEL realizar as baixas das
requisições, acumulando assim, trabalho e o estoque
não está ficando correto.
Essas comunicações foram feitas em 2016, após mais
de um ano do recebimento definitivo dos sistemas, e
reportam problemas pontuais decorrentes muitas vezes
de erros de lançamento, e quem eram atendidos pela

empresa na sua solução.

sistemas estavam perfeitamente implantados.

À fl. 34, apresenta as seguintes ponderações em relação
ao incorreto recebimento e indevida liquidação dos
sistemas implantados pela Ábaco:

No total são quatro sistemas e não apenas o Sistema
como reportado na Manifestação Técnica.

[...]
Ora, os Sistemas - em sua totalidade - foram recebidos e
atestados por todos os envolvidos em sua implantação,
inclusive as mencionadas Fiscais, em dezembro de 2014.
As ‘reclamações’ trazidas no Relatório da Comissão são
do ano de 2016, em nada se referindo à implantação
do Sistema, mas, sim, a questões pontuais identificadas
- normalmente por erro de operação - e que eram
solucionadas pela empresa Ábaco.
Não se reportavam à implantação dos Sistemas.
Saliente-se que foram 4(cinco) Sistemas implantados
- e-Safira, eTurmalina, e-Jade, e-Nota Fiscal e o cerne
dessa Tomada de Contas é o eSafira (g.n.), em virtude
de o Setor de Contabilidade da Prefeitura Municipal
de Cachoeiro de ltapemirim reagir à sua implantação,
operando de forma inadequada o Sistema.
Saliente-se, ainda, que tendo havido, em 22.12.2014,
a emissão do Termo de Recebimento Definitivo dos
Sistemas - tal como se apresenta nas folhas 264 a 264 - o
Secretário de Fazenda não tinha outra alternativa senão
promover seu pagamento.

Os pagamentos foram realizados até fevereiro de 2016
por razões de Caixa do Município, conforme esclarecido
nos documentos do Contrato 253/2012, e nada tem a
ver com o funcionamento dos Sistemas.
A Manifestação Técnica imputa ao defendente um
ressarcimento de R$1.008.000,00 (374.828,57 VRTE),
relativo às liquidações do Contrato 253/2012, quando
ele autorizou somente o pagamento de R$792.840,00,
conforme documentação acostada.
As supostas inconsistências reportadas referem-se
somente ao sistema e-Safira e o ressarcimento imputado
refere-se à totalidade dos serviços contratados, ou seja,
aos quatro sistemas contratados
Não houve irregularidade no recebimento e liquidação
dos sistemas implantados pelo Contrato 253/2012
Defesa da Ábaco Tecnologia de Informações Ltda.
(Resposta de Comunicação 288/2018 – Peça 61)
À fl. 15, a defesa afirma ter entregue o objeto do contrato
nº 253/2012 no prazo estabelecido:

Em relação ao ressarcimento imputado, o defendente
apresenta as seguintes alegações às fls. 35-37, transcritas
sinteticamente:

A parte adversa utiliza como fundamento para rechaçar
essa afirmação três situações: a) problemas na Prestação
de Contas 2016; b) dois e-mails enviados por servidoras,
que possuem interesse direto na causa, relatando dois
problemas no sistema no ano de 2016; c) relação de
itens que indicam inconsistência no sistema.

O Termo de Recebimento Definitivo dos sistemas foi
assinado em 22.12.2014, com base no recebimento do
último serviço ao final de 2014, o qual afirmava que os

A empresa rechaçou todos os apontamentos, que não
foram objeto de alegações nem pela PMCI, tampouco
pelo TCE/MT na fase preliminar.

www.tce.es.gov.br
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Dessa forma, infere-se que inexiste provas acerca
do inadimplemento da contratada que lhe confira a
obrigação de ressarcir o erário (g.n.). Por outro lado,
como será relatado, a empresa comprova que o sistema
estava em pleno funcionamento quando o objeto do
contrato nº 253/2012 foi entregue.
Problemas na Prestação de Contas 2016
Em relação a Prestação de Contas 2016, reporta ter
alertado ao ente público por diversas vezes sobre
problemas oriundos da não utilização de controles e
regras disponibilizadas pelo sistema por opção da gestão
municipal, assim como da segregação das informações
contábeis do Fundo de Saúde, que ocasionaram
problemas na recepção da Prestação de Conas pelo TCE/
ES. Como prova dessas comunicações, cita trechos dos
ofícios 008-2017-MG e 011-2017-MG, às fls. 16-18.
Afirma que essas ações dos gestores e dos servidores
prejudicaram a prestação de contas [de 2016] e não
erros no sistema. Infere que o sistema entregue não
tinha qualquer mácula, uma vez que a PMCI prestou suas
contas a contento nos anos anteriores.
Dois e-mails enviados por servidoras, que possuem
interesse direto na causa, relatando dois problemas no
sistema no ano de 2016
Segundo o defendente, os erros reportados em 2016
“não se tratam de inconsistências do sistema entregue
em 2012/2013”, mas de inconsistências decorrentes de
modificações na aplicação para atender novas demandas
(manutenções adaptativas e evolutivas), e para essas
situações há previsão de manutenção corretiva.
Ressalta que dois erros dentro de um universo de
milhares de operações não são capazes de macular a

higidez do sistema.
Informa que as servidoras não são capazes de inferir
se o apontamento é um erro ou uma demanda por
adaptação/evolução do sistema.
Relação de itens que indicam inconsistência no sistema
Em relação as inconsistências reportadas na fase da
Tomada de Contas Especial, informa ter impugnado 100%
dos itens reportados com prova de sua inexistência,
contudo nenhum parecer dos órgãos públicos se
manifestaram acerca das referidas provas (anexadas aos
autos).
Afirma que em todos os itens reportados, sem exceção,
pode se constatar as seguintes situações, às fls. 19-20:
a) o usuário que participou não sabe operar todas as
ferramentas que o sistema disponibiliza, tanto que nesses
casos; apontamos o que deve ser feito para alcançar o
resultado pretendido (isso se deve a rotatividade dos
servidores);
b) o usuário aponta inconsistência que na verdade se
trata de indicação de desejo pessoal do operador do
sistema que na verdade vai na contramão da arquitetura
de qualquer sistema de informação como é o caso da
disponibilização de cadastro em um sistema que não o
cadastro único (quatzo);
c) indicação de erro que na verdade são parametrizações
que impactam no resultado;

de contas cujas problemas se devem as decisões da
Contratada acerca dos lançamentos.
Prossegue a defesa com o seguinte raciocínio para
comprovar a entrega do objeto, à fl. 20:
Como a PMCI realizou suas atividades em 2013, 2014 e
2016 se os sistemas não foram entregues?
Primeiramente nos ateremos à lógica, indaga-se, de
que modo a PMCI realizou suas rotinas administrativas
durante todo o ano de 2013, 2014 e 2016 se o sistema não
estivesse em pleno funcionamento? Não se pode olvidar
que os “pseudos” fatos relatados dão conta de situações
ocorridas em 2016. Ou seja, como a PMCI realizou suas
atividades durante todo esse lapso temporal? (g.n.)
Porque houve pedido de prorrogação do contrato
279/2014 e 280/2014 em 2017?
Ademais, conforme se infere nos ofícios SEMFA
146/2017 e SEMFA 145/2017, ambos de 03 de outubro
do ano de 2017, ou seja, há menos de 1 ano, já na atual
gestão, que a PMCI solicita manifestação de interesse da
empresa acerca da renovação dos contratos 279/2014 e
280/2014. Ora, se o objeto do contrato 253/2012 não
tivesse sido entregue a contento e se os objetos dos
contratos que se pedia renovação não tivessem sendo
atendidos certamente não haveria esse movimento da
prefeitura solicitando proposta.

d) apontamentos de melhorias e adaptações que na
verdade não foram demandadas: para a empresa
quando do desenvolvimento do sistema;

Á fl. 21 consta o OF / SEMFA / Nº 145/2017, relativo à
prorrogação do contrato 279/2014, de 30 de outubro de
2017, de lavra do Sr. Rogélio Pegoretti Caetano Amorim,
Secretário Municipal da Fazenda da PM de Cachoeiro de
Itapemirim

e) imputar responsabilidade à empresa que não lhe
cabe conforme contrato, como é o caso da prestação

Dessa forma, considera que a devolução ao erário de
valor recebido pelo contrato nº 253/2012 representa

www.tce.es.gov.br

Segunda-feira, 5 de agosto de 2019

79

ATOS DA 1a CÂMARA

enriquecimento indevido pela PMCI, na medida em que
o sistema estava disponível e em uso nesse período (fl.
22).
Como prova disponibiliza CD contendo amostragem
de operações realizadas pela PMCI no ano de vigência
do contrato nº 252/2012 (sic) e mídia em HD com a
aplicação contratada, na qual qualquer auditor terá
acesso as movimentações da PMCI da época (fl. 22).
Solicita a conversão do julgamento em diligência, para
que a auditoria do TCE/ES, servidores da PMCI e técnicos
da empresa, em conjunto avaliem a aplicação contida no
referido HD (fl. 22).
Informa ter anexado prova da disponibilização de vários
profissionais da empresa in loco, além da equipe disposta
na sede da empresa (fl. 22).
Em relação a transferência de tecnologia, às fls. 22-23,
esclarece que “a PMCI não fez qualquer ressalva em
sua manifestação acerca dos argumentos da empresa
que afirmou ter levado a efeito essa etapa, mesmo que
precariamente - por conta da PMCI, eis que a própria
PMCI reconhece a inexistência de servidores no quadro
com conhecimento na linguagem do sistema.”
À fl. 23, compromete-se a qualquer tempo em que
for demandada a prestar as devidas informações e a
repassar a tecnologia, mesmo diante da deficiência do
ente público, e informa ter entregue o código fonte em
sua última versão, como reconhecido pela PMCI.
Diante do exposto, considera que “ não há dúvidas de
que o contrato foi atendido em todos os seus termos e
no prazo de sua vigência, assim, requer o arquivamento
do feito, sem aplicação de qualquer sanção”.
Novamente à fl. 25, solicita a conversão dos autos em

diligência para realização de auditoria no objeto da
controvérsia.
À fl. 26, consta as instruções para acesso ao sistema
através da mídia em HD disponibilizada e através do link
https://homologacao.abaco.com.br/cachoeiro.
No DVD, consta documentação acerca de atividades de
desenvolvimento, teste e homologação dos chamados
abertos do cliente Cachoeiro de Itapemirim (extraída do
backup do exercício de 2017 do banco de homologação
da contratante).
À fl. 29, solicita a juntada dos seguintes documentos
entregues em mídia digital DVD:
Arquivo Atendimento após Finalização do Contrato
consiste nos atendimentos realizados após finalização
do contrato e a transferência do Sistema NFSe do
Data Center da ÁBACO para o DATACI (PREFEITURA DE
CACHOEIRO) na data DE 07/12/2017 19:00 HS. Em anexo
estão os e-mails de solicitação de suporte ao sistema
acima mencionado.
Arquivo Documentos do RH consta a documentação
dos funcionários que prestaram serviços in loco nas
dependências da Contratante durante o processo
de implantação e manutenção dos sistemas. Tais
documentos tratam do contrato de trabalho, cópias da
CTPS, bilhetes de passagens aéreas e suas respectivas
prestações de contas. Os funcionários Marcos Vinicius
S. Santos, Demian Mendonça Freitas, Roberto de Souza
Marin e Stela Barbosa Manhoni mantiveram endereço
fixo no município de Cachoeira de ltapemirim para a
prestação de serviços e atendimento local.
Arquivo Relação de Pedidos Cachoeiro emitido a partir
dos contratos nº 279 e nº 280/2014 assinados em
www.tce.es.gov.br

21/11/2014:
À fl. 29, observa que “foram requisitados apenas 11
atendimentos no sistema nos últimos meses, logo, os
sistemas estão em pleno funcionamento”.
Defesa da Sra. Fátima Perim Turini (Defesa/ Justificativa
1339/2018-6 – Peça 617)
Diante do mencionado, venho expor que minha
assinatura no “Termo de Recebimento Definitivo”,
datado de 22 de dezembro de 2014, tis 18.211 a 18.216
do Processo nº 09113/2017-8, não vem a ter validade,
visto que:
1 - Em 08 de outubro de 2012, através da Portaria nº
906/2012, fui nomeada fiscal do Contrato nº 253/2012,
da empresa ÁBACO TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO
LTDA (Anexo 1), quando exercia o cargo de Gerente de
Logística de Serviços na Secretaria Municipal de Saúde;
2 - Em 01/03/2013, conforme decreto nº 23.681/2013, fui
nomeada Gerente Contábil e de Execução Orçamentária,
para exercer minhas funções no setor de Consultoria
Interna, para realização e acompanhamento de projetos
de Captação de Recursos. Automaticamente, na mesma
portaria é realizada minha exoneração do cargo de
Gerente de Logística de Serviços (Anexo li);
3 - Em 24 de abril de 2013, solicitei a Subsecretaria
Executiva da Secretaria Municipal de Saúde, que
realizasse pedido de transferência da fiscalização de
todos os contratos que eram de minha responsabilidade,
uma vez que estando em outro cargo e em outro setor
não poderia realizar as fiscalizações como são devidas.
Através do Memo. SEMUS/Consultoria interna nº
2441/2013 tal transferência foi solicitada a Subsecretaria
do Fundo Municipal de Saúde (Anexo Ili);
Segunda-feira, 5 de agosto de 2019
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4 - Em 05 de novembro de 2013, através da Portaria nº
867/2013, torna-se sem efeito, com data retroativa a
24 de abril de 2013, minha designação como fiscal do
Contrato nº 253/2012, da empresa ÁBACO TECNOLOGIA
DE INFORMAÇÃO L TOA, e nomeia outro servidor para
tal fiscalização (Anexo IV).
Assim, não estando mais no cargo de Gerente de
Logística de Serviços, em que respondia pelo setor de
almoxarifado, patrimônio e manutenção da Secretaria
Municipal de Saúde, e ainda, não estando mais como
fiscal do contrato nº 253/2012 não tem nenhum tipo
de validação minha assinatura presente no “Termo de
Recebimento Definitivo”.
É pertinente, salientar também, e solicitar que observem
que nas fls. 18.211 a 18.215 do referido termo de
recebimento, não possuem a minha rubrica.
Ora, Emérito Julgador, confirmamos ainda a não
validade da assinatura, posto que, conforme explicitado
as fls. 18.421 do processo em que sou mencionada, o
cronograma do Plano do Projeto e-Jade, apresenta as
datas em que aconteceriam cada etapa do Sistema de
Gestão Administrativa, informando que o período de
desenvolvimento do sistema ocorreria em abril de 2013 e
a implantação em junho de 2013, período este que já não
estava mais na Gerência de Logística de Serviços e nem
na fiscalização do Contrato nº 253/2012. Comprovando
mais uma vez que não participei de nenhuma das etapas
do sistema, não tendo então competência para validar,
receber e / ou liquidar qualquer documento referente
ao sistema.
É importante destacar também, que não existe de
minha parte, nenhum acompanhamento, relato, pedido,
participação em reuniões, assinatura de atas e/ou

qualquer contato com a empresa ÁBACO TECNOLOGIA
DE INFORMAÇÃO L TOA, acerca do sistema, legitimando
que não participei de nenhuma das etapas de
planejamento, desenvolvimento, implantação, execução
e treinamento do sistema de gestão. Mais uma vez
verifica-se a impossibilidade de comprovar, afirmar e
autorizar qualquer termo de recebimento e liquidação,
evidenciando mais uma vez a não validade de minha
assinatura no “Termo de Recebimento Definitivo”.
Ressalto ainda, que o setor no qual a partir de 01 de
março de 2013 eu exercia minhas funções, não fazia uso
de nenhum módulo do Sistema de Gestão implantado
pela empresa ÁBACO, dessa forma não estive presente
nos treinamentos dos módulos e nem tinha nenhum
acesso ao sistema, nem como simples usuária.
Defesa de Luciana Manzoli Altoé, Niceia Cardozo da
Silva Bedin, Fernando Costa Batista, Gabriella Ferreira
Dias, Michelle Oliveira Massena, Marilia da Conceição
Martins e Soraya Hatum de Almeida (Resposta de
Comunicação 888/2018-1 – Peça 628)

de R$ 864.000,00.
Na sequência, a Prefeitura firmou os Contratos 279 e
280/214, englobando manutenção corretiva, adaptativa
e evolutiva, incluindo suporte técnico, atualizações nos
aplicativos e alterações na base de dados.
As supostas inconsistências surgiram no curso dos
Processos 279 e 280/2014 e refletem o objeto dos
citados contratos.
Todos os emails apresentados possuem contrapartida
da empresa Contratada, por vezes sanando distorções
na aplicação dos casos concretos e, pôr outras,
demonstrando que alguns equívocos se davam pela má
utilização do sistema, onde alguns dados eram apagados
pelos usuários ou utilizados de forma incorreta,
demosntrando, por vezes, erros na alimentação dos
dados devido ao fato dos servidores ainda estarem se
ambientando aos novos Sistemas.
A contrapartida da empresa fazia parte do objeto
contratado por meio dos Contratos 279 e 280/2014 e
não do Contrato 253/2012.

Ressaltam os defendentes que a Srª Soraya Hatum
não era fiscal do contrato, mas assinou o Termo de
Recebimento Definitivo do Contrato na condição de
Secretária Municipal de Administração e Serviços
Internos.

Os servidores não possuíam capacidade de identificar se
as adversidades encontradas na utilização dos Sistemas
eram provenientes de “inconsistências” na estrutura
dos Sistemas ou nos dados lançados pelos servidores/
inadequação na utilização dos Sistemas.

Esclarecem que o objeto do Contrato 253/2012
foi totalmente cumprido até a data do Termo de
Recebimento Definitivo, em 22 de dezembro de 2014.

Em verdade, todos os entraves• na utilização dos
Sistemas, reportados por e-mail no curso dos Contratos
279 e 280/2014 foram sanados.

Neste termo consta a relação dos serviços desenvolvidos
relacionados com os sistemas e-Safira; e-Jade; eTurmalina; e-Quartzo e Geração de Relatórios. O valor
do desenvolvimento desses cinco módulos (sistemas) é

Erros de lançamentos foram os responsáveis pelos
problemas nas prestações de contas de 2015 e 2016 e
não falhas de sistema.

www.tce.es.gov.br
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da Tomada de Contas Especial da Prefeitura por 03
das fiscais - Gabriela Ferreira Dias, Luciana Manzoli
Altoé e Niceia Cardozo da Silva Bedin -referem-se às
manutenções adaptativas e evolutivas, bem como ao
suporte técnico, objetos dos Contratos 279 e 280/2014,
não guardando qualquer correlação com o objeto do
Contrato 253/2012, que já havia sido entregue conforme
amplamente explicado ao longo da presente defesa.

à Secretaria de Saúde, liberando materiais para atender
às unidades de Saúde e atendimentos à pacientes.
Os próprios usuários dos sistemas, quando possuíam
qualquer dificuldade, utilizavam-se dos Contratos 279 e
280/2014, para saná-las, principalmente pelas contínuas
mudanças solicitadas pelo próprio Tribunal de Contas,
mesmo após a implantação do sistema por meio do
Contrato 253/2012.

Não há, portanto, qualquer relação entre o Termo de
Recebimento datado de 22 de dezembro de 2014 e os
trabalhos realizados ao longo dos exercícios de 2015 e
2016, referentes aos Contratos 279 e 280/2014.

O sistema/módulo e-Jade (Compras), cuja fiscal era
Michelle Oliveira Massena, funcionava corretamente
desde sua implantação, com poucas necessidades
de auxílio. Esclarece a fiscal que desde a contratação
(Contrato 253/2012) um técnico da empresa ficava
disponível na própria sala do setor verificando as
necessidades e toda a implantação. Emitiam pedido
de compras, média, reserva, formalizavam processo,
pedido de empenho, controle de registro de preços,
dentre outros.

Verificamos que o Relatório Conclusivo da Prefeitura
interpretou equivocadamente, com base na defesa
das 03 citadas fiscais e agora Defendentes, que a
dificuldade de se colocar o sistema em prática deu-se
por “inconsistências” no sistema em si - em particular o
e-Safira - o que não traduz o que efetivamente ocorreu.
[...]
Apesar de se citar especialmente o e-Safira,
principalmente pelas únicas 03 fiscais ouvidas pela
Prefeitura na Tomada de Contas, no universo de 08
fiscais, os demais sistemas/módulos foram implantados
sem quaisquer problemas.
Por exemplo, o sistema/módulo utilizado pela Secretaria
Municipal de Educação -SEME, que tinha como fiscal do
Contrato 253/2012 o Sr. Fernando Costa Batista, nunca
houve qualquer relato por parte dos usuários ao fiscal de
quaisquer problemas encontrados.
O sistema/módulo e-Jade (Almoxarifado), cuja fiscal
era Gabriella Ferrreira Dias, desde sua implantação,
nunca deixou de funcionar, principalmente no tocante

O sistema/módulo e-Safira, cujas fiscais eram Nicéia
Cardoso da Silva Bedin e Luciana Manzoli Altoé, no
tocando ao Contrato 253/2012, na data do Recebimento
Definitivo (22/12/2014) o sistema base contábil
funcionava de forma a atender as demandas diárias do
município, a contento.
Em verdade a implantação se iniciou por este módulo,
contando com o corpo técnico do município e equipe
de consultores da empresa que permaneciam 12 horas
mínimas diárias a disposição, contando com no mínimo
3 (três) funcionários fixos na sede da Secretária de
Fazenda além de outros consultores que vinham da
sede de Cuiabá numa rotatividade mês a mês. Todos
os servidores envolvidos tinham livre contato com os
técnicos, não somente os fiscais.
www.tce.es.gov.br

Conforme patenteou a Fiscalização foi possível adaptar o
sistema de Execução Orçamentária/Financeira/Contábil
para que atendessem suas necessidades e principalmente
as necessidades da Secretaria de Saúde, que por sua vez,
tinha demandas particulares e não podiam ser tratada
igualmente como as demais Secretarias, dentre elas dar
sequencias separadas na parte de empenho, reserva,
liquidação, codificações específicas de suas fontes de
recursos, necessidades de controle devidos às diversas
formas de financiamento de envolve essa Unidade. Eram
controles gerenciais imprescindíveis para subsidiar os
órgãos de controle e atender suas legislações e que mais
cedo ou mais tarde teriam que avançar por mais uma
etapa com a Criação de uma UG.
Inquestionável que os serviços requeridos dos Sistemas
foram prestados, não tendo o Município, em nenhum
momento, deixado de realizar todos os estágios da
despesa pública, das receitas, como não dizer que
o serviço foi executado se nenhuma das obrigações
acessórias deixou de serem cumpridas (RGF, RREO, PCB,
PAC, SIOPE, SIOPES, etc).
O sistema/módulo e-Turmalina (Gestão de Pessoas),
cuja fiscal era Marília da Conceição Martins, foi instalado
na Secretaria Municipal de Administração, Logística e
Serviços Internos (Semasi), na Subsecretaria de Gestão de
Recursos Humanos e houve treinamento dos servidores
conforme ateste e lista de frequência inclusive com
avaliação dos servidores treinados pela empresa Ábaco
datado de 30/09/2014.
As informações eram processadas e havia geração de
folha de pagamento, sem qualquer reclamação por
parte dos servidores acerca do recebimento de seu
salário, vale-transporte, tíquete-alimentação e emissão
Segunda-feira, 5 de agosto de 2019
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de holerite.
Em novembro de 2014 já havia cadastro de servidor
para emissão de contracheque por meio do sistema eTurmalina.
No curso dos Contratos 279 e 280/2014, as
“inconsistências” reportadas eram sanadas traduzindose, em verdade em erros nos produtos gerados pelos
Sistemas decorrentes de incorreções na operação dos
mesmos, inexistindo falha na estrutura dos aplicativos.
Esse fato reflete uma situação totalmente normal levando
em consideração que, diariamente, mensalmente e
anualmente passamos por diversas modificações por
esse Tribunal de Contas e sem dúvidas a TI deverá
realizar adaptações para atender suas modificações. Isso
irá acontecer não somente nestes sistemas e sim em
todos que são voltados à Gestão Pública.
Temos, em síntese, que haviam duas contratações
distintas.
De um lado o Contrato 253/2012 onde os Defendentes
atuavam como fiscais, acompanhando a análise e
desenvolvimento dos Sistemas/Módulos e recebendoos definitivamente em 22 de dezembro de 2014, após
a verificação de sua conclusão, não havendo qualquer
irregularidade no que concerne à atuação dos Fiscais nos
procedimentos de Liquidação das Despesas que possa
ensejar a imputação de ressarcimento apresentada na
Tomada de Contas Especial e na Manifestação Técnica/
Instrução Técnica Inicial, no valor exato apresentado no
Termo de Recebimento Definitivo de mesma data.
O ressarcimento imputado -no valor total da avença
-reflete uma não realização total do Objeto ajustado, o
que não é verdade, uma vez que o mesmo foi cumprido

integralmente, conforme atestado pela Fiscalização e
comprovado pelos documentos presentes nos autos.

Ábaco, afastando a irregularidade a eles imputada, bem
como o Ressarcimento originalmente sugerido.

Não há o que se falar em Ressarcimento em relação
ao Contrato 253/2012 ou de incorreta atuação da
Fiscalização.

2.1.2 Análise

Por outro lado, os Contratos 279 e 280/2014 visavam
a manutenção corretiva, adaptativa e evolutiva, com
suporte técnico e alterações nas bases de dados,
demandando, de forma continuada, necessidade de
orientação dos servidores na utilização dos sistemas,
com troca de emails, suporte, etc.
As ‘inconsistências’ reportadas pela Fiscalização - e
que, equivocadamente, a Tomada de Contas Especial
entendeu serem relativas ao Contrato 253/2012 -eram
relativas a problemas operacionais surgidos depois
de implantados os Sistemas, durante sua utilização,
e foram continuadamente atendidas e sanadas pela
empresa, sendo as mesmas, conforme exaustivamente
demonstrado, decorrentes de incorreta operação dos
Sistemas pelos usuários.
A Tomada de Contas Especial, elaborada pela Prefeitura
Municipal, concluiu equivocadamente que as
“inconsistências” relatadas pelas fiscais, especialmente
aquelas do e-Safira, referiam-se ao Contrato 253/2012,
quando em verdade tratavam-se de orientações e ajustes
oriundos das necessidades posteriores à implantação,
referentes ao objeto dos Contratos 279 e 280/2014.
Estamos seguros que a área técnica dessa Corte de
Contas, à luz dos Esclarecimentos ora apresentados, e
devidamente comprovados pela farta documentação
presente nos autos, reconhecerá a correção da atuação
dos Defendentes na tarefa de Fiscalização do Contrato
253/2012 firmado pela Administração com a empresa
www.tce.es.gov.br

A empresa Ábaco alega que o objeto do contrato 253/2012
foi entregue. Não existiriam provas que demonstrassem
o contrário. Os problemas na Prestação de Contas 2016
teriam ocorrido porque a gestão optou por não utilizar
os controles e as regras disponibilizadas pelo sistema.
Além disso, a segregação das informações contábeis do
Fundo de Saúde também teria causado problemas na
Prestação de Contas pelo TCE/ES. Corroborando com
essas informações são apresentadas comunicações em
que a empresa relata esses fatores como causadores dos
problemas na prestação de contas.
Por seu turno, o Sr. Maurício Luiz Daltio, dá versão similar
afirmando que, em 2014, os técnicos da Ábaco corrigiam
incorreções que surgiam. Por isso, foi possível utilizar o
e-Safira para realizar com sucesso a Prestação de Contas
referente àquele ano.
Na sequência, afirma que os operadores do sistema na
prefeitura, além de realizarem lançamentos equivocados,
não buscaram o conhecimento necessário para prevenir
e corrigir esse tipo de erro. A partir de 2015 surgiram
erros, quando os técnicos da Ábaco não estavam mais
presentes.
Houve intervenção da Controladoria para corrigir
lançamentos, sem influência na estrutura do sistema
implantado. Em 2016 novos erros ocorreram, provocados
pela má operação do sistema e não por falha no sistema.
Por outro lado, no processo de Tomada de Contas
Especial, a própria empresa tenha admitido que nem
todos os itens contratados foram implantados conforme
Segunda-feira, 5 de agosto de 2019
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segue.
Acerca dos itens não implementados conforme escopo
(4.3.2), que em sua grande maioria diz respeito apenas
ao sistema e-Turmalina (Gestão de Pessoas), verifica-se
que esses módulos dos sistemas foram sim desenvolvidos
na época, estão no ambiente de desenvolvimento da
empresa, mas não foram disponibilizados no ambiente
de produção (ambiente do cliente para uso) quando
do encerramento do contrato 253/2012 por opção da
Contratante.
De todo modo, é preciso considerar as alegações trazidas
pelas defesas, bem como os documentos por elas
apresentados. Dessa forma, não há provas capazes de
manter a presente irregularidade.
As próprias fiscais Gabriella Ferreira Dias, Luciana Manzoli
Altoé e Niceia Cardozo da Silva Bedin afirmam em sua
defesa que, aquilo que chamaram de inconsistências
no curso da Tomada de Contas Especial, refere-se a
manutenções adaptativas e evolutivas e não tem relação
com o objeto do Contrato 253/2012.
Insta pontuar que não se vislumbra como a realização
de diligência, conforme solicitado pela empresa, poderia
ser eficaz na produção de provas acerca da existência
de inconsistências em um sistema que, de acordo com
o que os defendentes afirmam, teria sido entregue no
longínquo ano de 2014.
Não se pode perder de vista que os contratos posteriores
(279 e 280/2014) foram firmados para manutenção,
suporte e alterações nas bases de dados. A execução
desses contratos implica em alterações no sistema em si
e, também, na estrutura do banco de dados.
Acrescente-se o fato de que a Prefeitura contratou em

2017 novo sistema integrado de gestão pública. Tratase do contrato 160/2017 firmado com a empresa E&L
Produções de Software LTDA, abordado no Protocolo TC
12541/2018-1 desta Corte de Contas.
Nesse contexto, a tentativa de evidenciar a ocorrência
de entrega incompleta e inconsistente é caso de prova
diabólica, ou seja, impossível ou excessivamente difícil
de ser produzida.
Pelo exposto, a partir das novas informações trazidas
pelas defesas, entendemos não existir evidências que
sustentem a presente irregularidade. (g.n.)
Ao consultar a jurisprudência do Tribunal acerca de
regular liquidação de despesa observa-se que no Acórdão
TC 1310/2015 – Primeira Câmara foram afastados os
indícios de irregularidades relacionados à liquidação
das despesas com combustível por serem cumpridos
os requisitos do art. 63 da Lei 4.320/64. No Acórdão TC
865/2015 – Primeira Câmara foi afastada irregularidade
relacionada à falta de atesto da execução do serviço em
nota fiscal, nesse caso foi considerado o princípio do
formalismo moderado. No Acórdão 635/2016 – Segunda
Câmara admitiu-se pagamento anterior à liquidação
de despesas, afastando a irregularidade associada, em
contrato de show artístico.
Em sentido oposto, no Acórdão TC-1368/2015 – Primeira
Câmara foi responsabilizado o ordenador por deixar de
observar os art. 62 e 63 da Lei 4.320/64 e no Acórdão TC
167/2016 – Primeira Câmara foi mantida irregularidade
por ausência de comprovação de liquidação de despesas.
2.2 AQUISIÇÃO DE CÓDIGO-FONTE SEM JUSTIFICATIVA
Base legal: art. 2º da Lei 9.784/99 e art. 6º, inciso IX, da
Lei 8.666/93.
www.tce.es.gov.br

Responsáveis:
Michelle Oliveira Massena (Gerente de Compras, Bens
e Serviços)
Juarez Callegari
Suprimentos)

Monteiro

(Subsecretário

de

Manoel Eduardo Baptista Cabral (Secretário de
Administração e Serviços Internos)
Conduta:
Assinaram conjuntamente documento
que recomendava que a prefeitura aderisse à Ata de
Registro de Preço 60/2011 (fl. 53 da peça 02 – Outro
07908/2016-1 do Processo 4623/2016-8).
Nexo: A recomendação fez com que a Administração
adquirisse um sistema com código-fonte sem utilidade,
sem justificativa, e consequentemente sem interesse
público.
Relato da Manifestação Técnica 187/2018-8 (Peça 24).
O sistema foi adquirido por meio do contrato 253/2012
juntamente com seus códigos-fonte. O código-fonte é o
conjunto de instruções que formam o software. São os
comandos que originam as funcionalidades.
Possuir o código-fonte de um sistema e ter o direito
de modifica-lo permite ao proprietário realizar
customizações e atualizações no sistema, conforma a
necessidade e o interesse.
Conforme o item 8.3.7.5 do contrato (fls. 74-75 da peça
02 – Outro 07908/2016-1 do Processo 4623/2016-8), há
previsão transferência de conhecimento dos serviços
desenvolvidos para a PMCI, direcionada para técnicos
indicados pela prefeitura, focada na tecnologia utilizada
no desenvolvimento do sistema (item 8.3.5.7.3).
Em 2014, no processo de celebração do contrato
Segunda-feira, 5 de agosto de 2019

84

ATOS DA 1a CÂMARA

279/2014 a Procuradoria-Geral do Município questionou
se existia a necessidade de contratação direta,
considerando que a PMCI já possuía os códigos-fonte do
sistema.
O então Secretário Municipal de Fazenda, Sr. Maurício
Daltio assim respondeu:
Em relação ao questionamento feito acerca da pré falada
transferência de tecnologia dos sistemas desenvolvidos,
importante destacar que os códigos fonte estão em
poder do Município, e os sistemas estão instalados
com todos os seus aplicativos e módulos funcionais em
servidor de software na central de processamento de
dados da Dataci de propriedade do município, conforme
disposto no item já citado pela ilustre procuradoria.
Entretanto, é necessário esclarecer que, atualmente
o Município de Cachoeira não possui em seus quadros
servidor público com as qualificações necessárias capaz
de realizar os serviços que se pretende contratar, dado a
avançada complexidade dos serviços que em função de
implementações realizadas continuamente pelo órgão de
Controle Externo, TCE ES, em seu sistema informatizado
de coleta de dados para auditoria “ CidadesWeb”[...]
Quanto à possibilidade de se licitar os serviços em apreço,
entendemos ser inviável, pois é a empresa Ábaco quem
possui atualmente a condição exclusiva de manutenção
do sistema que se pretende, exclusividade esta que já
está demonstrada nos autos através da certidão emitida
pela ABES – Associação Brasileira das Empresas de
Software, conforme documento de fls. 24/168.
A aquisição dos códigos-fonte do sistema representa
um custo extra para a Administração. Entretanto, não
existe equipe ou servidor na PMCI com conhecimento da
tecnologia e do sistema para realizar intervenções por si

próprio ou para delegar a outros, tornando a aquisição
dos códigos fontes desnecessária. Se a PMCI não possui
em seus quadros equipe capaz de manter evoluir
o sistema, então a contratação carece de interesse
pública, violando o art. 2º da Lei 9.784/99. O STJ possui
entendimento no sentido de que esta Lei Federal “aplicase de forma subsidiária no âmbito estadual e municipal,
se inexistente lei específica regulando a matéria” (Ag.
1384939). Evidencia-se também a ausência de estudos
técnicos preliminares capazes de subsidiar a contratação,
conforme previsão do art. 6º, inciso IX, da Lei 8.666/93.
Portanto, houve uma contratação sem planejamento e
que resultou na compra de um produto com requisitos
desnecessários, pois não há pessoal qualificado para
promover a manutenção do sistema. Como este tipo
de aquisição tem um custo superior, dinheiro público
foi gasto sem necessidade e utilidade. No entanto,
não é possível quantificar o dano ao erário, pois não
foi encontrada no contrato a discriminação do valor
correspondente ao código-fonte.
A Sra. Michelle Oliveira Massena e os Srs. Juarez Callegari
Monteiro e Manoel Eduardo Baptista Cabral assinaram
recomendação para que a prefeitura aderisse à Ata de
Registro de Preço 60/2011.
Os três apresentaram conjuntamente as seguintes
justificavas no âmbito do Processo TC 4623/2016-8:
O Código Fonte de qualquer programa tem, em verdade,
dois proprietários: aquele que paga pelo desenvolvimento
(proprietário material) e o desenvolvedor (proprietário
intelectual). O uso por terceiros ou comercialização
pode ser feito mediante concordância entre os dois
proprietários.
www.tce.es.gov.br

Ao adquirir o Código Fonte, o Município de Cachoeiro
de ltapemirim buscou mecanismos de, para no futuro,
em função do desenvolvimento de novas tecnologias e
necessidades de alteração/adaptação do Sistema, esse
trabalho de manusear o Código Fonte pudesse ser feito
de maneira autônoma pelo Município, sem necessidade
de recorrer a contratações.
Lamentavelmente o Setor de Tecnologia de Informação
do Município, não obstante ter todo o acesso ao Código
Fonte, mostrou-se incapaz de promover alterações ou
adaptações no mesmo, o que obrigou à contratação
futura da empresa desenvolvedora para realizar as
tarefas.
Não houve incorreção ou inconveniência, ou lesão ao
Erário, pela aquisição do Código Fonte dos Sistemas
desenvolvidos pela ABACO, estando os mesmos de posse
do Município para futuras e necessárias intervenções,
dependendo única e exclusivamente da capacitação do
corpo técnico da área de informática da Prefeitura.
O fato de, no momento da implantação, não estar o
corpo técnico do Município inteiramente capacitado
a operar no Código Fonte, não invalida nem torna
descabida ou ofensiva ao Interesse Público, a sua
aquisição, considerando-se que NECESSARIAMENTE em
futuro as intervenções serão necessárias, competindo ao
Município tão somente preparar seu corpo técnico para
tanto, posto que já detém a propriedade do referido
Código.
Também, a aquisição do Código Fonte se mostrou como
um benefício de oportunidade uma vez que a adesão
a Ata já previa a dação do Código, sendo um ganho
econômico na adesão do sistema.
Segunda-feira, 5 de agosto de 2019
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Ainda, na época da adesão à Ata, a Administração
procedeu à comparação de qualidade do sistema versus
o seu custo, culminando em sistema muito superior e
melhor custo x benefício aos utilizados comumente no
Espírito Santo.

referente à transferência de tecnologia.

Na TCE instaurada pela PMCI o Sr. Manoel Eduardo
Baptista Cabral apresentou novas justificativas,
informando que aderiu à ata de registro de preços, mas
não assinou contrato algum com a empresa ÁBACO.
Alega ter sido exonerado em 03 de setembro de 2012,
enquanto a contratação da empresa se concretizou em
05 de outubro de 2012.

Ainda que não tenham assinado o contrato tem
responsabilidade aqueles que recomendaram que a
prefeitura aderisse à Ata de Registro de Preço 60/2011
(fl. 53 da peça 02 – Outro 07908/2016-1 do Processo
4623/2016-8).

A Sra. Michelle Oliveira Massena e o Srs. Juarez Callegari
Monteiro repetiram a defesa apresentada no Processo
TC 4623/2016-8.
A ÁBACO informou que disponibilizou o código fonte,
conforme ofício 12/2017 (20/06/2017) e a prefeitura
respondeu em 16/12/2017, comprovando a reiterada
leniência do Executivo Municipal.
Não condiz com a realidade a informação de que a
empresa seria a única legalmente autorizada a realizar
as manutenções.
[...]
Nada impede que outra empresa continue prestando os
serviços nos atuais sistemas de informação que estão
em operação no Município, uma vez que o código fonte
e que a base conhecimento (sic) estão em posse do
CONTRATANTE e podem ser disponibilizados para outras
empresas para as devidas manutenções.
Por sua vez, a Comissão de Tomada de Contas Especial
concluiu que a Ábaco não realizou de forma plena a
tarefa prevista no item 8.3.7.5 do contrato 253/2012,

Pelo exposto, permanece o indício de irregularidade. A
suposta entrega teria ocorrido apenas em meados de
2017 e a PMCI não confirma sequer que a transferência
de tecnologia foi realizada.

2.2.1 Defesas
Defesa do Sr. Manoel Eduardo Baptista Cabral (Resposta
de Comunicação 397/2018-1 – Peça 521)
Inicialmente, às fls 3-4, o defendente esclarece que
diante da implantação do Cidades Web pelo Tribunal
de Contas, ajustado às novas normas de contabilidade
definidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, em
2012 surgiu a necessidade de adequação dos sistemas
utilizados pela PMCI, entretanto esses sistemas eram
antigos, empregavam tecnologia obsoleta e não
permitiam evoluções:
O panorama da Prefeitura Municipal de Cachoeiro de
ltapemirim, na época, era o seguinte:
I. Secretaria Municipal da Fazenda (SEMFA): operava
sistema próprio atendendo ao Orçamento e Contabilidade
que, após 08 (oito) anos de uso, encontrava-se
inadequado diante da evolução tecnológica do mercado;

linguagem Cobol, eram obsoletos e sem condições de
atender às novas normas, não havia banco de dados,
não era interligado à Secretaria da Fazenda, não havia
acesso à web para disponibilizar contracheques, cédula
C, Portal da Transparência etc. EM CONCLUSÃO: Além de
ser antigo e obsoleto, o “antigo sistema” não permitia
evoluções.
EM CONCLUSÃO: Além de ser antigo e obsoleto, o
“antigo sistema” não permitia evoluções.
Demandavam as Secretarias Municipais, portanto,
de modernização, devido a tecnologia de informação
ultrapassada, os seguintes setores da Prefeitura
Municipal de Cachoeiro de Itapemirim:
Orçamento, Financeiro e Contabilidade;
Recursos Humanos e Folha de Pagamento;
Contratos e Convênios;
Controle Interno;
Acompanhamento de obras;
Prestação de Contas e setor público para atendimento à
Lei de Transparência.
Frise-se: nos setores de Licitação, Compras e
Patrimônio, não existia absolutamente nenhum sistema
informatizado, sendo basicamente todas as planilhas de
controle feitas em arquivos Excel.
A época constatou-se que somente os sistemas
de Arrecadação e Controle de Processos atendiam
perfeitamente as necessidades do Município.

II. Secretaria Municipal de Administração e Serviços
Internos (SEMASI): os programas de Folha de Pagamento
e Controle de

Dessa forma, iniciaram-se os procedimentos para
contratação dos novos sistemas que resultaram na
adesão à Ata de Registro de Preços nº 60/2011:

Patrimônio, construídos pela empresa DAT ACI e na

Diante da clara necessidade de construção de um sistema

www.tce.es.gov.br
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que atendesse às necessidades da Administração num
todo, iniciaram-se os procedimentos para identificação
e contratação dos sistemas, culminando com a adesão a
Ata de Registro de Preços n.º 60/2011 pelo defendente,
da empresa Ábaco Tecnologia de Informação Ltda., pelos
motivos que se seguem, dentre outros:
I. Necessidade da solução de operacionalização de
Sistema de Gestão de Recursos Humanos e outras
soluções administrativas que atenderiam a diversas
pastas;
II. Adoção de sistemas que pudessem ser instrumento
de trabalho, auxiliando na redução de custos, tempo e
mão de obra;
III. Tal empresa já possuía sistema para implantação de
Nota Fiscal de Serviço Eletrônico eficaz e elogiado pelo
Município de Canoas-RS;
IV. Possibilidade de integração de todas as informações,
por meio de um sistema moderno: “e-Safira”
(Orçamento, Finanças e Contabilidade), “eTurrnalina”
(RH e Folha de Pagamento) e “e-Jade” (Controle Interno,
Contratos, Convênios, Obras e demais ferramentas de
controle administrativo). Por fim, à fl. 8, ressalta que a
comissão interna da Prefeitura Municipal de Cachoeiro
de Itapemirim-ES concluiu pela inocência do Defendente.
O defendente esclarece, às fls. 4-5, que somente
recomendou a adesão à ata, não tendo assinado nenhum
contrato com a ÁBACO, visto que trabalhou como
secretário de administração somente até 02/09/2012:
Vale ressaltar que o Defendente só aderiu à ata,
não assinou nenhum dos contratos firmados com
a empresa ÀBACO, vez que, apesar de constar do
relatório preliminar que ele trabalhou nos períodos de

30/09/2009 a 30/12/20 l O, 07/02/2011 a 02/09/2012
e 25/0l/2013 a 14/07/2013, como secretário de
administração só trabalhou até o dia 02/09/2012,
corno comprova a cópia do DOM nº 4203, pagina 2, de
31/08/20 l 2, onde consta o decreto nº 23 .2 78, com
a exoneração do Defendente do cargo de Secretário
Municipal de Administração e Serviços Internos, datado
de 30/08/2012. O período de 25/01/2013 a 14/07/2013
foi somente de assessoramento, não respondendo por
nenhuma Secretaria e não tendo nenhuma autoridade
para ordenar despesas ou qualquer tipo de contratação.
Apesar do contrato nº 253/2012 não ter sido juntado
ao processo, tornando impossível a ampla defesa, o
Defendente acessou o DOM nº 4293, página 3, de
25/10/2012, cuja página segue em anexo, onde consta
o extrato do contrato nº 253/2012 com os nomes dos
signatários e nele não consta o nome do Defendente,
nem poderia, pois naquela data ele já havia sido
exonerado.
Ao Defendente não foi imputado o descumprimento de
nenhum artigo de Lei, apenas chegaram à conclusão que:
Na Manifestação Técnica 00187/2018-8: “Ainda que
não tenham assinado o contrato tem responsabilidade
aqueles que recomendaram que a prefeitura aderisse à
Ata de Registro de Preço 60/2011.”
Segundo o Grande Dicionário Barsa da Língua Portuguesa,
recomendar (recomendar), significa: 1. Aconselhar,
indicar 2. Fazer ver; lembrar. 3. Encarregar,incumbir.
4. Pedir todo o cuidado e atenção para alguma coisa.
5. Aconselhar. 6. Pedir proteção ou favor para; indicar
(uma pessoa) (a outra). 7. Confiar a alguém. 8. Dar
como bom; aconselhar encarecidamente. 9. tornar-se
recomendável; merecer distinção, favor, privilégio.
www.tce.es.gov.br

Segundo o mesmo Dicionário, contratar (contratar),
significa: 1. Fazer contrato de; combinar, ajustar. 2.
Empregar, assalariar. 3. Obter por contrato; convencionar.
4. Negociar, comerciar. 5. Tratar, ajustar, combinar.
Pelo que já foi exposto e comprovado, o Defendente
não assinou nenhum contrato, somente recomendou a
adesão à ata, e a simples recomendação não é prática de
nenhuma irregularidade.
À fl.5-6, o defendente considera que não é responsável
pela aquisição do código fonte, uma vez que não consta
como signatário do contrato.
[...]
Como já narrado alhures e comprovado pelo extrato
do contrato nº 253/2012, publicado no DOM nº 4293,
de 25/10/2012, página 3, cuja página segue em anexo,
referido extrato consta os nomes de todos os signatários
do contrato 253/2012 e nele não consta o nome do
Defendente, nem poderia, pois naquela data ele já havia
sido exonerado.
Sendo assim, não pode ser atribuído a ele a alegada
irregularidade pela aquisição do código-fonte sem
justificativa, pois ele não adquiriu o referido código e,
portanto, não teria como justificar aquilo que não fêz.
Sobre a adesão à ata de registro de preços vale lembrar
que ela foi instituída pelo Decreto nº 3.931/01, conforme
previsão do caput e §3º do art. 8°, que prevêm:
[...]
Às fls. 6-8, discorre sobre o sistema registro de preços.
Por fim, informa ter sido inocentado pela comissão
interna da PMCI:
Vale destacar que a comissão interna da Prefeitura
Segunda-feira, 5 de agosto de 2019
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Municipal de Cachoeiro de Itapemirirn-ES concluiu pela
inocência do Defendente.

-Regularidade fiscal

Defesa da Sra. Michelle Oliveira Massena (Defesa/
Justificativa 810/2018 – Peça 524)

-Cópia dos documentos pessoais dos representantes
legais

A defesa traz aos autos os seguintes esclarecimentos:

-Justificativa

[...]

-Após segue para análise da Procuradoria, que dispõe
acerca da possibilidade jurídica da referida adesão

Atendendo as atribuições do cargo de proceder as
compras de bens, organizar, planejar, acompanhar,
dentre outras cujo o objetivo é o cumprimento da
programação previamente aprovada pelas Secretarias
municipais e sob o comando dos seus superiores chefes
imediatos, que acreditando na boa fé, procedeu com os
trâmites internos para formalização adesão a Ata, porém
não constatou qualquer tipo de referencia a aquisição
do código fonte, o que motivou a citação (g.n.).
O procedimento que se trata acima, inicia como já
informado a partir do interesse da administração, neste
caso demonstrado pelo OFÍCIO/SEMASI/SUBSECRETARIA
DE SUPRIMENTOS Nº 045/2012, da Secretaria de
Administração, que também assina a justificativa para
adesão, após todas as juntadas, este é protocolado e
encaminhado para aparecer da procuradoria Geral do
Município, pela Subsecretaria de Suprimento.

-Alvará e certidões

Diante do exposto, observa-se que conferia a servidora
apenas como Gerente de Compras, diante do interesse
da Administração proceder com a formalização de
um processo de adesão ata de registro de preços nº
060/2011/SAD, com encaminhamento par análise
jurídica, despacho este que se inicia com a seguinte
redação: “Com devida anuência e autorização desta
Secretaria”.
Vale destacar que dentre as recomendações para uma
adesão, está a de se analisar o conteúdo da ATA que se
pretende aderir, já que o Município é obrigado a executar
conforme as cláusulas da referida ATA, ressaltamos que
em nenhum momento a esta traz menção a aquisição
de código fonte (g.n.)

sistema, jamais ocorreu de má fé por parte desta
servidora, visto que o desempenho das atividades
inerentes ao cargo, não cabendo a análise meritória e
tampouco a ordem e autorização na contratação do
serviço, cuja função Gerente de Compras sempre fora
desempenhado com zelo, responsabilidade obedecendo
hierarquia
Pelo exposto, prestados os esclarecimentos, observase que na qualidade de Gerente, não tinha como
RECOMENDAR ou se quer levar a administração a
contratar a empresa ABACO, tendo em vista se tratar
de cargo de terceiro escalão, portanto sem poder de
decisão, responsável apenas pelos encaminhamentos,
após demonstrado o interesse da administração
[...]
Revelia do Sr. Juarez Callegari Monteiro
Através da Decisão Monocrática 1205/2018-4, o Senhor
Juarez Callegari Monteiro foi declarado revel com fulcro
no art. 65, da Lei Complementar 621/2012 c/c o art. 361
da Resolução TC º 261/2013.
2.2.2 Análise
Consta da Peça 02 – Outro 07908/2016-1 do Processo TC
4623/2016-8 (fls. 51-53) a manifestação dos três agentes
considerados responsáveis pela aquisição de códigofonte sem justificativa debatida nesta seção.

-Cópia da ata

A referida análise para formalização do processo
de adesão a ata, conforme constava da solicitação
do Subsecretário de Suprimento e o Secretário de
Administração, teria somente a finalidade de Contratação
de Empresa para Prestação de Serviços Especializados
englobando os serviços de análise e desenvolvimento,
consultoria, assessoria, administração de infraestrutura
em TI, suporte técnico em TI e manutenção do sistema,
presente na redação da justificativa do Secretário de
Administração.

-Contrato Social do fornecedor

Vislumbra-se, desta maneira, que a contratação do

Na sequência, a Sra. Michelle Massena (Gerente de

Para formalização de um processo de adesão a ata de
outro órgão se faz necessários os seguintes documentos:
-Ofício da Secretaria ao órgão gestor da Ata demonstrando
o interesse na carona.
- Aceita do órgão gestor da ATA
- Aceita do fornecedor

www.tce.es.gov.br

Primeiramente, o Sr. Manoel Eduardo Baptista Cabral
justifica a necessidade e aponta a conveniência na
contratação dos sistemas previstos na Ata de Registro
de Preço 60/2011, de prestação de serviço de análise e
desenvolvimento de sistemas do Governo do Estado do
Mato Grosso.
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Compras, Bens e Serviços), o Srs. Juarez Monteiro
(Subsecretário de Suprimentos) e Manoel Cabral
(Secretário de Administração e Serviços Internos)
encaminham para a Procuradoria, com anuência e
autorização da Secretaria de Administração e Serviços
Internos, o processo para adesão à referida Ata de
Registro de Preço, conforme Figura 1.
(FIGURA)
Figura 1 - Manifestação e encaminhamento do processo
de adesão à ata
O ex-Secretário, assim como havia feito na TCE instaurada
na PMCI, argumentou que não foi ele quem assinou o
Contrato 253/2012, pois já havia sido exonerado. Por
isso, não poderia ser responsabilizado pela presente
irregularidade.
Porém, ao observar o processo administrativo que
culminou com a contratação, alguns pontos destacamse (Peça 02 – Outro 07908/2016-1 do Processo TC
4623/2016-8 – fls. 36 e ss.).
Ocupando o cargo de Secretário, o defendente solicitou
ao Secretário de Estado de Administração do Mato
Grosso a adesão à Ata, na condição de carona (órgão não
participante) referente ao item 4 – Serviço Continuo para
análise e desenvolvimento de sistemas. Seriam até 120
unidades, cujo valor unitário era R$ 12.000,00 (doze mil
reais).
No item 8.1 da Ata de Registro de Preços nº 60/2011
consta:
8.1. As cláusulas e condições contratuais, inclusive as
sanções por descumprimento elas obrigações serão
aquelas previstas na minuta do contrato que estará
disponível no site da SAD, portal de aquisições, no

mesmo link onde é retirado o edital.
Foi na sequência desses fatos que o defendente justificou
a necessidade de contratação e concedeu a autorização
de sua Secretaria para que o processo prosseguisse (fls.
51-53).
Nesse contexto, não podem ser aceitas as alegações do
defendente. Ele conhecia ou deveria conhecer os termos
prováveis do contrato que seria firmado com a Prefeitura
Municipal de Cachoeiro de Itapemirim.
Não cabe a hipótese de que cláusula de tamanha
importância, como o fornecimento do código fonte,
foi avençada somente após a ata ter sido assinada e
o então Secretário deixar o cargo. Afinal de contas,
o preço já estava estabelecido. Então, essa tese
não retira a responsabilidade do ex-Secretário, pois
também significaria a existência de contratação sem
planejamento, fato também considerado irregular por
contrariar a Lei 8.666/93.
Por sua vez, a Sra. Michelle Massena, alega que conferia
a ela, na condição de Gerente de Compras, proceder
com a formalização de um processo de adesão à Ata de
Registro de Preços 60/2011. Ela ocupava cargo de terceiro
escalão, sem poder de decisão, responsável apenas
pelos encaminhamentos, após demonstrado o interesse
da administração. Destaca que o encaminhamento para
análise jurídica assinado por ela é iniciado com o trecho:
“Com devida anuência e autorização desta Secretaria”.
As informações agora trazidas aos autos apontam
que a Sra. Michelle Massena realizou um mero
encaminhamento para o setor jurídico da prefeitura.
Esse ato foi baseado na justificativa anterior dada pelo
Sr. Manoel Cabral (Peça 02 – Outro 07908/2016-1 do
www.tce.es.gov.br

Processo TC 4623/2016-8, fls. 51-52). Foi o Secretário
também quem iniciou o procedimento para contratação.
Pelo exposto não cabia à gerente poder de decisão,
sendo responsável apenas pelo mero ato de expediente
de encaminhar o processo para o setor jurídico.
Entendemos então que não há culpabilidade na
conduta da agente, pois, em virtude do cargo ocupado,
não seria razoável esperar dela conduta diferente.
Por todo o exposto, opinamos no sentido de que a
irregularidade deve ser mantida e responsabilizados
os Senhores Manoel Eduardo Baptista Cabral Juarez
Callegari Monteiro (revel).
Não foi encontrada no MapJuris registros relacionados
ao art. 2º da Lei 9.784/99. Com relação a ausência de
planejamento e de estudos técnicos preliminares à
contratação, no Acórdão TC 1726/2017 – Plenário,
foi mantida irregularidade decorrente da ausência de
estudo técnico preliminar para a compra de material
bibliográfico.
No Acórdão TC 269/2014 – Plenário foi considerada
irregular a ausência de projeto básico em contratação
de prestação de serviços de internet. Apontou-se que,
segundo o Guia de Boas Práticas em Contratação de TI do
TCU, “após aprovação dos estudos técnicos preliminares,
[...], deve-se iniciar a concepção do termo de referência
ou do projeto básico, sem o qual, nenhuma contratação
deverá ser realizada”. Obra licitada sem projeto básico
foi considerada irregular no Acórdão TC 873/2015 –
Segunda Câmara.
No Acórdão TC 706/2017 – Plenário, o projeto básico
deficiente foi considerado irregular, pois resultou em
dificuldade para exame da eficiência da contratação
realizada, embora não tenha sido verificado dano ao
Segunda-feira, 5 de agosto de 2019
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erário.
No Acórdão TC 1198/2017 – Plenário, a ausência de
motivação suficiente para justificar concessão, foi
considerada irregularidade de natureza grave, embora
formal.
CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA SEM
JUSTIFICATIVA
Base legal:
4.320/64.

art. 69 da Lei 8.666/93 e art. 62 da Lei

Responsável:
Fazenda)

Mauricio Luiz Daltio (Secretário da

Conduta:
Recomendar a contratação da empresa
para realização de serviços de manutenção corretiva
antes do sistema ser totalmente entregue (fls. 128-129
da Peça 02 – Outro 7908/2016-1)
Nexo: Sua ação fez com que a Administração realizasse
contratação de manutenção corretiva sem justificativa.
Responsável:
(prefeito)

Carlos

Roberto

Casteglione

Dias

Nexo: Sua ação fez a PMCI pagasse por um serviço
desnecessário.
Relato da Manifestação Técnica 187/2018-8 (Peça 24).
A PMCI firmou os contratos 279/2014 e 280/2014
para prestação de serviços de “manutenção corretiva,
adaptativa e evolutiva, incluindo suporte técnico e
atualizações” nos sistemas fornecidos pela empresa
Ábaco.
O contrato 279/2014 tem como objeto a Contratação
de Empresa para Prestação de Serviços Especializados
em TI de acompanhamento técnico operacional com
o objetivo de atender aos Sistemas de Gestão Pública
anteriormente desenvolvidos e instalados na PMCI,
NFSe – Sistema de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica e
Gestão do ISS e Planejamento, Orçamento, Finanças
e Contabilidade (eSafira), englobando os serviços
especializados de manutenção corretiva, adaptativa e
evolutiva. O valor da contratação é de R$ 456.000,00
(quatrocentos e cinquenta e seis mil reais).

Responsável: ÁBACO TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO
LTDA (CNPJ 37.432.689/0001-33)

O contrato 280/2014 tem como objeto a Contratação
de Empresa para Prestação de Serviços Especializados
em TI de acompanhamento técnico operacional com
o objetivo de atender aos Sistemas de Gestão Pública
anteriormente desenvolvidos e instalados na PMCI,
Sistema de Gestão de Pessoas (eTurmalina) e Sistema de
Gestão Administrativa (eJade), englobando os serviços
especializados de manutenção corretiva, adaptativa
e evolutiva. O valor da contratação é 612.000,00
(seiscentos e doze mil reais).

Conduta: Cobrou pela prestação de serviços de
manutenção corretiva antes do sistema ser totalmente
entregue.

Os dois contratos de 2014 somados equivalem a um
valor anual de R$ 1.068.000,00 (um milhão e sessenta e
oito mil reais), ou R$ 89.000,00 (oitenta e nove mil reais)

Conduta:
Acolher na íntegra a recomendação do
Secretário da Fazenda para contratação da empresa para
prestação de serviços de manutenção corretiva antes do
sistema ser totalmente entregue (fls. 144 da Peça 02 –
Outro 7908/2016-1).
Nexo: A ação fez com que a Administração contratasse
serviço de manutenção corretiva sem justificativa.
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mensais.
Manutenção corretiva significa corrigir erros num
software. Isso significa que a Administração contratou
correções para falhas que foram causadas pela própria
contratada.
É importante ressaltar que em 2014 o sistema ainda
não havia sido totalmente entregue, o que se evidencia
pela declaração da própria PMCI (Peça 14 – Outro
11517/2016-1 do Processo 4623/2016-8) e pelos
pagamentos feitos no âmbito do contrato 253/2012, que
perduraram até fevereiro de 2016. Portanto, não há nem
que se falar em encerramento do período de garantia,
visto que este só começa a partir do momento em que o
produto é entregue.
Conclui-se, portanto, que houve violação do art. 69 da
Lei 8.666/93, que dispõe:
Art. 69. O contratado é obrigado a reparar, corrigir,
remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas,
no total ou em parte, o objeto do contrato em que se
verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da
execução ou de materiais empregados.
Há também ofensa ao art. 62 da Lei 4.320/64, o qual
exige que “o pagamento da despesa só será efetuado
após sua regular liquidação”. Como consequência, há
dano ao erário, pois a Administração pagou pelo serviço
de manutenção corretiva para que fossem reparadas
falhas que deveriam ter sido corrigidas sem custo pela
empresa Ábaco.
Os Srs. Carlos Roberto Casteglione Dias (ex-Prefeito)
e Maurício Luiz Daltio (ex-Secretário) informaram, no
âmbito da TCE da PMCI, que a manutenção corretiva
englobaria também a correção de problemas oriundos
Segunda-feira, 5 de agosto de 2019
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do mau uso do produto, como inserção incorreta de
dados, ou até de instalação de softwares piratas no
computador com ocorrência de vírus. Nesses casos a
Administração não dispondo de um quadro qualificado
de TI recorre ao implantador do sistema.

Defesa do Sr. Maurício Luiz Daltio (Defesa/ Justificativa
733/2018 – Peça 526)

implantados.

À fl. 38, o defendente esclarece que a manutenção
corretiva não se restringe simplesmente a correção de
problemas estruturais decorrentes do próprio software:

Por sua vez, a empresa ÁBACO destacou que os contratos
279 e 280/2014 abarcam também manutenção
adaptativa e evolutiva, além da corretiva.

Manutenção corretiva não significa corrigir erros num
software pura e simplesmente. A falha de um Sistema
informatizado pode decorrer de problemas estruturais
decorrentes do próprio software ou, o que é mais
comum, pela incorreta utilização do mesmo por seu
operador.

O volume de intervenções realizadas pela empresa,
visando ajustar os Sistemas às demandas dos operadores
- não representativos de falha de projeto, mas de
interesse do Operador em promover a alteração - foi
muito grande, como pode comprovar a documentação
que estamos trazendo aos autos.

Pelo exposto, a irregularidade persiste, pois não foi
justificado o fato da empresa receber pela manutenção
corretiva antes mesmo de entregar totalmente o
sistema. É preciso observar que a manutenção corretiva
é referente à erros do software e esses devem ser
considerados de responsabilidade da fornecedora até
expirado o prazo de garantia.
A Tabela 3 exibe os valores pagos nos referidos contratos,
conforme anexo I do Relatório Conclusivo da Tomada
de Contas Especial, enquanto a Tabela 4 os valores
atualizados.
Tabela 6 - Total pago pelos contratos 279 e 280/2014
(TABELA)
Tabela 7 - Valores atualizados referentes aos pagamentos
dos contratos 279 e 280/2014
(TABELA)
Considerando que a contratação refere-se à manutenção
corretiva, adaptativa e evolutiva, pelo menos um
terço desse valor representa dano ao erário, ou seja,
R$ 212.238,34 VRTE ou R$ 694.571,20 (seiscentos e
noventa e quatro mil, quinhentos e setenta e um reais e
vinte centavos).
2.3.1 Defesas

Quando a correção demandada decorre de falha
estrutural do sistema, o trabalho é feito sem ônus para
o Cliente - tal como se vê rotineiramente no recall de
veículos, apenas como analogia.
Quando a correção demandada decorre de uso
inadequado do sistema, o trabalho é remunerado à
Contratada.
Não se pode admitir a priori - tal como fizeram os
técnicos - que todo e qualquer falha que se apresentasse
em qualquer dos Sistemas implantados decorreriam de
erro de projeto/estrutural imputável à implantadora.
O escopo da Contratação, tanto dos Sistemas e-Safira e
e-Nota Fiscal Eletrônica, no Contrato 279/2014, como
nos Sistemas e-Turmalina e e-Jade no Contrato 280/2014
tinha por objetivo permitir as correções decorrentes de
falhas motivadas por incorreta ou deficiente operação
dos Sistemas, além de promover melhorias e evoluções
nos aplicativos, e atualizações e alterações nas Bases de
Dados sempre que se fizessem necessárias.
Não se contratou, a título de Manutenção Corretiva,
reparar ‘falhas de projeto e/ou estruturais’ nos Sistemas
www.tce.es.gov.br

[...]

Em todos os Contratos, as Liquidações foram feitas de
forma criteriosa, observando os registros dos Fiscais,
quando demandavam correções que ainda não havia
sido feitas, até o final da prestação dos serviços, quando
as demandas foram atendidas.
À fl.39-42, o defendente explana o procedimento de
liquidação dos serviços prestados através dos contratos
279/2014 e 280/2014 e conclui pela regularidade do
procedimento adotado:
As liquidações foram conduzidas em conformidade com a
legislação vigente, não havendo qualquer irregularidade
na conduta do Secretário de Fazenda em ·autorizar os
pagamentos.
Em relação ao ressarcimento imputado, a defesa às fls.
42-44 apresenta as seguintes ponderações:
Há erro de interpretação do termo manutenção corretiva
– no caso não se restringe somente a erros estruturais do
software;
A imputação de ressarcimento de 1/3 do valor
contratado, se fundamenta na contratação de
serviços de manutenção corretiva, adaptativa e
evolutiva, entretanto, não existe evidências de que as
manutenções corretivas corresponderiam a 1/3 dos
valores contratados, contrariando a jurisprudência
Segunda-feira, 5 de agosto de 2019
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Superior Tribunal de Justiça
REsp 939.118/SP
Relator Ministro Luiz Fux
DJe 01.03.2011
( ... )
Consoante entendimento do Superior Tribunal de
Justiça, “a tipificação da lesão ao patrimônio público (art.
10, caput, da Lei
8.429/92) exige a prova de sua ocorrência, mercê da
impossibilidade de condenação ao ressarcimento ao
erário de dano hipotético ou presumido.
A estimativa de 1/3 do total contratado como dano ao
erário, “traduz uma hipótese, presunção do técnico
quanto à mensuração de um dano suposto”.
Tanto a Manifestação Técnica submetida à consideração
superior quanto a Instrução Técnica Inicial foram
assinadas pelo mesmo técnico, em desacordo ao
princípio de que aquele que elabora o documento não
pode ser o revisor
Às fls. 45-47, discorre sobre a base legal adotada para
imputar o ressarcimento. Não concorda com a aplicação
do art. 62 da Lei 4.320/64, uma vez que os pagamentos
foram efetuados após sua regular liquidação e questiona
qual ponto permite à Manifestação Técnica afirmar que
as liquidações não cumpriram os requisitos legais
À fl. 47, considera que a forma como foi feita a imputação
de ressarcimento fere as regras do Direito e cita como
jurisprudência o Acórdão TC-983/2014-Plenário, pela
não imputação de ressarcimento diante da comprovação
pela defesa da prestação dos serviços, mesmo sem a
adequada liquidação.

À fl. 48-49, cita o Acórdão TC-543/2016, pelo afastamento
do ressarcimento imputado, uma vez que não há provas
da não execução do serviço, com base na Decisão do STJ,
no Recurso Especial nº 1.181.806 - SP (2010/0034417-0),
respaldada na tese pacificada naquela Corte Superior de
que mera presunção do prejuízo não se mostra suficiente
para sua imputação.

uma introdução quanto ao mérito. Às fls. 44-46, discorre
sobre as inconsistências dos sistemas, reportadas no
item 2.1 da Manifestação Técnica, mesmo não tendo
sido responsabilização por tal ato.

Finaliza, à fl. 50, nos seguintes termos:

À fl. 49, são trazidas as seguintes alegações de defesa
para a contratação de manutenção corretiva sem
justificativa:

Esse é o entendimento já pacificado pelo Tribunal de
Contas do Estado do Espírito Santo, em linha com a
Jurisprudência da Superior Corte de Justiça.
No caso presente, demonstrada, formalmente e de
maneira incontroversa a Liquidação da Despesa e,
adicionalmente, comprovada a correção dos Sistemas
implantados (particularmente o e-Safira, por força
da aprovação da Prestação de Contas de 2014 e da
apresentação da Prestação de Contas de 2015) não há
o que arguir quanto à prestação dos serviços centrados
pela empresa Ábaco.
Não cabe, à luz da Jurisprudência da Corte de Contas
e do Superior Tribunal de Justiça, a imputação de
Ressarcimento, devendo a mesma ser afastada.
Defesa do Sr. Carlos Roberto Casteglione Dias (Defesa/
Justificativa 732/2018 – Peça 519)
Às fls. 6-40, transcreve as preliminares apresentadas
na defesa no processo TC-4623/2017, relacionadas a
inclusão do ex-prefeito no polo passivo, mesmo quando
não há como imputar responsabilidade solidária ao exPrefeito, segundo o entendimento exarado nas peças
transcritas. A partir da fl. 26 é transcrita a análise das
alegações trazidas na TCE sobre as preliminares.
A partir da fl. 40 são trazidos esclarecimentos e é feita
www.tce.es.gov.br

Às fls. 46-48, apresenta alegações de defesa para a
aquisição de código fonte sem justificativas, mesmo não
tendo sido responsabilização por tal ato.

Trata-se de um sofisma trazido pela área técnica do
Tribunal de Contas no bojo do Processo TC-4623/2016 e
que se torna a repetir.
Manutenção corretiva não significa apenas corrigir erros
decorrentes de falhas do executante do serviço.
A correção decorre muitas vezes - em verdade na maioria
dos casos - de mau uso do produto por adquirente, no
caso dos Software seja pela inserção incorreta de dados,
seja por uso do mesmo Computador para outros fins
que não aqueles específicos do Software contratado
(pirataria com ocorrência de
virus) etc.
Nesses casos é demandada a correção do problema
e, evidentemente, não dispondo a Administração dos
meios técnicos para tanto, recorre ao implantador.
Isso é o normal.
Mesmo detendo a propriedade do Código Fonte, muitas
vezes o Adquirente não possui capacidade técnica para
adentrar o Sistema e promover intervenções corretivas
decorrentes de falhas na sua operação.
O fato de alguém adquirir um automóvel e dirigir de
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forma imprudente ou incorreta, provocando danos no
veículo que irão exigir reparos, não significa que houve
erro na fabricação do carro.
Por fim solicita, em sede de preliminares, o afastamento
do ex-Prefeito do polo passivo, uma vez que não praticou
nenhum ato executivo que, supostamente, vieram a
causar dano ao Erário, e, no mérito, o afastamento
das “imputações de irregularidades trazidas pela área
técnica, considerando terem sido, em todos eles,
cumpridos os atos previstos em Lei em decorrência
das necessidades da Administração, não tendo havido
qualquer prejuízo ao transcurso dos Processos nos quais
foram praticados”.
Defesa da Ábaco Tecnologia de Informações Ltda.
(Resposta de Comunicação 288/2018 – Peça 61)
Às fls. 23-24, a defesa esclarece que os contratos nº
279/2014 e nº 280/2014, um para cada conjunto de
sistemas, contemplavam 5 elementos, quais sejam,
manutenção corretiva, manutenção adaptativa,
manutenção evolutiva, suporte técnico e alterações na
base de dados, e não 3 como mencionado pela parte
adversa. A manutenção corretiva não era referente
a erros do sistema já entregue, mas decorrente de
erros introduzidos pelas manutenções adaptativas e
evolutivas.
Apresenta um resumo de chamados por tipo de serviço,
extraído do relatório demandas em anexo, em que apenas
12,7% das 1.075 chamadas se referem a manutenção
corretiva. As demais chamadas se distribuem entre
Manutenção Adaptativa (181 chamadas / 16,8%),
Suporte Técnico (150 chamadas / 14,0%), Manutenção
Evolutiva (558 chamadas / 51.9%) e Atualização e
Melhoria na Base de Dados (49 chamadas / 4,6%).

Diante dessas informações, conclui que os objetos desses
contratos não complementaram o contrato precedente.
Todavia, na persistência da hipótese contrária, o correto
não seria a devolução de 1/3 dos valores recebidos,
mas de apenas 12,7%. “Ainda por argumento e de
forma subsidiária, como o objeto contratado possui 5
elementos, ainda por amor ao debate, essa importância
deve estar limitada a 1/5 do valor recebido”.
À fl. 25, informa sobre a existência de saldo de
1.088,908,00 em favor da contratada pela execução
dos contratos 279/2014 e 280/2014, referentes a
serviços prestados e já reconhecidos pelo próprio TCE/
ES. Portanto, sugere que desse total seja compensado
os 12,7% ou 1/5 ou 1/3, a título de ressarcimento,
dependendo do acatamento das razões expostas pela
empresa.
2.3.2 Análise
Inicialmente, recorre-se à doutrina para conceituar a
manutenção corretiva. A Norma ISSO/IEC 14764 define
manutenção corretiva como a “modificação reativa de
um produto de software executada após a entrega para
corrigir problemas descobertos. A modificação repara o
produto de software para satisfazer os requisitos”.
Cláudia Hazan aplica esse conceito no contexto das
contratações de software, afirmando que:
A manutenção corretiva altera o software para correção
de defeitos. Encontra-se nesta categoria, as demandas
de correção de erros em funcionalidades em sistemas
em produção. Quando o sistema em produção for
desenvolvido pela contratada, a manutenção corretiva
será do tipo Garantia, não sendo cobrada do cliente.
As cláusulas de Garantia devem ser estabelecidas em
www.tce.es.gov.br

contratos.
A presente análise é feita tendo como base essa definição
do serviço de manutenção corretivo.
Pelo exposto, os operadores do software são capazes de
identificar e descobrir problemas, mas não de provocálos. Assim, não merece prosperar a narrativa do Sr.
Maurício Daltio e do Sr. Carlos Casteglione, no sentido
de que a manutenção corretiva serviria também para
corrigir erros provocados pelos operadores dos sistemas.
Os operadores do sistema não fazem alterações na
estrutura do software, assim não tem condições de dar
causa a manutenção corretiva. Nesse sentido, a própria
empresa contratada afirma que as atividades exercidas
nos contratos 279/2014 e 280/2014 “serviram para fazer
adaptações e evolução no sistema de acordo com as
necessidades supervenientes”, bem como “a correção de
possíveis erros em razão das manutenções adaptativas
e evolutivas”.
Definido o entendimento do que seria o serviço
contratado pela Prefeitura Municipal de Cachoeiro de
Itapemirim pode-se afirmar que não se sustenta, assim,
a tese de que a Administração deveria pagar por esse
serviço. Independe se as correções tiveram o condão
de atender erros do sistema já entregue no contrato
253/2012 ou se decorrentes de “erros em razão das
manutenções adaptativas e evolutivas” (contratos 279 e
280/2014). (g.n.)
Trata-se de manutenção corretiva, cujo custo não
deveria ter sido assumido pela PMCI, pois o contratado
é obrigado a reparar, corrigir ou reconstruir, às suas
expensas, o objeto do contrato em que se verificarem
vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução
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ou de materiais empregados, como previsto no art. 69
da Lei 8.666/93. (g.n.)
Segundo a Ábaco, os contratos 279 e 280/2014
contemplavam cinco elementos: manutenção corretiva,
manutenção adaptativa, manutenção evolutiva, suporte
técnico e alterações na base de dados e não apenas três.
Por isso, o dano ao erário não deveria corresponder a
1/3 do valor pago pela Administração, mas 1/5 (20%)
no máximo. Prossegue a empresa alegando que, na
verdade, apenas 12,7% dos chamados foram para
atender a manutenções corretivas. Se houvesse valor
a ser devolvido, deveria ser considerado esse último
percentual. (g.n.)
A Tabela 12 exibe os valores pagos nos referidos
contratos, conforme anexo I do Relatório Conclusivo da
Tomada de Contas Especial, enquanto a Tabela 13 os
valores atualizados.
Tabela 12 - Total pago pelos contratos 279 e 280/2014
(TABELA)
Tabela 13 - Valores atualizados referentes aos
pagamentos dos contratos 279 e 280/2014
(TABELA)
Considerando o percentual de 12,7%, o dano ao erário
representa 80.862,81 VRTE ou R$ 264.631,63 (duzentos
e sessenta e quatro mil, seiscentos e trinta e um reais e
sessenta e três centavos).
Como apontado pelo Sr. Maurício Daltio o Acórdão TC983/2014-Plenário, decidiu-se pela não imputação
de ressarcimento diante da comprovação pela defesa
da prestação dos serviços, mesmo sem a adequada
liquidação. O Acórdão TC-543/2016, optou-se pelo
afastamento do ressarcimento imputado, uma vez que

não há provas da não execução do serviço.
Por outro lado, no Acórdão TC 1979/2015 – Plenário foi
negado provimento a recurso de reconsideração acerca
de irregular liquidação de despesa, uma vez que não foi
observado o art. 63, §2º, III da Lei 4.320. O art. 69 da
Lei 8.666 é utilizado como fundamento da decisão. No
mesmo sentido, no Acórdão TC 873/2015 – Segunda
Câmara, ficou entendido que deveria ser, a empresa
executante de obra que apresentou vícios, defeitos ou
incorreções, ser notificada para que reparar. O gestor
que agiu de maneira diversa foi considerado responsável
pela irregularidade.
3 DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DO EX-PREFEITO, SR.
CARLOS ROBERTO CASTEGLIONE DIAS
Defesa do Sr. Carlos Roberto Casteglione Dias (Defesa/
Justificativa 732/2018 – Peça 519)
Às fls. 6-40, transcreve as preliminares apresentadas
na defesa no processo TC-4623/2017, relacionadas a
inclusão do ex-prefeito no polo passivo, mesmo quando
não há como imputar responsabilidade solidária ao exPrefeito, segundo o entendimento exarado nas peças
transcritas. A partir da fl. 26 é transcrita a análise das
alegações trazidas na TCE sobre as preliminares.
Seguem os argumentos trazidos pela defesa.
Trata-se de responsabilidade objetiva.
O fato de a Manifestação Técnica, bem como a
Instrução Técnica Inicial não haverem incluído o exprefeito no polo passivo dessa demandada, já aponta o
entendimento da área técnica de que o mesmo não pode
ser responsabilizado por atos, supostamente irregulares,
praticados por seus subordinados.
1. Conduta X Nexo Causal
www.tce.es.gov.br

A Conduta do Prefeito Municipal em relação às
irregularidades trazidas pela área técnica e apontada
somente pelo Conselheiro Relator é:
sua responsabilidade é centralizada e o fato de que
suas prestações de contas foram prejudicadas pelas
falhas do sistema contratado, o que torna evidente
seu conhecimento, participação e concordância com as
irregularidades
Há uma evidente distorção na fundamentação do
MD Conselheiro Relator ao afirmar que ‘evidente seu
conhecimento, participação e concordância com as
irregularidades’.
Conhecer da irregularidade pelo fato de haver incorreção
na Prestação de Contas não significa, necessariamente,
participar na efetivação dessa irregularidade e, muito
menos, concordar com ela.
Trata-se de uma presunção incorreta, sem qualquer
suporte fático e acarreta a existência do ‘dolo presumido’
– figura que não existe, posto que o ato doloso demanda
comprovação por parte de quem acusa.
No caso presente a responsabilidade do Prefeito
Municipal não é centralizada. Os contratos foram
assinados também pelos Secretários Municipais, seus
serviços fiscalizados pelos Fiscais dos Contratos, sua
gestão acompanhada pelo Controlador Interno e as
autorizações de pagamento eram de responsabilidade
do gestor de cada área, e não do Prefeito Municipal.
Ainda que neste caso tais responsabilidades fossem do
Prefeito Municipal, autorizar e homologar Licitação,
autorizar e assinar Contratos e Termos Aditivos,
autorizar pagamento traduzem atos inerentes a Cargo/
Função, não apontando qualquer participação direta
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do Chefe do Executivo nas ações que, supostamente,
viessem a causar alguma lesão ao Erário.
Não há Nexo Causal entre a Conduta do Prefeito e o
resultado, dito lesivo, que possa impor ao mesmo uma
Culpa que enseje Ressarcimento ou qualquer outra
sanção.
Trata-se de RESPONSABILIZAÇÃO OBJETIVA, de caráter
SOLIDÁRIO, uma vez que, juntamente com o Prefeito
Municipal, são citados Servidores que realizaram os
procedimentos, ditos pelos Auditores como irregulares.
É uma tese equivocada, apoiada em incorreto
entendimento do conceito da culpa in eligendo/in
vigilando, como se vai demonstrar.
2. Culpa in eligendo/in vigilando
É visível e incontestável a aplicação do conceito
culpa in eligendo/in vigilando para caracterizar a
Responsabilidade do Chefe do Executivo em eventual
dano que os procedimentos ditos como irregulares
causaram.
Trata-se de um engano.
Há uma clara limitação à culpa in eligendo ou in
vigilando para imputação de responsabilidade solidária
e determinação de ressarcimento ao Gestor.
Ela é balizada pela possibilidade concreta de o
Administrador – como homem comum – identificar
eventuais irregularidades nos Processos que lhes
são submetidos pelos Agentes responsáveis pelos
procedimentos, ou de sua efetiva e concreta participação
na gestão dos atos executórios da avença considerada.
Vamos analisar cada um dos dois aspectos mencionados.
2.1 A figura do homem comum

A figura do homem comum e sua capacidade de perceber
erros na tomada de decisões, ante documentos e
descritivos que lhe são apresentados, é fator de peso na
Responsabilização do Gestor. Vejamos como o próprio
TCU delimita ‘esse alcance’ do Gestor na supervisão dos
atos de seus Subordinados, identificando a condição
para que perfaça a culpa in vigilando ou in eligendo:
Tribunal de Contas da União
TC 003-864/2004-8
Natureza Relatório de Auditoria
Entidade: Prefeitura Municipal de Campina Grande/PB

praticou. O entendimento nesta Corte de Contas é no
sentido de atribuir responsabilidade a tais autoridades,
por ‘irregularidades grosseiras, avaliadas sob enfoque
amplo, ocorridas na condução de assuntos de sua
competência’ conforme expõe o Voto condutor do
Acórdão 213/2002-Pienário. (Grifo no original)
Somente as irregularidades grosseiras, visíveis e
identificáveis pelo homem comum em uma análise
de matéria que lhe é submetida, podem carrear
responsabilidade sobre o Gestor.
A Doutrina não entende de forma diferente:

O posicionamento do Ministro é claro: a identificação
da culpa - por negligência, imperícia ou imprudência parte da análise da conduta tendo como parâmetro para
a configuração da mesma, o comportamento do homem
médio.

Pode ser a culpa in concreto e in abstracto. Considerarse-á in concreto quando, no caso sub judice, limitar-se
ao exame da imprudência ou negligência do agente; e
in abstracto, quando se fizer uma análise comparativa
da conduta do agente com a do homem médio ou da
pessoa normal, isto é, do diligens pater famílias dos
romanos. Há de se destacar, no direito civil brasileiro,
que prevalece o critério da culpa in abstracto, devendose aferir o comportamento do agente pelo padrão
admitido, embora os arts. 1251 e 1266 preceituem que
a sua apreciação é in concreto. Mas tal apreciação visa
apenas encarecer a conduta do agente.

Na mesma linha:

Ainda a Doutrina:

Tribunal de Contas da União

( ... )

Em doutrina, os agentes políticos têm plena liberdade
funcional, equiparável à independência dos juízes
nos seus julgamentos, e, para tanto, ficam a salvo
de responsabilização civil por seus eventuais erros
de atuação, a menos que tenham agido com culpa
grosseira, má-fé ou abuso de poder.

4.1.10. E, nesse sentido, será preciso avaliar a conduta
do Prefeito Municipal, isto é, perquirir que tipo de ato

Realmente, a situação dos que governam e decidem é
bem diversa da dos que simplesmente administram

Relator: Ministro Benjamin Zymler (...)
12. Ao analisar a existência de culpa, em qualquer uma
de suas modalidades, adotarei como parâmetro para
comparação a conduta esperada de um homem médio,
diligente e probo - o equivalente ao princípio romano do
bônus pater familiae.

Processo TC 020.495/2009-7
Natureza: Tomada de Contas Especial
Unidade: Prefeitura Municipal de Miracema/RJ

www.tce.es.gov.br
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e executam encargos técnicos e profissionais, sem
responsabilidade de decisão e de opções políticas. Daí
porque os agentes políticos precisam de ampla liberdade
funcional e maior resguardo para o desempenho de suas
funções.

tendo havido o entendimento equivocado da área técnica
que a mesma tem caráter absoluto, sendo o Prefeito
Municipal solidariamente responsável por eventuais
atos irregulares de seus Subordinados imputando-lhe
uma solidariedade totalmente descabida.

NÃO SE PODE SEQUER IMAGINAR QUE UM PREFEITO
MUNICIPAL, SEM QUALQUER FORMAÇÃO JURÍDICA OU
TÉCNICA EM INFORMÁTICA, ANTE UM PROCESSO COM
CENTENAS DE FOLHAS, SEJA CAPAZ DE IDENTIFICAR UMA
INADEQUADA OU INCORRETA SOLICITAÇÃO DE CUNHO
PURAMENTE TÉCNICO, NEGANDO HOMOLOGAÇÃO A
CONTRATAÇÕES SOLICITADAS, JUSTIFICADAS PELO SETOR
TÉCNICO CORRESPONDENTE E COM PARECER JURÍDICO
FAVORÁVEL EMITIDO PELA PROCURADORIA MUNICIPAL,
COMO FOI O CASO DA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA
ÁBACO - CONTRATOS 279/2014 E 280/2014 - EM QUE
HÁ EXPRESSA ORIENTAÇÃO TÉCNICA E JURÍDICA.

Temos, portanto, como não atendido o primeiro requisito
essencial para que se caracterize a culpa in vigilando/
eligendo que permite imputar Responsabilidade
Solidária ao gestor quanto a atos de seus Subordinados
que venham a promover dano ao Erário.

Não há como promover qualquer Responsabilidade
Solidária ao Prefeito Municipal por atos praticados
de forma lícita, por força de seu Cargo, ao Homologar
Parecer Jurídico da Procuradoria Municipal, SEM QUE
HOUVESSE NO MESMO ERROS GROSSEIROS PASSÍVEIS
SEREM IDENTIFICADOS PELO HOMEM COMUM.

Vamos ao segundo requisito exigido para caracterizar a
culpa in eligendo/in vigilando.
2.2 A gestão da avença
A conduta do Prefeito, em relação a situações que
venham a causar lesão ao Erário, deve ser medida por
sua participação na gestão da avença, isto é, deve haver
um nexo causal entre o seu ato e o resultado que se
concluiu por ofensivo ou irregular.

O entendimento é claro.
A Homologação de Parecer Jurídico - inerente à função
do Prefeito – não representa ato de execução da
avença ou de gestão da mesma. No julgado cujo trecho
acima se transcreveu, o TCU entendeu que o Prefeito
Municipal havia praticados Atos de Gestão, ao orientar
o procedimento dos Setores executantes na compra dos
bens e promovido pagamentos antes da contratação
se realizar. Daí a existência, nesse caso, de nexo causal
entre o ato do Prefeito e o resultado lesivo ao Erário.
Inteiramente distinto do que ocorreu em Cachoeiro,
onde nenhum ato de gestão foi praticado pelo Prefeito
Municipal.
[...]

Tribunal de Contas da União

Não se pode considerar como ato de gestão de
determinada avença, ou atividade, os atos funcionais
decorrentes do Cargo do Gestor, tais como assinar
Contratos, homologar Pareceres Jurídicos ou autorizar
pagamentos por serviços prestados.

Processo TC 020.495/2009-7

3. A questão da Solidariedade

Natureza: Tomada de Contas Especial

A solidariedade, em termos de Obrigação, é regida
pelo Código Civil Brasileiro-artigos 264 a 285 - tendo os
regramentos do Codex de 1916 sido aproveitados no
atual diploma.

Informa o Tribunal de Contas da União:

Ou entender como correto um Processo em que o
Controlador Municipal atesta estar perfeitamente legal.

Unidade: Prefeitura Municipal de Miracema/RJ

Tal linha de raciocínio é extensiva às assinaturas de
Contrato e autorizações de Pagamento, depois de havido
o trâmite dos Processos pelos setores competentes,
tendo o Processo chegado às mãos do Prefeito concluso
e considerado como correto pelos responsáveis por seu
andamento.

4.1.9 O próprio Acórdão nº 46/2006-Pienário, citado pelo
ex-prefeito, traz elementos que orientam as questões
suscitadas quanto à responsabilização dos agentes
políticos. Consigna o referido decisum, que, caso o
gestor municipal, além de celebrar o convênio, pratique
atos administrativos relacionados com a execução da
avença, deve ser responsabilizado solidariamente por

Não cabe a pretensa culpa in vigilando ou in eligendo,

um débito eventualmente apurado.

( ... )

www.tce.es.gov.br

Dele se extrai:
Art. 265. A solidariedade não se presume; resulta da lei
ou da vontade das partes.
Não pode haver presunção de solidariedade.
Uma Responsabilização Solidária que não se amolde à
Lei é inválida.
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Não há como responsabilizar solidariamente alguém se
não há previsão legal para tanto, ou se não há acordo
entre partes que a autorize.
[...]
Haverá necessidade, para que essa Responsabilidade
geradora da solidariedade se caracterize, que seja
provada sua culpa em relação ao ato considerado
irregular.
Retorna-se ao conceito da culpa in eligendo e in vigilando,
sem a qual a Solidariedade na obrigação é descabida.
4. A Responsabilidade Objetiva/Subjetiva
A Responsabilidade que promove a sanção,
independentemente de culpa daquele é responsabilizado,
encontra-se no Livro III, Titulo IX, Capítulo I do Código
Civil Brasileiro onde, em diversos preceitos, se aponta a
Obrigação de Reparar independentemente da ocorrência
de culpa por parte do Agente.
No que tange à Administração Pública essa
responsabilização encontra-se no artigo 43 do Codex.
É a Responsabilidade Objetiva, que não demanda
culpabilidade para responsabilização.
Ela não é presumida, devendo ser prevista em Lei, com
delimitação ‘numerus clausus’ pelo diploma que a
instituir.
Assim, a Administração Pública responde pelos danos
causados por atos praticados por seus agentes que
tenham ferido direito alheio, tal como o empresário
responde pelos danos causados por produtos que
ponham em circulação, ou o empregador por seus
empregados quando realizando suas tarefas, ou o dono
do animal por lesão por esta causada etc...

Não há Responsabilidade Objetiva quanto à figura do
Agente Público ou Político, por falta de provisão legal.
É determinante a existência de culpa do mesmo para que
se lhe possa imputar responsabilização e o competente
ressarcimento/indenização.
Essa Culpa - sob qualquer de seus aspectos-para que
seja caracterizada, tem amparo no artigo 927 do Código
Civil na forma indicada nos artigos 186 e 187 do mesmo
diploma, isto é, deve haver prova da ocorrência de
ato ilícito por parte do Agente, motivada por omissão
voluntária, imprudência ou negligência.
Inexistindo prova de omissão, imprudência ou
negligência por parte do Agente Político, não há como
imputar-lhe uma Responsabilidade por atos praticados
por Servidores Subordinados, simplesmente pelo fato de
ser Chefe do Executivo.
[...]
Inquestionável que a assinatura de Contratos
decorrentes de Pareceres Técnicos ou Jurídicos é ato
inerente ao Cargo, e promover a análise de Mérito dos
mesmos envolveria conhecimento técnico ou jurídico,
via de regra fora do alcance do Prefeito Municipal.
Não há como caracterizar a CULPA que determina o
Ressarcimento.
Não há como afirmar DOLO onde sequer há um único
indício da vontade do Agente em descumprir a Lei.
Inegável que as autorizações de pagamento representam
a conclusão de um Processo em que os Setores e
Responsáveis pela Liquidação da Despesa realizam
todos os procedimentos a ela inerentes, restando ao
Prefeito Municipal - NÃO HAVENDO NO MESMO ERRO
GROSSEIRO OU FACILMENTE DETETÁVEL - promover a
www.tce.es.gov.br

sua assinatura.
Sequer pode ser considerada OMISSÃO por Negligência
o fato de um Prefeito não ter condições materiais de
analisar, página por página, todos os Processos que lhes
chegam às mãos diariamente, aí incluídos os Processos
de Pagamento e, como HOMEM COMUM, identificar
eventuais distorções neles existentes.
5. Um julgado exemplar
O Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, em
recente julgado, decidiu sobre a questão da culpa do
Gestor que demanda imputação de Ressarcimento
Solidário, extraindo-se do Voto Vista-Vencedor:
TCEES
Processo 9033/2014
Prefeitura Municipal de Anchieta
Marcus Vinicius Doelinger Assad - Prefeito Municipal e
outros (...)
Vislumbro nos presentes autos que ao prefeito em tela
foi imputado responsabilidade de maneira objetiva,
em dissonância com o entendimento prevalente deste
Tribunal, tendo em vista que verifiquei às fls. 210 a
ratificação dos termos da minuta do Edital em questão
por parte do Subprocurador Geral, Dr. Alexandre Pinheiro
de Oliveira, além do Parecer de fls. 452, também deste
mesmo Subprocurador, que analisando as razões e
contrarrazões do recurso impetrado naquela licitação
- Pregão Presencial nº 19/13, ratificou e encaminhou o
procedimento para posterior homologação do prefeito.
Deste modo, faço a análise da participação dos
responsáveis apontados sob a ótica da responsabilidade
subjetiva, vez que não pode ser imputado ao Ordenador
Segunda-feira, 5 de agosto de 2019
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de Despesa, neste caso, o Prefeito, que adjudicou e
homologou o certame (Pregão Presencial nº 19/2013),
considerando o acompanhamento e apreciação do
procedimento licitatório por parte da Pregoeira, bem
como firmou o referido Contrato com respaldo em
fundamentado Parecer Jurídico.
[...]
Trata-se da afirmação quanto à impossibilidade de
imputar-se Ressarcimento Solidário ao Gestor por ato
funcional, decorrente de seu cargo, e que não se inserem
nos procedimentos operacionais dos Setores/ Agentes
competentes, e não estão viciados por imprudência,
imperícia ou negligência.
A Homologação de Certame Licitatório e dos Pareceres
Jurídicos a ele inerentes -são atos formais, inerentes
ao cargo e que, estando amparados em documentação
hábil, emitida pelo Setor/Agente responsável, não
pode carrear ao Gestor responsabilização geradora
de Ressarcimento em virtude de irregularidade, não
identificável pelo homem médio, existente na mesma.
O julgado amolda-se, inteiramente, ao caso presente,
onde se busca imputar ao Prefeito na época, uma
solidariedade por possíveis irregularidades, que essa
Corte de Contas já considerou impertinente:
vez que não pode ser imputado ao Ordenador de Despesa,
neste caso, o Prefeito, que adjudicou e homologou
o certame (...), considerando o acompanhamento e
apreciação do procedimento licitatório por parte da
Pregoeira, bem como firmou o referido Contrato com
respaldo em fundamentado Parecer Jurídico.
Trata-se, como afirmou o MD Conselheiro Rodrigo
Chamoun de trazer a Responsabilidade Objetiva para

uma situação à qual a mesma não se amolda. Em
recente decisão deste Colegiado nos autos do processo
TC 7915/2010, por unanimidade, assim se entendeu
e decidiu, conforme Voto do E. Conselheiro Relator
Rodrigo Chamoun:
Quanto à responsabilização do Prefeito, divirjo da
instrução técnica e do MPEC e voto pela exclusão da
irregularidade em relação ao mesmo, na esteira dos votos
já proferidos por mim em diversas oportunidades, já que
constou expressamente nos autos que a pasta municipal
solicitante, ou seja, a Secretaria de Meio Ambiente, por
seu Secretário, Sr. Mareio Roberto Alves da Silva, era a
responsável pelo ateste dos serviços e encaminhamento
ao Prefeito apenas para fins de pagamento. Destarte,
descabida a responsabilização do prefeito no presente
caso concreto, ante a ausência de nexo de causalidade
entre a sua conduta e a irregularidade mencionada pela
Área Técnica. Afasto, pois, a irregularidade em relação
ao Prefeito.
[...]
6. Conclusão e Pedido Preliminar
Temos, portanto, que nem sob o aspecto da conduta
esperada do homem médio, nem da prática de atos de
gestão na condução das avenças, cabe imputação de culpa
ao Prefeito Municipal – seja ela in vigilando ou eligendo,
posto que são modalidades que, necessariamente,
devem amoldar-se a uma condição de comportamento
imprudente ou negligente – o que não ocorreu nos casos
trazidos pela área técnica.
[...]
A Delegação de Competência não exime a
Responsabilidade
daquele
que
delega,
não
www.tce.es.gov.br

representando esta, entretanto, uma Responsabilidade
Objetiva, absoluta, geradora de solidariedade na
obrigação de reparar dano causado.
Ela demanda a prova de culpa que, no caso do
Administrador Público, é conhecida como culpa in
vigilando/in elegendo, a qual, não sendo absoluta impõe
requisitos para sua aplicação, conforme expusemos.
[...]
Solicita-se, dessa forma, em sede de Preliminares que
sejam afastadas todas as imposições de Irregularidades
sugeridas pelo Conselheiro Relator ao Senhor Carlos
Roberto Casteglione Dias – ex-Prefeito Municipal de
Cachoeiro de Itapemirim.
Análise
Com relação à responsabilização do ex-Prefeito
Municipal, consta no voto 1934/2017-1 (Peça 22 do
Processo 4623/2016-8) que:
Sua responsabilidade é centralizada e o fato de que
suas prestações de contas foram prejudicadas pelas
falhas do sistema contratado, o que torna evidente
seu conhecimento, participação e concordância com as
irregularidades.
Por sua vez, a defesa aponta que mesmo sendo
responsabilidade do Prefeito Municipal autorizar e
homologar Licitação, autorizar e assinar Contratos e
Termos Aditivos, tratam-se de atos inerentes a Cargo/
Função. Não haveria nexo causal entre a conduta do
prefeito e o resultado.
Ao analisar a questão é preciso entender o que chefe
do Poder Executivo Municipal tem participação no
desenrolar do procedimento licitatório.
Segunda-feira, 5 de agosto de 2019
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Primeiro, houve uma contratação (253/2012) constando
a transferência da tecnologia. Segundo, a Procuradoria
Municipal alertou sobre esse fato quando se desejava
contratar a empresa ÁBACO de forma direta para
dar manutenção no sistema. Ainda assim, o Prefeito
acolheu na ííntegra a recomendação do Secretário da
Fazenda para contratação direta da empresa (fls. 144 da
Peça 02 do Processo 4623/2016-8 – Outro 7908/2016-1),
sem considerar os alertas emitidos pela Procuradoria
Geral do Município (fls. 130-132 da Peça 02 do Processo
4623/2016-8 – Outro 7908/2016-1). Posteriormente, o
Prefeito foi um dos gestores que assinou os contratos
de manutenção (279 e 280/2014), que não foram
precedidos de licitação. (g.n.)
Então, os atos do prefeito possuem nexo com as
contratações indevidas. Trata-se de responsabilidade
subjetiva, ao contrário do que alega a defesa.
Pelo exposto, também não cabe a alegação de que
a irregularidade passaria despercebida pelo homem
comum, pois havia no processo alerta da Procuradoria
sobre a transferência de tecnologia existente no
contrato 253/2012. Deve-se observar que o procurador
não precisou de profundos conhecimentos de TI
para identificar a possível irregularidade. Aquele que
conhecesse o Parecer 831/2014 da Procuradoria
também não precisaria de tais conhecimentos para
entender que não caberia a contratação direta no
presente caso. Assim, os argumentos apresentados pela
defesa não são suficientes para afastar do ex-Prefeito a
responsabilidade quanto à irregularidade. (g.n.)
4 CONCLUSÃO E PROPOSTAS DE ENCAMINHAMENTO
Sugere-se a esta Corte de Contas:

4.1 Levando em conta as análises procedidas, opinase pela PROCEDÊNCIA PARCIAL dos fatos narrados na
presente Representação, com amparo no artigo 95,
inciso II, c/c art. 99, §2º, da Lei Complementar 621/2012,
diante da constatação das seguintes irregularidades:
AQUISIÇÃO DE CÓDIGO-FONTE SEM JUSTIFICATIVA (item
2.2 desta ITC)
Base legal:
art. 2º da Lei 9.784/99 e art. 6º, inciso
IX, da Lei 8.666/93.
Responsáveis:
Juarez Callegari Monteiro (Subsecretário de Suprimentos)
e Manoel Eduardo Baptista Cabral (Secretário de
Administração e Serviços Internos)
CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA SEM
JUSTIFICATIVA (item 2.3 desta ITC)
Base legal:
4.320/64.

art. 69 da Lei 8.666/93 e art. 62 da Lei

Responsáveis: Mauricio Luiz Daltio (Secretário da
Fazenda), Carlos Roberto Casteglione Dias (prefeito) e
Ábaco Tecnologia de Informação Ltda.
Ressarcimento: R$ 264.631,63 (duzentos e sessenta e
quatro mil, seiscentos e trinta e um reais e sessenta e
três centavos), equivalente a 80.862,81 VRTE.
4.2 Posto isso e diante do preceituado no art. 319,
parágrafo único, inciso IV, da Res. TC 261/13, conclui-se,
opinando por:
4.2.1 Afastar a irregularidade tratada no item 2.1 desta
ITC.
4.2.2 Acolher as razões de justificativa, excluindo a
responsabilidade da Sra. Michelle Oliveira Massena em
razão do disposto no item 2.2 desta ITC;
www.tce.es.gov.br

4.2.3 Rejeitar as razões de justificativa do Sr. Manoel
Eduardo Baptista Cabral (Secretário de Administração e
Serviços Internos) em razão da irregularidade disposta no
item 2.2 desta Instrução Técnica Conclusiva, sugerindo
a aplicação de multa ao responsável com amparo nos
artigos 135, inciso II, da Lei Complementar Estadual nº
621/2012.
4.2.4 Considerar a revelia do Sr. Juarez Callegari
Monteiro (Subsecretário de Suprimentos) em razão
da irregularidade disposta no item 2.2 desta Instrução
Técnica Conclusiva, sugerindo a aplicação de multa ao
responsável com amparo nos artigos 135, inciso II, da Lei
Complementar Estadual nº 621/2012.
4.2.5 Rejeitar parcialmente as razões de justificativas do
Sr. Mauricio Luiz Daltio (Secretário da Fazenda), do Sr.
Carlos Roberto Casteglione Dias (prefeito) e da empresa
Ábaco Tecnologia de Informação Ltda. em razão da
irregularidade disposta no item 2.3 desta Instrução
Técnica Conclusiva, condenando-os solidariamente ao
ressarcimento do valor equivalente a 80.862,81 VRTE,
com amparo no art. 87, V, e 89, da LC 621/2012;
4.3 Por fim, sugere-se que seja dada CIÊNCIA ao
Representante do teor da decisão final a ser proferida,
em conformidade com o disposto no §7º, do art. 307, da
Resolução TC 261/2013.
Após sustentação oral na 1ª sessão ordinária da Primeira
Câmara, a área técnica elaborou a Manifestação Técnica
828/2019, corroborada pelo Ministério Público de
Contas, in verbis:
“[...]
2 análise técnica
A seguir é apresentada análise sobre as alegações trazidas
Segunda-feira, 5 de agosto de 2019
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na sustentação oral que versam exclusivamente sobre
uma das irregularidades mantidas na ITC 04522/2018-1.
2.1 CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA SEM
JUSTIFICATIVA (item 2.3 da ITC 04522/2018-1)
Da ITC
De acordo com a análise procedida na ITC 04522/20181, a irregularidade foi mantida, permanecendo a
responsabilidade dos Srs Carlos Roberto Casteglione
Dias e Mauricio Luiz Daltio.
Da sustentação oral
Os Srs. Carlos Roberto Casteglione Dias e Mauricio Luiz
Daltio não apresentaram documento novo relacionado a
esse item, nos termos do art. 328 da Res. TC 261/2013 e
do §2º, do art. 61, da Lei Complementar 621/2012. Além
disso, a sustentação oral não trouxe qualquer elemento
novo aos autos, repetindo argumentos trazidos na
ocasião da defesa.
Análise
Não foram trazidos elementos novos que pudessem
afastar a irregularidade em tela ou a responsabilidade
dos Defendentes. Os elementos trazidos já eram
conhecidos no momento da análise do item 2.3 da ITC
04522/2018-1, que trata da presente irregularidade, e do
item 3 da mesma ITC, que aborda a suposta ilegitimidade
passiva do ex-prefeito. Opina-se, assim, pela integral
manutenção da irregularidade, como apresentada na
ITC.
PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Considerando, portanto, que os elementos suscitados
nas sustentações orais não alteram as conclusões havidas
na Instrução Técnica Conclusiva ITC 04522/2018-1,

cujas razões, fundamentos e conclusões corroboramos
integralmente, em conjunto com os fundamentos
expostos nesta Manifestação Técnica, sugere-se o
prosseguimento do julgamento do feito, na forma dos
artigos 327 a 329, da Res. TC 261/2013.

Responsáveis: Mauricio Luiz Daltio (Secretário da
Fazenda), Carlos Roberto Casteglione Dias (prefeito) e
Ábaco Tecnologia de Informação Ltda.

[...]”

2 ACOLHER as razões de justificativas e JULGAR
REGULARES as contas dos senhores Fernando Costa
Batista, Luciana Manzoli Altoé, Nicéa Cardozo da Silva
Bedin, Fátima Perim Turini, Gabriella Ferreira Dias,
Michelle Oliveira Massena, Marília da Conceição
Martins, Soraya Hatum de Almeida;

Assim, ante todo o exposto, obedecidos todos os trâmites
processuais e legais, tendo em conta a fundamentação
até aqui expendida, acompanho na íntegra o
entendimento contido na Instrução Técnica Conclusiva
4522/2018, na Manifestação Técnica 828/2019 e nos
Pareceres 5604/2018 e 619/2019 do Ministério Público
de Contas e VOTO no sentido de que o Colegiado aprove
a seguinte deliberação que submeto à sua consideração.
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos na Sessão da Primeira Câmara, ante as
razões expostas pelo Conselheiro Sebastião Carlos Ranna
de Macedo, relator:
1 MANTER as seguintes irregularidades:
1.1 Aquisição de código-fonte sem justificativa (item 2.2
da ITC)
Base legal: art. 2º da Lei 9.784/99 e art. 6º, inciso IX, da
Lei 8.666/93.
Responsáveis: Juarez Callegari Monteiro (Subsecretário
de Suprimentos) e Manoel Eduardo Baptista Cabral
(Secretário de Administração e Serviços Internos)
Contratação de manutenção corretiva sem justificativa
(item 2.3 da ITC)
Base legal: art. 69 da Lei 8.666/93 e art. 62 da Lei
4.320/64.
www.tce.es.gov.br

Ressarcimento: 80.862,81 VRTE (oitenta mil oitocentos
e sessenta e dois VRTE e oitenta e um centésimos)

3 julgar irregulares as contas do Sr. Juarez Callegari
Monteiro (Subsecretário de Suprimentos), e do Sr.
Manoel Eduardo Baptista Cabral (Secretário de
Administração e Serviços Internos), em razão do
cometimento da infração disposta no item 1.1 (item 2.2
da ITC), com amparo no art. 84, III, c e d, aplicando-lhes
multa individual de 500 VRTE, com amparo no art. 96,
II, da LC 32/93 c/c art. 166, I da Resolução TC 182/2002,
legislação aplicável à época dos fatos;
4 julgar irregulares as contas dos Srs. Mauricio Luiz Daltio
(Secretário da Fazenda), Carlos Roberto Casteglione Dias
(Prefeito) e da sociedade empresária Ábaco Tecnologia
de Informação Ltda., em razão do cometimento
da infração disposta no item 1.2 (item 2.3 da ITC),
condenando-os solidariamente ao ressarcimento do
valor equivalente a 80.862,81 VRTE ao erário municipal,
com amparo no artigo 84, inciso III, alíneas “c”, “d” e “e”
da Lei Complementar 621/2012, aplicando-lhes multa
individual proporcional ao dano, no valor de 4.000,00
VRTE, com base no art. 95 da LC 32/93 c/c art. 166, II,
da Resolução TC 182/2002 e aplicando-lhes, também,
multa individual de 500 VRTE, com amparo no art. 96,
Segunda-feira, 5 de agosto de 2019
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II, da LC 32/93, c/c art. 166, I da Resolução TC 182/2002
legislação aplicável à época dos fatos.
5 NOTIFICAR Sr. Amós Martins Marcelino deste Acórdão;
6 ARQUIVAR os autos após o trânsito em julgado.
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Relator
VOTO-VISTA DO EXMO. SR. CONSELHEIRO LUIZ CARLOS
CICILIOTTI DA CUNHA
Tratam os autos de Tomada de Contas Especial
convertida de denúncia formulada em desfavor da
Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim
(Processo TC 4623/2016), na qual se alega a existência
de irregularidades no bojo da contratação de sistema de
gestão pública.
Encaminhados os autos foram ao Núcleo de Tecnologia
da Informação e Comunicação – NTI, foi elaborada
(naqueles autos) a Instrução Técnica Inicial 1052/2016,
propondo-se a citação dos agentes responsáveis e
determinação de instauração de tomada de contas
especial para apuração dos indícios de irregularidades
apontados.
O Plenário decidiu pela citação dos responsáveis e pela
determinação para a instauração da Tomada de Contas
Especial, conforme Decisão Plenária 1299/2017.
Após foram autuados o presente processo, que se refere
a Tomada de Contas Especial instaurada pela Prefeitura
Municipal de Cachoeiro de Itapemirim.
A Tomada de Contas 01/2017, que foi encaminhada a
esta Corte, conforme Protocolo 1733/2018, e encontrase em anexo.
Encaminhados os autos ao NTI, foi elaborada a

Manifestação Técnica 187/2018 e a Instrução
Técnica Inicial 136/2018, apontando a existência de
irregularidades, bem como a necessidade de citação dos
responsáveis.
Após terem os responsáveis se manifestado, e retornando
os autos ao NTI, diante das defesas apresentadas,
vislumbrou-se a necessidade de responsabilização
de outros envolvidos, elaborando-se, para tanto, a
Manifestação Técnica 705/2018-6 e a Instrução Técnica
Inicial 455/2018, sugerindo a citação dos responsáveis.
Devidamente citados, os responsáveis apresentaram
suas justificativas.
Após, os autos foram encaminhados ao NTI para análise
conclusiva, procedendo-se então à Instrução Técnica
Conclusiva 4522/2018, que opinou pela procedência
parcial da representação, ressarcimento ao erário e
aplicação de multa.
Quadra registrar que apenas o senhor Juarez Callegari
Monteiro não encaminhou justificativas, tendo sido
declarada a sua revelia, conforme Decisão Monocrática
1205/2018.
Por meio do Parecer 5604/2018, o Parquet de Contas
anuiu ao opinamento da área técnica.
Na sessão da Primeira Câmara, ocorrida em 29 de
janeiro de 2019, foi apresentada sustentação oral pelo
Dr. Pedro Josino de Cordeiro, representando diversos
responsáveis, tendo sido deferida a juntada de memorial
e documentos comprobatórios (Notas Taquigráficas
14/2019 e Memorial 7/2019).
Após, remetidos os autos à Área Técnica, procedeuse à Manifestação Técnica 828/2019, que corroborou
integralmente os termos da Instrução Técnica Conclusiva
www.tce.es.gov.br

4522/2018. Também o Ministério Público de Contas, no
Parecer 619/2019, pugnou pelo julgamento do feito na
forma proposta de seu parecer anterior.
Na 13ª Sessão Ordinária da 1ª Câmara, ocorrida em
08/05/2019, o eminente Relator procedeu ao seu Voto,
cuja conclusão foi a seguinte:
Assim, ante todo o exposto, obedecidos todos os trâmites
processuais e legais, tendo em conta a fundamentação
até aqui expendida, acompanho na íntegra o
entendimento contido na Instrução Técnica Conclusiva
4522/2018, na Manifestação Técnica 828/2019 e nos
Pareceres 5604/2018 e 619/2019 do Ministério Público
de Contas e VOTO no sentido de que o Colegiado aprove
a seguinte deliberação que submeto à sua consideração.
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Relator
ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos na Sessão Plenária, ante as razões
expostas pelo Conselheiro Sebastião Carlos Ranna de
Macedo, relator:
1 MANTER as seguintes irregularidades:
1.1 Aquisição de código-fonte sem justificativa (item 2.2
da ITC)
Base legal: art. 2º da Lei 9.784/99 e art. 6º, inciso IX, da
Lei 8.666/93.
Responsáveis: Juarez Callegari Monteiro (Subsecretário
de Suprimentos) e Manoel Eduardo Baptista Cabral
(Secretário de Administração e Serviços Internos)
Contratação de manutenção corretiva sem justificativa
Segunda-feira, 5 de agosto de 2019
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(item 2.3 da ITC)
Base legal: art. 69 da Lei 8.666/93 e art. 62 da Lei
4.320/64.
Responsáveis: Mauricio Luiz Daltio (Secretário da
Fazenda), Carlos Roberto Casteglione Dias (prefeito) e
Ábaco Tecnologia de Informação Ltda.
Ressarcimento: 80.862,81 VRTE (oitenta mil oitocentos
e sessenta e dois VRTE e oitenta e um centésimos)
2 ACOLHER as razões de justificativas e JULGAR
REGULARES as contas dos senhores Fernando Costa
Batista, Luciana Manzoli Altoé, Nicéa Cardozo da Silva
Bedin, Fátima Perim Turini, Gabriella Ferreira Dias,
Michelle Oliveira Massena, Marília da Conceição
Martins, Soraya Hatum de Almeida;
3 julgar irregulares as contas do Sr. Juarez Callegari
Monteiro (Subsecretário de Suprimentos), e do Sr.
Manoel Eduardo Baptista Cabral (Secretário de
Administração e Serviços Internos), em razão do
cometimento da infração disposta no item 1.1 (item 2.2
da ITC), com amparo no art. 84, III, c e d, aplicando-lhes
multa individual de 500 VRTE, com amparo no art. 96,
II, da LC 32/93 c/c art. 166, I da Resolução TC 182/2002,
legislação aplicável à época dos fatos;
4 julgar irregulares as contas dos Srs. Mauricio Luiz Daltio
(Secretário da Fazenda), Carlos Roberto Casteglione Dias
(Prefeito) e da sociedade empresária Ábaco Tecnologia
de Informação Ltda., em razão do cometimento
da infração disposta no item 1.2 (item 2.3 da ITC),
condenando-os solidariamente ao ressarcimento do
valor equivalente a 80.862,81 VRTE ao erário municipal,
com amparo no artigo 84, inciso III, alíneas “c”, “d” e “e”
da Lei Complementar 621/2012, aplicando-lhes multa

individual proporcional ao dano, no valor de 4.000,00
VRTE, com base no art. 95 da LC 32/93 c/c art. 166, II,
da Resolução TC 182/2002 e aplicando-lhes, também,
multa individual de 500 VRTE, com amparo no art. 96,
II, da LC 32/93, c/c art. 166, I da Resolução TC 182/2002
legislação aplicável à época dos fatos.
5 NOTIFICAR Sr. Amós Martins Marcelino deste Acórdão;
6 ARQUIVAR os autos após o trânsito em julgado.
É o breve relatório.
VOTOVISTA
FUNDAMENTAÇÃO
Inicialmente, cabe o destaque que acompanho o
eminente Relator em seu Voto proferido, divergindo
apenas em relação à responsabilização do prefeito
municipal em relação à irregularidade de “Contratação
de manutenção corretiva sem justificativa (item 2.3 da
ITC), conforme fundamentação abaixo.
Na Instrução Técnica Conclusiva 04522/2018, de
autoria do NTI, verifica-se que o item 2.3, que trata da
contratação de manutenção corretiva sem justificativa,
tendo como base legal o art. 69 da Lei 8.666/93 e art. 62
da Lei 4.320/64, traz como responsáveis o Sr. Maurício
Luiz Daltio (Secretário da Fazenda), o Sr. Carlos Roberto
Casteglione Dias (Prefeito) e a empresa Ábaco Tecnologia
de Informação Ltda.
Enquanto a conduta do Secretário da Fazenda foi a de
“recomendar a contratação da empresa para realização
de serviços de manutenção corretiva antes do sistema
ser totalmente entregue”, a conduta da empresa
foi a de ter cobrado pela prestação de serviços de
manutenção corretiva antes do sistema ser totalmente
entregue. Já a conduta do Prefeito foi a de “acolher na
www.tce.es.gov.br

íntegra recomendação do Secretário da Fazenda para
contratação da empresa para prestação de serviços de
manutenção corretiva antes do sistema ser totalmente
entregue”. Como nexo em relação á conduta do Prefeito,
tem-se a seguinte: “A ação fez com que a Administração
contratasse serviço de manutenção corretiva sem
justificativa”.
Desse modo, assim conclui a Instrução Técnica em
relação a esse agente público:
Com relação à responsabilização do ex-Prefeito
Municipal, consta no voto 1934/2017-1 (Peça 22 do
Processo 4623/2016-8) que:
Sua responsabilidade é centralizada e o fato de que
suas prestações de contas foram prejudicadas pelas
falhas do sistema contratado, o que torna evidente
seu conhecimento, participação e concordância com as
irregularidades.
Por sua vez, a defesa aponta que mesmo sendo
responsabilidade do Prefeito Municipal autorizar e
homologar Licitação, autorizar e assinar Contratos e
Termos Aditivos, tratam-se de atos inerentes a Cargo/
Função. Não haveria nexo causal entre a conduta do
prefeito e o resultado.
Ao analisar a questão é preciso entender o que chefe
do Poder Executivo Municipal tem participação no
desenrolar do procedimento licitatório.
Primeiro, houve uma contratação (253/2012) constando
a transferência da tecnologia. Segundo, a Procuradoria
Municipal alertou sobre esse fato quando se desejava
contratar a empresa ÁBACO de forma direta para dar
manutenção no sistema. Ainda assim, o Prefeito acolheu
na integra a recomendação do Secretário da Fazenda
Segunda-feira, 5 de agosto de 2019
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para contratação direta da empresa (fls. 144 da Peça
02 do Processo 4623/2016-8 – Outro 7908/2016-1),
sem considerar os alertas emitidos pela Procuradoria
Geral do Município (fls. 130-132 da Peça 02 do Processo
4623/2016-8 – Outro 7908/2016-1). Posteriormente, o
Prefeito foi um dos gestores que assinou os contratos
de manutenção (279 e 280/2014), que não foram
precedidos de licitação.
Então, os atos do prefeito possuem nexo com as
contratações indevidas. Trata-se de responsabilidade
subjetiva, ao contrário do que alega a defesa.
Pelo exposto, também não cabe a alegação de que
a irregularidade passaria despercebida pelo homem
comum, pois havia no processo alerta da Procuradoria
sobre a transferência de tecnologia existente no
contrato 253/2012. Deve-se observar que o procurador
não precisou de profundos conhecimentos de TI
para identificar a possível irregularidade. Aquele que
conhecesse o Parecer 831/2014 da Procuradoria também
não precisaria de tais conhecimentos para entender
que não caberia a contratação direta no presente caso.
Assim, os argumentos apresentados pela defesa não são
suficientes para afastar do ex-Prefeito a responsabilidade
quanto à irregularidade.
Conforme se verifica do excerto acima, a conclusão foi
no sentido de que o Prefeito teria acolhido na íntegra
a recomendação do Secretário da Fazenda para a
contratação direta da empresa, sem considerar os
alertas emitidos pela Procuradoria Geral do Município,
tendo sido um dos gestores que assinou os contratos
de manutenção, que não foram precedidos de licitação.
Além disso, para a Área Técnica, não caberia a alegação
de que a irregularidade passaria despercebida pelo

homem comum, pois haveria no processo alerta da
Procuradoria sobre a transferência de tecnologia
existente no contrato 253/2012, e que o procurador não
teria precisado de profundos conhecimentos de TI para
identificar a possível irregularidade.
Pois bem.
Compulsando os autos do Processo TC 4623/2016,
devemos divergir dessa conclusão técnica.
No Parecer nº 831/2014, da Procuradoria Geral
do Município (fls. 130/132 da Peça 02 do Processo
4623/2016-8 – Outro 7908/2016-1), por meio do qual
aquele órgão procedeu análise quanto à possibilidade
legal da contratação de serviços especializados de
manutenção corretiva, evolutiva e adaptativa de sistemas
de processamento de dados instalados na Prefeitura em
questão, consta o seguinte:
Diante disso, tenho que, para prosseguimento do presente
processo, deverá a SEMFA esclarecer nos autos em que
termos se deu a pré-falada transferência de tecnologia
dos sistemas desenvolvidos, bem como se existe algum
impeditivo a que o Município execute diretamente os
serviços de manutenção e aperfeiçoamento do sistema
ou os licite com vistas a, eventualmente, obter melhores
condições de preço.
Além disso, outro ponto que, entendo, deverá ser
esclarecido é o que se refere à competência da ABES Associação Brasileira das Empresas de Software para
emissão da Certidão juntada aos autos às fls. 86/168
dando conta da exclusividade da pretensa contratada
para desenvolver e comercializar; em todo o território
nacional, os sistemas adquiridos pelo Município e por
ele atualmente utilizados.
www.tce.es.gov.br

Isso porque, no estudo do presente caso, tomei
conhecimento da existência no cenário nacional da
ASSESPRO - Associação das Empresas Brasileiras de
Tecnologia da Informação, a qual, pelo que consta,
também representaria os interesses das empresas que
exploram o setor de tecnologia da informação em nosso
país. Diante disso, tenho que deverá ser devidamente
esclarecida tal questão, se necessário, inclusive,
mediante a remessa dos autos à DATACI, de maneira a
que se possa aferir a efetiva validade da Certidão acima
mencionada.
Ressalto que deverá ser informado sobre a existência
ou não de alguma Confederação que congregue as
Associações que atuam no setor em questão, juntandose aos autos documentação comprobatória caso esta
exista. Isto posto, devolvo os autos à SEMFA para
atendimento aos pontos acima suscitados, devendo
retornar posteriormente para análise da possibilidade
jurídica do pedido.
Após tal posicionamento, o Secretário Municipal da
Fazenda procedeu a arrazoado, no intuito de explicar os
pontos levantados.
Dessas razões, que têm caráter eminentemente técnico,
cuja sua íntegra pode ser visualizada nas fls. 134/136 da
Peça 02 do Processo 4623/2016-8 – Outro 7908/2016-1,
verifica-se a afirmação no sentido de que, em relação à
transferência de tecnologia dos sistemas desenvolvidos,
os códigos estariam em poder do Município, e os
sistemas instalados com todos os seus aplicativos e
módulos funcionais em servidor de software na central
de processamento de dados da Dataci (de propriedade
do município), mas que o Município não possuiria em
seus quadros servidor público com as qualificações
Segunda-feira, 5 de agosto de 2019
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necessárias capaz de realizar os serviços que se
pretende contratar, dado a avançada complexidade
dos serviços em função de implementações realizadas
continuamente pelo órgão de Controle Externo, TCE ES,
em seu sistema informatizado de coleta de dados para
auditoria “Cidadesweb” cujos sistemas contratados
visariam atender, para o envio de informações em
formato eletrônico.
Lembra o manifestante a convergência às Normas
Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público,
que exigiriam não só uma manutenção de funcionalidade
de sistema como também manutenções evolutivas,
adaptativas, modificativas e complementações, às quais,
em seu dizer, estariam descritas detalhadamente em
minuta de contrato anexada quando da inicial.
Em relação à escolha da empresa contratada, afirma que
seria a Ábaco quem possuiria “atualmente” a condição
exclusiva de manutenção do sistema pretendido,
exclusividade esta que já estaria demonstrada nos autos
através da certidão emitida pela ABES – Associação
Brasileira das Empresas de Software.
E continua o Secretário Municipal:
-No tocante à existência no cenário nacional da
ASSESPRO Associação das Empresas Brasileiras
de Tecnologia de Informação, esclarecemos que a
mesma atua como legítima representante do setor
na interlocução com o mercado e as autoridades
constituídas, representando segmento de mercado em
TI voltado para a área de transmissão, processamento
de dados, representação e hardware, diferentemente
da ABES - Associação Brasileira das Empresas de
Software que é a mais representativa entidade do setor
com mesma atua como legítima representante do

setor na interlocução com o mercado e as autoridades
constituídas, representando segmento de mercado em
TI voltado para a área de transmissão, processamento
de dados, representação e hardware, diferentemente da
ABES - Associação Brasileira das Empresas de Software
que é a mais representativa entidade do setor com
cerca de 1580 empresas associadas ou conveniadas,
distribuídas em 21 estados brasileiros e representa as
empresas desenvolvedoras de software. Desde sua
fundação a entidade exerce a missão de representação
setorial nas áreas legislativa e tributária, na proposição
e orientação de políticas voltadas ao fortalecimento da
cadeia de valor da Indústria Brasileira de Software e
Serviços - IBSS, na defesa da propriedade intelectual e
combate a pirataria de software e no apoio as iniciativas
de fomento à pesquisa, desenvolvimento, inovação e ao
desenvolvimento do software nacional.
Deste modo, entendemos que para o objeto da presente
demanda é a ABES quem tem autonomia para dispor
sobre questões ligadas à autoria e desenvolvimento de
softwares no nosso país.
-No tocante ao envio dos autos à DATACI para esta
certifique a certidão da ABES de fls. 25/153, entendemos
que a DATACI não tem esta finalidade pois, não consta
em seu estatuto social tal competência.
-Por fim, informamos que não temos conhecimento de
qualquer confederação que congregue as associações
acima citadas, mas caso esta procuradoria tenha
conhecimento da existência da alguma, muito irá
contribuir para instrução do presente processo.

da Fazenda estarem devidamente esclarecidos os pontos
abordados pela ilustre procuradoria.
Instada mais uma vez a se manifestar, a Procuradoria
Geral do Município procedeu ao Parecer nº 935/2014
(fls. 138/141), no qual, após relatar as afirmações
trazidas na manifestação do Secretário Municipal da
Fazenda, aduz o seu conteúdo extrajurídico em relação
a diversos pontos, como, por exemplo, a ausência de
mão de obra qualificada para efetuar a manutenção,
e a atuação da ASSESPRO - Associação das Empresas
Brasileiras de Tecnologia da Informação em área diversa
da ABES.
Dessa forma, tais questões extrajurídicas ficaram de fora
do espectro de análise da Procuradoria do Município,
que, como é cediço, tem sua competência restrita aos
aspectos jurídicos envolvendo a contratação.
Diante disso, não se pode dizer que o Prefeito
Municipal não teria considerado os alertas emitidos
pela Procuradoria Geral do Município. Na verdade,
os argumentos trazidos no primeiro parecer foram
enfrentados pelo Secretário Municipal da Fazenda.
Um processo de contratação pública é composto por
diversas fases, com a participação de diversos atores,
cada um responsável por um ou mais aspectos desse
processo.

E conclui:

Na presente situação, temos o Prefeito Municipal,
autorizando a contratação pública de um objeto, frisese, que não é simples, tratando-se, na verdade, de um
serviço técnico especializado. Essa autoridade pública,
ao tomar sua decisão, baseou-se em manifestação
técnica do seu Secretário da Fazenda.

Isto posto, e entendimento desta Secretaria Municipal

Da leitura do arrazoado de fls. 134/136 da Peça 02
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do Processo 4623/2016-8 – Outro 7908/2016-1, não
se verifica razoabilidade em exigir que o Prefeito
Municipal não acolhesse aqueles apontamentos. Dessa
forma, não se vislumbra erro grosseiro de sua parte,
nem dolo, considerando que não consta dos autos
qualquer elemento que os indique, nos termos do artigo
28 do Decreto-Lei nº 4.657/42, incluído pela Lei nº
13.655/2018.
Como conclusão, não resta patente sua responsabilidade
pela irregularidade “Contratação de manutenção
corretiva sem justificativa” (item 2.3 da ITC).
DISPOSITIVO
Assim, ante todo o exposto, obedecidos todos os
trâmites processuais e legais, tendo em conta a
fundamentação até aqui expendida, apresento o
presente VOTO VISTA, divergindo parcialmente do
entendimento contido na Instrução Técnica Conclusiva
4522/2018, na Manifestação Técnica 828/2019 e nos
Pareceres 5604/2018 e 619/2019 do Ministério Público
de Contas, e divergindo parcialmente do entendimento
do eminente Relator, exarado em seu Voto, com as
devidas vênias, no sentido de que o Colegiado aprove a
seguinte deliberação que submeto à sua consideração.

da ITC)
Base legal: art. 2º da Lei 9.784/99 e art. 6º, inciso IX, da
Lei 8.666/93.
Responsáveis: Juarez Callegari Monteiro (Subsecretário
de Suprimentos) e Manoel Eduardo Baptista Cabral
(Secretário de Administração e Serviços Internos)
1.2 Contratação de manutenção corretiva sem
justificativa (item 2.3 da ITC)
Base legal: art. 69 da Lei 8.666/93 e art. 62 da Lei
4.320/64.
Responsáveis: Mauricio Luiz Daltio (Secretário da
Fazenda) e Ábaco Tecnologia de Informação Ltda.
Ressarcimento: 80.862,81 VRTE (oitenta mil oitocentos
e sessenta e dois VRTE e oitenta e um centésimos)
2 ACOLHER as razões de justificativas e JULGAR
REGULARES as contas dos senhores Fernando Costa
Batista, Luciana Manzoli Altoé, Nicéa Cardozo da Silva
Bedin, Fátima Perim Turini, Gabriella Ferreira Dias,
Michelle Oliveira Massena, Marília da Conceição
Martins, Soraya Hatum de Almeida, Carlos Roberto
Casteglione Dias.

1 MANTER as seguintes irregularidades:

3 julgar irregulares as contas do Sr. Juarez Callegari
Monteiro (Subsecretário de Suprimentos), e do Sr.
Manoel Eduardo Baptista Cabral (Secretário de
Administração e Serviços Internos), em razão do
cometimento da infração disposta no item 1.1 (item 2.2
da ITC), com amparo no art. 84, III, c e d, aplicando-lhes
multa individual de 500 VRTE, com amparo no art. 96,
II, da LC 32/93 c/c art. 166, I da Resolução TC 182/2002,
legislação aplicável à época dos fatos.

1.1 Aquisição de código-fonte sem justificativa (item 2.2

4 julgar irregulares as contas dos Srs. Mauricio

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos na Sessão da Primeira Câmara, ante as
razões expostas pelo Conselheiro Sebastião Carlos Ranna
de Macedo, relator, e no Voto Vista do Conselheiro Luiz
Carlos Ciciliotti da Cunha, que divergiu parcialmente do
relator:

www.tce.es.gov.br

Luiz Daltio (Secretário da Fazenda), e da sociedade
empresária Ábaco Tecnologia de Informação Ltda., em
razão do cometimento da infração disposta no item 1.2
(item 2.3 da ITC), condenando-os solidariamente ao
ressarcimento do valor equivalente a 80.862,81 VRTE
ao erário municipal, com amparo no artigo 84, inciso III,
alíneas “c”, “d” e “e” da Lei Complementar 621/2012,
aplicando-lhes multa individual proporcional ao dano,
no valor de 4.000,00 VRTE, com base no art. 95 da LC
32/93 c/c art. 166, II, da Resolução TC 182/2002 e
aplicando-lhes, também, multa individual de 500 VRTE,
com amparo no art. 96, II, da LC 32/93, c/c art. 166, I da
Resolução TC 182/2002 legislação aplicável à época dos
fatos.
5 NOTIFICAR o Sr. Amós Martins Marcelino deste
Acórdão.
6 ARQUIVAR os autos após o trânsito em julgado.
LUIZ CARLOS CICILIOTTI DA CUNHA
Conselheiro
VOTO VISTA DO CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE
FARIAS CHAMOUN:
I

RELATÓRIO

Tratam os autos de Tomada de Contas Especial
convertida de denúncia formulada em desfavor da
Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim
(Processo TC 4623/2016), na qual se alega a existência
de irregularidades no bojo da contratação de sistema de
gestão pública.
Tendo sido o feito incluído na pauta da 16ª Sessão
Ordinária da Primeira Câmara, verifiquei que em que
pese a ausência de condenação em ressarcimento dos
senhores Juarez Callegari Monteiro (Subsecretário de
Segunda-feira, 5 de agosto de 2019
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Suprimentos) e do senhor Manoel Eduardo Baptista
Cabral (Secretário de Administração e Serviços Internos),
as suas contas foram julgadas irregulares com aplicação
de multa individual de 500 VRTE.
Remetidos os autos à Área Técnica, procedeu-se à
Manifestação Técnica 828/2019, que corroborou
integralmente os termos da Instrução Técnica Conclusiva
4522/2018 pela procedência parcial da representação.
Também o Ministério Público de Contas, no Parecer
619/2019, pugnou pelo julgamento do feito na forma
proposta de seu parecer anterior.
O Conselheiro Relator Sebastião Carlos Ranna de Macedo,
no Voto do Relator 01597/2019-2, acompanhando
o entendimento técnico e ministerial, apresentou a
seguinte proposta de deliberação:
ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos na Sessão Plenária, ante as razões
expostas pelo Conselheiro Sebastião Carlos Ranna de
Macedo, relator:
1 MANTER as seguintes irregularidades:
1.1 Aquisição de código-fonte sem justificativa (item 2.2
da ITC)
Base legal: art. 2º da Lei 9.784/99 e art. 6º, inciso IX, da
Lei 8.666/93.
Responsáveis: Juarez Callegari Monteiro (Subsecretário
de Suprimentos) e Manoel Eduardo Baptista Cabral
(Secretário de Administração e Serviços Internos)
1.2
Contratação de manutenção corretiva sem
justificativa (item 2.3 da ITC)

Base legal: art. 69 da Lei 8.666/93 e art. 62 da Lei
4.320/64.
Responsáveis: Mauricio Luiz Daltio (Secretário da
Fazenda), Carlos Roberto Casteglione Dias (prefeito) e
Ábaco Tecnologia de Informação Ltda.
Ressarcimento: 80.862,81 VRTE (oitenta mil oitocentos
e sessenta e dois VRTE e oitenta e um centésimos)

no valor de 4.000,00 VRTE, com base no art. 95 da LC
32/93 c/c art. 166, II, da Resolução TC 182/2002 e
aplicando-lhes, também, multa individual de 500 VRTE,
com amparo no art. 96, II, da LC 32/93, c/c art. 166, I da
Resolução TC 182/2002 legislação aplicável à época dos
fatos.
5 NOTIFICAR Sr. Amós Martins Marcelino deste Acórdão;

2 ACOLHER as razões de justificativas e JULGAR
REGULARES as contas dos senhores Fernando Costa
Batista, Luciana Manzoli Altoé, Nicéa Cardozo da
Silva Bedin, Fátima Perim Turini, Gabriella Ferreira
Dias, Michelle Oliveira Massena, Marília da Conceição
Martins, Soraya Hatum de Almeida;

6 ARQUIVAR os autos após o trânsito em julgado.

3 JULGAR IRREGULARES AS CONTAS do Sr. Juarez
Callegari Monteiro (Subsecretário de Suprimentos),
e do Sr. Manoel Eduardo Baptista Cabral (Secretário
de Administração e Serviços Internos), em razão do
cometimento da infração disposta no item 1.1 (item 2.2
da ITC), com amparo no art. 84, III, c e d, aplicando-lhes
multa individual de 500 VRTE, com amparo no art. 96,
II, da LC 32/93 c/c art. 166, I da Resolução TC 182/2002,
legislação aplicável à época dos fatos;

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos na Sessão Colegiada, ante as razões
expostas pelo Conselheiro Sebastião Carlos Ranna de
Macedo, relator, e no Voto Vista do Conselheiro Luiz
Carlos Ciciliotti da Cunha, que divergiu parcialmente do
relator:

4 JULGAR IRREGULARES AS CONTAS dos Srs. Mauricio
Luiz Daltio (Secretário da Fazenda), Carlos Roberto
Casteglione Dias (Prefeito) e da sociedade empresária
Ábaco Tecnologia de Informação Ltda., em razão
do cometimento da infração disposta no item 1.2
(item 2.3 da ITC), condenando-os solidariamente ao
ressarcimento do valor equivalente a 80.862,81 VRTE
ao erário municipal, com amparo no artigo 84, inciso III,
alíneas “c”, “d” e “e” da Lei Complementar 621/2012,
aplicando-lhes multa individual proporcional ao dano,
www.tce.es.gov.br

Divergindo parcialmente do posicionamento da área
técnica, do Ministério Públicos de Contas e do Relator, o
conselheiro Luiz Carlos Ciciliotti da Cunha, apresentou o
Voto Vista 00082/2019-1, nos seguintes termos:
ACÓRDÃO

1 MANTER as seguintes irregularidades:
1.1 Aquisição de código-fonte sem justificativa (item 2.2
da ITC)
Base legal: art. 2º da Lei 9.784/99 e art. 6º, inciso IX, da
Lei 8.666/93.
Responsáveis: Juarez Callegari Monteiro (Subsecretário
de Suprimentos) e Manoel Eduardo Baptista Cabral
(Secretário de Administração e Serviços Internos)
1.2 Contratação de manutenção corretiva sem
justificativa (item 2.3 da ITC)
Base legal: art. 69 da Lei 8.666/93 e art. 62 da Lei
Segunda-feira, 5 de agosto de 2019
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4.320/64.
Responsáveis: Mauricio Luiz Daltio (Secretário da
Fazenda) e Ábaco Tecnologia de Informação Ltda.
Ressarcimento: 80.862,81 VRTE (oitenta mil oitocentos
e sessenta e dois VRTE e oitenta e um centésimos)
2 ACOLHER as razões de justificativas e JULGAR
REGULARES as contas dos senhores Fernando Costa
Batista, Luciana Manzoli Altoé, Nicéa Cardozo da
Silva Bedin, Fátima Perim Turini, Gabriella Ferreira
Dias, Michelle Oliveira Massena, Marília da Conceição
Martins, Soraya Hatum de Almeida, Carlos Roberto
Casteglione Dias.
3 JULGAR IRREGULARES AS CONTAS do Sr. Juarez
Callegari Monteiro (Subsecretário de Suprimentos),
e do Sr. Manoel Eduardo Baptista Cabral (Secretário
de Administração e Serviços Internos), em razão do
cometimento da infração disposta no item 1.1 (item 2.2
da ITC), com amparo no art. 84, III, c e d, aplicando-lhes
multa individual de 500 VRTE, com amparo no art. 96,
II, da LC 32/93 c/c art. 166, I da Resolução TC 182/2002,
legislação aplicável à época dos fatos.
4 JULGAR IRREGULARES AS CONTAS dos Srs. Mauricio
Luiz Daltio (Secretário da Fazenda), e da sociedade
empresária Ábaco Tecnologia de Informação Ltda., em
razão do cometimento da infração disposta no item 1.2
(item 2.3 da ITC), condenando-os solidariamente ao
ressarcimento do valor equivalente a 80.862,81 VRTE
ao erário municipal, com amparo no artigo 84, inciso III,
alíneas “c”, “d” e “e” da Lei Complementar 621/2012,
aplicando-lhes multa individual proporcional ao dano,
no valor de 4.000,00 VRTE, com base no art. 95 da LC
32/93 c/c art. 166, II, da Resolução TC 182/2002 e

aplicando-lhes, também, multa individual de 500 VRTE,
com amparo no art. 96, II, da LC 32/93, c/c art. 166, I da
Resolução TC 182/2002 legislação aplicável à época dos
fatos.
5 NOTIFICAR o Sr. Amós Martins Marcelino deste
Acórdão.
6 ARQUIVAR os autos após o trânsito em julgado.
II

FUNDAMENTOS

Inicialmente, cabe destacar que acompanho o voto
vista 00082/2019-1, divergindo apenas em relação
à responsabilização dos senhores Juarez Callegari
Monteiro (Subsecretário de suprimentos) e Manoel
Eduardo Baptista Cabral (Secretário de Administração e
Serviços Internos), no que concerne o julgamento pela
irregularidade das contas.
Isso porque, considerando que não houve a confirmação
de ressarcimento do dano ao erário, em relação
ao Subsecretário de Suprimentos ao Secretário de
Administração e Serviços Internos, rejeito as razões
de justificativas e mantenho a aplicação de multa de
500 VRTE (item 3), conforme o que disciplina o § 8º do
artigo 329 do Regimento Interno desta Corte de Contas
(Resolução 261/2013):
Art. 329. A apreciação e julgamento dos processos sob
a jurisdição do Tribunal observarão as normas relativas
aos ritos especiais previstos neste Regimento.
§ 8º Os processos de fiscalização convertidos em tomada
de contas especial em que, por ocasião do julgamento,
for afastada a imputação de ressarcimento de valores,
subsistindo, no entanto, a irregularidade, deverão ser
desconvertidos para serem apreciados como processo
de fiscalização, apenas quanto aos responsáveis que se
www.tce.es.gov.br

enquadrem nessa hipótese. (Parágrafo acrescido pela
Emenda Regimental nº 006, de 29.3.2016).
No mesmo sentido, entendo que devem ser acolhidas
as razões de justificativas dos senhores Fernando Costa
Batista, Luciana Manzoli Altoé, Nicéa Cardozo da Silva
Bedin, Fátima Perim Turini, Gabriella Ferreira Dias,
Michelle Oliveira Massena, Marília da Conceição Martins,
Soraya Hatum de Almeida, Carlos Roberto Casteglione
Dias, sem julgamento de contas.
Desse modo, mantenho a irregularidade com a aplicação
de multa no valor de 500 VRTE, deixo, porém, de
julgar a contas dos senhores Juarez Callegari Monteiro
(Subsecretário de Suprimentos) e Manoel Eduardo
Baptista Cabral (Secretário de Administração e Serviços
Internos), na forma do art. 329, § 8º e art. 427, ambos
do RITCEES.
III

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO

Por todo o exposto e com base na competência
outorgada pelo inciso V, do artigo 29, da Resolução TC
261, de 04 de junho de 2013 (Regimento Interno do
TCEES), divirjo do voto proferido pelo conselheiro relator
e do parecer ministerial, acompanhando parcialmente
o entendimento vertido no voto vista 00082/2019-1 e
VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a seguinte
proposta de deliberação:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as
razões expostas, em:
III.1

MANTER as seguintes irregularidades:

1.1 Aquisição de código-fonte sem justificativa (item 2.2
da ITC)
Segunda-feira, 5 de agosto de 2019
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Base legal: art. 2º da Lei 9.784/99 e art. 6º, inciso IX, da
Lei 8.666/93.
Responsáveis: Juarez Callegari Monteiro (Subsecretário
de Suprimentos) e Manoel Eduardo Baptista Cabral
(Secretário de Administração e Serviços Internos)
1.2 Contratação de manutenção corretiva sem
justificativa (item 2.3 da ITC)
Base legal: art. 69 da Lei 8.666/93 e art. 62 da Lei
4.320/64.
Responsáveis: Mauricio Luiz Daltio (Secretário da
Fazenda) e Ábaco Tecnologia de Informação Ltda.
Ressarcimento: 80.862,81 VRTE (oitenta mil oitocentos
e sessenta e dois VRTE e oitenta e um centésimos)
III.2
ACOLHER as razões de justificativas dos senhores
Fernando Costa Batista, Luciana Manzoli Altoé, Nicéa
Cardozo da Silva Bedin, Fátima Perim Turini, Gabriella
Ferreira Dias, Michelle Oliveira Massena, Marília da
Conceição Martins, Soraya Hatum de Almeida, Carlos
Roberto Casteglione Dias.
III.3
REJEITAR as razões de justificativas do
senhor Juarez Callegari Monteiro (Subsecretário de
Suprimentos) e do senhor Manoel Eduardo Baptista
Cabral (Secretário de Administração e Serviços Internos),
em razão do cometimento da infração disposta no item
1.1 (item 2.2 da ITC), com amparo no art. 84, III, c e
d, aplicando-lhes multa individual de 500 VRTE, com
amparo no art. 96, II, da LC 32/93 c/c art. 166, I da
Resolução TC 182/2002, legislação aplicável à época dos
fatos.
III.4
julgar irregulares as contas dos Srs. Mauricio
Luiz Daltio (Secretário da Fazenda), e da sociedade
empresária Ábaco Tecnologia de Informação Ltda., em

razão do cometimento da infração disposta no item 1.2
(item 2.3 da ITC), condenando-os solidariamente ao
ressarcimento do valor equivalente a 80.862,81 VRTE
ao erário municipal, com amparo no artigo 84, inciso III,
alíneas “c”, “d” e “e” da Lei Complementar 621/2012,
aplicando-lhes multa individual proporcional ao dano,
no valor de 4.000,00 VRTE, com base no art. 95 da LC
32/93 c/c art. 166, II, da Resolução TC 182/2002 e
aplicando-lhes, também, multa individual de 500 VRTE,
com amparo no art. 96, II, da LC 32/93, c/c art. 166, I da
Resolução TC 182/2002 legislação aplicável à época dos
fatos.
III.5
NOTIFICAR o Sr. Amós Martins Marcelino deste
Acórdão.
III.6

ARQUIVAR os autos após o trânsito em julgado.

RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Relator
VOTO VISTA COMPLEMENTAR DO EXMO. SR.
CONSELHEIRO LUIZ CARLOS CICILIOTTI DA CUNHA:
Considerando os termos do Voto Vista do Exmo. Sr.
Conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun,
expressamos anuência à sua fundamentação e
dispositivo, e VOTO no sentido de que o Colegiado
aprove a seguinte proposta de deliberação:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as
razões expostas, em:
1

MANTER as seguintes irregularidades:

1.1 Aquisição de código-fonte sem justificativa (item 2.2
da ITC)
www.tce.es.gov.br

Base legal: art. 2º da Lei 9.784/99 e art. 6º, inciso IX, da
Lei 8.666/93.
Responsáveis: Juarez Callegari Monteiro (Subsecretário
de Suprimentos) e Manoel Eduardo Baptista Cabral
(Secretário de Administração e Serviços Internos)
1.2 Contratação de manutenção corretiva sem
justificativa (item 2.3 da ITC)
Base legal: art. 69 da Lei 8.666/93 e art. 62 da Lei
4.320/64.
Responsáveis: Mauricio Luiz Daltio (Secretário da
Fazenda) e Ábaco Tecnologia de Informação Ltda.
Ressarcimento: 80.862,81 VRTE (oitenta mil oitocentos
e sessenta e dois VRTE e oitenta e um centésimos)
2
ACOLHER as razões de justificativas dos senhores
Fernando Costa Batista, Luciana Manzoli Altoé, Nicéa
Cardozo da Silva Bedin, Fátima Perim Turini, Gabriella
Ferreira Dias, Michelle Oliveira Massena, Marília da
Conceição Martins, Soraya Hatum de Almeida, Carlos
Roberto Casteglione Dias.
3
REJEITAR as razões de justificativas do
senhor Juarez Callegari Monteiro (Subsecretário de
Suprimentos) e do senhor Manoel Eduardo Baptista
Cabral (Secretário de Administração e Serviços Internos),
em razão do cometimento da infração disposta no item
1.1 (item 2.2 da ITC), com amparo no art. 84, III, c e
d, aplicando-lhes multa individual de 500 VRTE, com
amparo no art. 96, II, da LC 32/93 c/c art. 166, I da
Resolução TC 182/2002, legislação aplicável à época dos
fatos.
4
julgar irregulares as contas dos Srs. Mauricio
Luiz Daltio (Secretário da Fazenda), e da sociedade
empresária Ábaco Tecnologia de Informação Ltda., em
Segunda-feira, 5 de agosto de 2019
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razão do cometimento da infração disposta no item 1.2
(item 2.3 da ITC), condenando-os solidariamente ao
ressarcimento do valor equivalente a 80.862,81 VRTE
ao erário municipal, com amparo no artigo 84, inciso III,
alíneas “c”, “d” e “e” da Lei Complementar 621/2012,
aplicando-lhes multa individual proporcional ao dano,
no valor de 4.000,00 VRTE, com base no art. 95 da LC
32/93 c/c art. 166, II, da Resolução TC 182/2002 e
aplicando-lhes, também, multa individual de 500 VRTE,
com amparo no art. 96, II, da LC 32/93, c/c art. 166, I da
Resolução TC 182/2002 legislação aplicável à época dos
fatos.
5
NOTIFICAR o Sr. Amós Martins Marcelino deste
Acórdão.
6

ARQUIVAR os autos após o trânsito em julgado.

LUIZ CARLOS CICILIOTTI DA CUNHA
Conselheiro
1. ACORDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as
razões expostas, em:
1.1 MANTER as seguintes irregularidades:
1.1.1 Aquisição de código-fonte sem justificativa (item
2.2 da ITC)
Base legal: art. 2º da Lei 9.784/99 e art. 6º, inciso IX, da
Lei 8.666/93.
Responsáveis: Juarez Callegari Monteiro (Subsecretário
de Suprimentos) e Manoel Eduardo Baptista Cabral
(Secretário de Administração e Serviços Internos)
1.1.2 Contratação de manutenção corretiva sem

justificativa (item 2.3 da ITC)
Base legal: art. 69 da Lei 8.666/93 e art. 62 da Lei
4.320/64.
Responsáveis: Mauricio Luiz Daltio (Secretário da
Fazenda) e Ábaco Tecnologia de Informação Ltda.
Ressarcimento: 80.862,81 VRTE (oitenta mil oitocentos
e sessenta e dois VRTE e oitenta e um centésimos)
1.2 ACOLHER as razões de justificativas dos senhores
Fernando Costa Batista, Luciana Manzoli Altoé, Nicéa
Cardozo da Silva Bedin, Fátima Perim Turini, Gabriella
Ferreira Dias, Michelle Oliveira Massena, Marília da
Conceição Martins, Soraya Hatum de Almeida, Carlos
Roberto Casteglione Dias.
1.3 REJEITAR as razões de justificativas do senhor Juarez
Callegari Monteiro (Subsecretário de Suprimentos) e
do senhor Manoel Eduardo Baptista Cabral (Secretário
de Administração e Serviços Internos), em razão do
cometimento da infração disposta no item 1.1 (item 2.2
da ITC), com amparo no art. 84, III, c e d, aplicando-lhes
multa individual de 500 VRTE, com amparo no art. 96,
II, da LC 32/93 c/c art. 166, I da Resolução TC 182/2002,
legislação aplicável à época dos fatos.
1.4 julgar irregulares as contas dos Srs. Mauricio
Luiz Daltio (Secretário da Fazenda), e da sociedade
empresária Ábaco Tecnologia de Informação Ltda., em
razão do cometimento da infração disposta no item 1.2
(item 2.3 da ITC), condenando-os solidariamente ao
ressarcimento do valor equivalente a 80.862,81 VRTE
ao erário municipal, com amparo no artigo 84, inciso III,
alíneas “c”, “d” e “e” da Lei Complementar 621/2012,
aplicando-lhes multa individual proporcional ao dano,
no valor de 4.000,00 VRTE, com base no art. 95 da LC
www.tce.es.gov.br

32/93 c/c art. 166, II, da Resolução TC 182/2002 e
aplicando-lhes, também, multa individual de 500 VRTE,
com amparo no art. 96, II, da LC 32/93, c/c art. 166, I da
Resolução TC 182/2002 legislação aplicável à época dos
fatos.
1.5 NOTIFICAR o Sr. Amós Martins Marcelino deste
Acórdão.
1.6 ARQUIVAR os autos após o trânsito em julgado.
2. Por maioria, nos termos do voto-vista do conselheiro
Luiz Carlos Ciciliotti da Cunha. Parcialmente vencido o
relator, conselheiro Sebastião Carlos Ranna de Macedo,
que votou por julgar irregulares as contas de Juarez
Callegari Monteiro e Manoel Eduardo Baptista Cabral
com multa individual de 500 VRTE e julgar irregulares
as contas de Carlos Roberto Casteglione Dias com
ressarcimento solidário de 80862,81 VRTE e multa
individual de 500 VRTE.
3. Data da Sessão: 29/05/2019 – 16ª Sessão Ordinária da
Primeira Câmara.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
(relator), Luiz Carlos Ciciliotti da Cunha 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
Segunda-feira, 5 de agosto de 2019
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Presidente
CONSELHEIRO LUIZ CARLOS CICILIOTTI DA CUNHA
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
Fui presente:		
PROCURADOR DE CONTAS HERON
CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Em substituição ao procurador-geral
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões

Acórdão 00659/2019-9 – PRIMEIRA CÂMARA
Processo: 04194/2012-1
Classificação: Controle
Representação

Externo

-

Fiscalização

-

UG: PMI - Prefeitura Municipal de Ibiraçu
Relator: Luiz Carlos Ciciliotti da Cunha
Responsável: NACIENE LUZIA MODENESI VICENTE,
ADRIANA SIQUEIRA PIOL, VALDIR SEGATTO, UP BRASIL
- POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A., POSTO DE
GASOLINA PADRE EUSTAQUIO LTDA, FRANCISCO ELIAS
GIANIZELLI, PAULO ANTONIO GIACOMIN, MARCOS
ANTONIO BERTOLINI, DARCI VIANA DE OLIVEIRA, CARLOS
ALBERTO FERREIRA, LINDOVAR NASCENTE, FREDSON
ANTONIO TOTOLA, DEMOCLACI VIANA DE OLIVEIRA,
ARDEMIRO FERREIRA, KLEIDWARD ZAGANELLI ARAUJO
GOUVEA, DILSON RIBEIRO, DOMINGOS ANTONIO
NUNES MARTINS, JOAO VIEIRA CAMPOS, JOSE FABIO
DEMUNER, AMARILDO JOSE PIGNATON, SCHESTER
SEIXAS DE VASCONCELLOS CUNHA, JEFERSON DE SOUZA

CRISTO, VANUZA SOARES DE SOUZA, WDERSON LUIZ
CASTRO, RODRIGO AIRES NETTO, LEANDERSON DE PAIVA
SILVA, CARLOS WAGNER NASCIMENTO GRAZZIOTTI,
WALLACE NUNES DE OLIVEIRA, DILSON MORAES
JUNIOR, SEBASTIAO LUIZ TASSAN, JOSELI TESSAROLLO,
MOACIR MONFARDINI, JOSE OILSON RIZZOLI, JOAO
BATISTA BORGES, DIOMAR PIRCHINER, JOAO LAPORTI
BOZI, CARLOS MAGNO SANTANA, SERGIO LUIZ
RIBEIRO, JOAO CARLOS NASCIMENTO, LAERCIO TADEU
ALPOIN, EUSTERIO SCHWENCH FILHO, ROBSON VIEIRA
SALVADOR, FRANCISCO CASOTO, JOSE LUIZ MANARA,
FELIX JOAO CASTRO, WALDOMIRO ARAUJO DA SILVA,
SEBASTIAO AMERICO MORO, POSTO PEDRA BRANCA
LTDA

acompanhado de documentos (fls. 01 a 68), no qual
solicitou apuração de possíveis irregularidades ocorridas
na Prefeitura Municipal de Ibiraçu.

Procuradores: IGOR LUCIO GOULART FERREIRA (CPF:
079.552.446-30), KARISTEN LANA XAVIER ALMEIDA

2. Que a Prefeita de Ibiraçu adotasse rigoroso protocolo
de controle tanto na utilização de cartões destinadas a
aquisição de combustível, quanto na aferição do consumo
de veículos, máquinas e equipamentos, apresentando-o
junto com os autos da tomada de contas especial a ser
encaminhada a este Tribunal para fins de julgamento.

representação - prefeitura municipal de IBIRAÇU
- ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS - PROCEDÊNCIA
PARCIAL - RECOMENDAR - arquivar.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO LUIZ CARLOS CICILIOTTI DA
CUNHA:
Tratam os presentes autos de Representação protocolada
pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, por
meio da qual narra supostas irregularidades relacionadas
a desvio de valores relativos à compra de combustível de
veículos ocorrida no município de Ibiraçu, por meio de
cartões de abastecimento, no exercício de 2011.
Na Instrução Técnica Conclusiva 04593/2018-1, do Núcleo
de Controle Externo de Normatização da Fiscalização –
NFF, verifica-se a seguinte síntese processual:

O Conselheiro em substituição, através de Despacho
(fl. 70), determinou que fosse feita pesquisa a fim de
verificar se havia processo acerca da matéria tratada do
expediente recebido.
Em resposta, a 4ª Controladoria Técnica informou (fl. 71)
que a matéria não fora objeto de fiscalização.
Diante da resposta, o Relator determinou que a
comunicação fosse recebida como Representação (fl. 74)
e, adiante, proferiu o seguinte Voto (fls. 77 a 79):
1. Que se procedesse à instauração de tomada de contas;

Em consonância com o Relator, o Plenário do Tribunal de
Contas adotou, na integra, o conteúdo do voto exarado,
na Decisão TC 3175/2012 (fls. 80 e 81).
Ato contínuo, a então Prefeita Municipal, Sra. Naciene
Luzia Modenesi Vicente, foi notificada em 24/07/2012,
através do Termo de Notificação 0870/2012 (fl. 82). Em
resposta, a agente pública apresentou os documentos
de fls. 90 e 91.

1. SINTESE PROCESSUAL

Em seguida, a Sra. Naciene Luzia Modenesi Vicente
retorna aos autos requerendo prorrogação do prazo (fl.
94), o que foi Deferido pelo Relator (fl. 96).

O Procurador Geral de Justiça encaminhou expediente,

Adiante, a então Prefeita retorna aos autos e apresenta

www.tce.es.gov.br
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a Tomada de Contas Especial promovida na Prefeitura de
Ibiraçu (fls. 102 a 237).
Em Despacho, o Relator determinou à área técnica a
instrução.
O Ministério Público, em OF/PGJ/nº 3076/2012, solicitou
adoção de providências necessárias ao deslinde do caso
e o envio de informações à Procuradoria-Geral de Justiça
(fl. 240).
A equipe técnica se manifestou na Manifestação Técnica
Preliminar MTP 53/2013 (fls. 248 a 256) sobre a Tomada
de Contas Especial e as possíveis irregularidades,
sugerindo, ao final, a realização de inspeção.
O Ministério Público de Contas manifestou-se (fl. 259) de
acordo com a MTP 53/2013.
O Relator, em concordância com a Manifestação Técnica
e com o entendimento do Ministério Público de Contas,
emitiu Voto no qual opinou pelo CONHECIMENTO
da presente Representação, pela conversão do feito
em Diligência Externa e pelo encaminhamento aos
interessados de cópia da Manifestação Técnica Preliminar
53/2013 (fls. 264 a 271).
Por sua vez, a Primeira Câmara desta Corte de Contas,
na Decisão TC 045/2014, acolheu o Voto do Relator (fl.
272) que referendou a conversão do feito em Diligência
Externa.
Designada equipe e executada a fiscalização, foi
produzido o Relatório de Auditoria RA-D 9/2015 (fls. 288
a 2055).
Com base no Relatório de Auditoria, mas com
entendimento diferente do expresso pela equipe de
fiscalização in loco, foi produzida a Instrução Técnica
Inicial ITI 2327/2015 (fls. 2056 a 2089), acompanhada de

documentos (fls. 2090 a 2098).
De posse dos trabalhos da área técnica, a Relatora, em
Voto (fls. 2113 a 2116), opinou por:
1.
não converter os presentes autos em Tomada
de Contas Especial, naquele momento;
2.
citar os responsáveis elencados na Instrução
Técnica Inicial nº 2327/2015.
O Plenário, na Decisão Preliminar TC 90/2015, acolheu
os termos do Voto da Relatora (fls. 2117 a 2118).
(TABELA)
Diante da ausência de apresentação de defesas no prazo
legal por parte dos Srs. Carlos Wagner Nascimento
Grazziotti, João Batista Borges, Laércio Tadeu Alpoin
e Leanderson de Paiva Silva, o Relator, na Decisão
Monocrática (fl. 3065), declarou a Revelia de tais
responsáveis.
Feito isso, os autos foram encaminhados a este núcleo
para fins de consecução de Instrução Técnica Conclusiva,
com base no entendimento da Instrução Técnica Inicial
ITI 2327/2015 (fls. 2056 a 2089), o que ora se faz.
Na Instrução Técnica Conclusiva 04593/2018-1, o NFF
concluiu da seguinte forma:
3. CONCLUSÃO/RESPONSABILIDADES
Tendo em vista a análise dos argumentos trazidos
na Instrução Técnica Inicial ITI 2327/2015, ante
os indicativos de irregularidades evidenciados no
Relatório de Auditoria RA-D 9/2015 (fls. 288 a 2055),
como também das defesas autuadas, conclui-se pela
PROCEDÊNCIA PARCIAL da presente Representação,
nos termos do art. 319 da Res. TC 261/2013, em face do
abaixo transcrito:
www.tce.es.gov.br

3.1. Pelo afastamento da irregularidade disposta no
item 2.1 da presente Instrução Técnica Conclusiva,
de maneira a afastar, igualmente, a obrigação de
ressarcimento ao erário;
3.2. Pela manutenção da irregularidade presente no
item 2.2 da presente Instrução Técnica Conclusiva,
exclusivamente em relação ao Sr. Rodrigo Aires Netto,
afastando-se, contudo, a obrigação de ressarcimento
e eventual pena de multa, expedindo-lhe, porém,
recomendação a fim de que, ao ser incumbido de
fiscalizar um contrato, tome as medidas necessárias para
evitar e coibir eventuais desvios, além de transcrever toda
e qualquer ocorrência para garantir maior transparência
à execução contratual e mesmo para assegurar a fiel e
proba aplicação dos recursos públicos;
3.3. Pela notificação do atual gestor da Prefeitura
Municipal de Ibiraçu, a fim de que atente ao presente
caso e desenvolva planos e diretrizes de fiscalização
de contratos, de maneira a munir a fiscalização de
instrumentos de controle a serem seguidos por todos os
agentes públicos. Nesse sentido, que tome as medidas
necessárias para evitar e coibir eventuais desvios, além
de determinar que se transcreva, nos autos do processo
de execução de contrato, toda e qualquer ocorrência
para garantir maior transparência à execução contratual
e mesmo para assegurar a fiel e proba aplicação dos
recursos públicos.
Por meio do Parecer do 00640/2019-3, o Ministério
Público de Contas anuiu ao posicionamento técnico.
É o breve relatório.
VOTO
FUNDAMENTAÇÃO
Segunda-feira, 5 de agosto de 2019
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Adotamos, como razões de decidir, o posicionamento
do Núcleo de Controle Externo de Normatização da
Fiscalização – NFF, externado por meio da Instrução
Técnica Conclusiva 04593/2018-1, conforme transcrição
abaixo:
2. ANÁLISE TÉCNICA DAs IRREGULARIDADEs
2.1. ABASTECIMENTOS DE CARROS NÃO CADASTRADOS
Base Legal:
Item 02 do Termo de referência c/c
item 01 do edital do Pregão Presencial 120/2010 e
Cláusula Primeira do Contrato 200/2010.
Responsáveis:
Identificação:
contrato).

Rodrigo

Aires

Netto

(Fiscal

do

Conduta:
Permitir a realização de abastecimentos
em veículos não cadastrados no sistema eletrônico de
gerenciamento de abastecimento de combustíveis da
frota e não pertencentes ao Município.
Nexo causal:
Ao permitir a realização de
abastecimentos em veículos não cadastrados no sistema
de controle contratado e não pertencentes ao Município,
contribuiu para a realização de abastecimentos em
veículos que não se pode confirmar serem pertencentes
à frota municipal, infringindo assim o item 02 do Termo
de Referência c/c item 01 do edital do Pregão Presencial
120/2010 e Cláusula Primeira do Contrato 200/2010,
gerando dano ao erário.
Identificação:
Policard Systems e Serviços S/A
(empresa contratada)
Conduta:
Permitir o abastecimento de veículos
não cadastrados no sistema eletrônico de gerenciamento
de abastecimento de combustíveis da frota.

Nexo causal:
Ao permitir o abastecimento de
veículos não cadastrados no sistema de gerenciamento
de abastecimento, contribuiu para a realização de
abastecimentos em veículos cuja propriedade é
desconhecida, não se podendo afirmar pertencer à
frota municipal, infringindo assim o item 02 do Termo
de Referência c/c item 01 do edital do Pregão Presencial
120/2010 e Cláusula Primeira do Contrato 200/2010.
Identificação:

Sérgio Luiz Ribeiro

Félix João Castro
Waldomiro Araújo da Silva
Leanderson de Paiva Silva
Valdir Segato
Wderson Luiz Castro
Dilson Moraes Junior
Moacir Monfardini
Conduta:
Abastecer veículo não cadastrado no
sistema eletrônico de gerenciamento de abastecimento
de combustíveis da frota e não pertencente ao Município.
Nexo causal:
Ao abastecer veículo não cadastrado
no sistema de gerenciamento de abastecimento e não
pertencente ao Município, contribuiu para a realização
de abastecimento em veículo cuja propriedade é
desconhecida, não se podendo afirmar pertencer à
frota municipal, infringindo assim o item 02 do Termo
de Referência c/c item 01 do edital do Pregão Presencial
120/2010 e Cláusula Primeira do Contrato 200/2010.
Sobre este item, a equipe de auditoria registrou:
Ao se analisar os autos do processo que tramitou o
pregão presencial 120/2010 (Anexo 1), no Anexo I do
Termo de Referência, estão relacionados os veículos e
www.tce.es.gov.br

máquinas da frota municipal.
A equipe de auditoria cotejou os veículos abastecidos no
exercício de 2011, identificados nos relatórios de análise
de consumo (Anexo 2), encaminhados mensalmente
pela contratada, com aqueles previstos na relação de
veículos e máquinas pertencentes à frota municipal, e
verificou o abastecimento de alguns veículos/máquinas
não pertencentes à frota municipal, já que não se fazia
presente na relação disposta no anexo I do Termo de
Referência. (destacamos)
Os abastecimentos de veículos não cadastrados, e
assim, não comprovados como pertencentes à frota
municipal, foram arrolados no Apêndice B, em que
são discriminados: identificação do veículo, data,
local e valor do abastecimento. A somatória de
todos os abastecimentos, ocorridos em veículos não
cadastrados, totaliza R$ 56.671,23 (cinquenta e seis mil,
seiscentos e setenta e um reais e vinte e três centavos).
(destacamos)
Ao final, aponta a necessidade de restituição do
montante, responsabilizando Rodrigo Aires Netto –
Fiscal do Contrato e Policard Systems e Serviços S/A.
Todavia, em análise ao documento intitulado “Veículos
por centro de custo”, em anexo, fornecido pela
Prefeitura Municipal posteriormente, notamos que
muitos dos veículos não cadastrados no sistema eram
do município, não havendo motivo, portanto, para a
glosa dos valores.
Após as análises, os veículos que não foram identificados
(portanto não pertencentes à frota municipal), valores
(R$), motoristas e postos nos quais foram realizados os
abastecimentos são os seguintes:
Segunda-feira, 5 de agosto de 2019
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Não há a nomeação do defendente como fiscal do
contrato em nenhuma portaria. O defendente nunca
soube que era fiscal de contrato. Ressalta-se que a
Sra. Selma Adelaide Loss foi indicada na Portaria
13140/2010 como sendo fiscal dos contratos de
responsabilidade da Secretaria Municipal de Obras,
Serviços e Infraestrutura (secretaria a que está
vinculado o contrato questionado).

quaisquer responsabilidades sobre tais ordens e
determinações, como subordinado apenas cumpria as
ordens de seus superiores hierárquicos, além do mais se
esse fosse o FISCAL DO CONTRATO, jamais faria algo que
fosse contra as obrigações e determinações das Leis da
Administração Pública.

II – DO CUMPRIMENTO DA POLICARD:

DAS DEFESAS

O defendente só soube que era o fiscal do contrato
quando recebeu a notificação do Tribunal de Contas.
Antes disso, nenhum controlador, secretário ou prefeito
o informou formal ou informalmente sobre referido
encargo.

2.1.1.1. Rodrigo Aires Netto (2455 a 2812)

- Do mérito

- Isenção da responsabilidade solidária do defendente

Nos termos que fora exposto acima, o defendente
não pode ser responsabilizado solidariamente quanto
à presente imputação, visto que efetivamente não
era FISCAL do CONTRATO devidamente formalizado
por PORTARIA OU DECRETO. Sequer foi comunicado
pela GESTÃO à época de tais atribuições e encargos,
muito menos lhe dando treinamentos ou condições
de trabalho, como amplamente descrito acima, e
comprovado com os documentos em anexo. Razão
pela qual tal imputação deve ser excluída do ora
defendente, julgando improcedente a representação e
em consequência, absolvição do mesmo.

(FIGURA)
MSO 3872 – VW Gol – geração IV consta nas fls. 155, 164
que o veículo estava à serviço da PMI
MST 7553 – Palio Fire
MSJ 8347 – VW Gol
MRD 9453 – VW Gol 1.0 – consta nas fls. 155, 164 que o
veículo estava à serviço da PMI
MSX 3345 – Fiat Uno Vivace
MTE 4469 – Astra Sedan
MTR 4374 – Palio Fire

É claro que a TCE realizada pela Prefeitura de Ibiraçu não
foi satisfatória. A afirmativa se reforça em divergências
quanto ao valor do dano e danos não esclarecidos. Na TCE
faltam documentos aptos a comprovar as conclusões da
equipe de TCE assim como faltam relatórios do controle
interno.
O defendente nunca foi fiscal do contrato. A Comissão
de TCE omitiu e manipulou informações a fim de induzir
o Tribunal de Contas ao erro e, concomitantemente,
afastar os verdadeiros responsáveis da prestação
de contas, de maneira a imputar responsabilidade a
inocentes.
Nesse sentido, a TCE omitiu a existência da Portaria
13140/2010 que formalizou os servidores públicos que
seriam os fiscais dos contratos firmados. A referida
portaria em momento algum nomeia o servidor como
sendo fiscal do contrato.

Muito embora não fosse FISCAL do CONTRATO, apenas
GERENTE DE MÁQUINAS E VEÍCULOS, era sabido que
a GESTORA E SECRETÁRIOS à época determinavam
que carros alugados, roçadeiras (tratores) e carros
fumacê fossem abastecidos às expensas do Município
de Ibiraçu/ES, como se denotam do próprio relatório
do TCEES de folhas retro. Não tendo, o ora defendente,
www.tce.es.gov.br

2.1.1.2. Policard Systems e Serviços S/A (fls. 2289 a
2316)
Da Complexidade dos Serviços
13- A POLICARD, na qualidade de Fornecedora/
Contratada no período de 2011, enviou representante
para efetuar o treinamento do sistema gestão de frota no
período de implantação, ampliou a rede de credenciados
para o atendimento conforme requisita o edital.
14 – E pode ser apurado que no período de prestação
dos serviços (1 ano de contrato) foram realizados
aproximadamente 4.100 (quatro mil e cem) acessos
de eventos operacionais, para incluir/bloquear cartão,
condutor, promover corre/reparos nas transações
realizadas pelos meios de contingências. Verifica que
são mais de 300 acessos mensais!!! Óbvio que em
busca de acerto! Não houve inércia!
15 – No caso em tela a POLICARD vem à baila recorrer da
decisão de incluir solidariamente e imputar a penalidade
de multa, visto que esta não espelha descumprimento
direto da POLICARD, não traz inexecução dos serviços
baseada nas obrigações elencadas no edital ou no
contrato. Motivo, o qual, a POLICARD deverá ser excluída
do processo de solidariedade com os servidores.
16 – Os serviços são complexos, traz uma arma de
trabalho a ser realizado exclusivamente pelo gestor da
Segunda-feira, 5 de agosto de 2019
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frota/transporte municipal no input das informações,
uma política de monitoramento de abastecimento bem
técnica, com vasta particularidade, dentre as quais a
bom atendimento nos postos de abastecimento são
essenciais para o êxito contratual.

Os defendentes não são responsáveis pela fiscalização
dos carros que foram cadastrados à época para serem
abastecidos nos postos de gasolina que tiveram êxito
no Pregão presencial, mas sim o gestor e os secretários
responsáveis.

2.1.1.3. Sérgio Luiz Ribeiro, Dilson Moraes Junior, Félix
João Castro, Valdir Segato (fls. 2973 a 2992)

Aos defendentes cabia apenas obedecer a ordens
e dirigir veículos conforme determinação da chefia
imediata. Os defendentes não extraíram qualquer
vantagem da situação para si ou para outrem, conforme
se verifica nos contracheques e extratos bancários
anexos.

Todos os veículos abastecidos prestavam, à época,
serviço à Prefeitura de Ibiraçu, ainda que não estivessem
formalmente cadastrados como tal. Essa afirmativa é
ratificada pelo descrito no Relatório final da Comissão de
Tomada de Contas, o que abaixo se reproduz:
Apurou-se que os veículos, considerados não cadastrados
pela Auditoria, pertenciam à Municipalidade (Veículos
Motos YAMAHA/FACTOR, placas MSQ 7035 e MSQ 7034)
e os demais veículos ()VW/Gol 1.0, placa MRD 945, VW/
GOL 1.0 GIV, PLACA MSO 3872 e FIAT/UNO MILLE, placa
MRP 4324 estavam à disposição por meio de contrato
de cessão de locação, conforme se comprova pelos
documentos acostados.

A Lei de Improbidade Administrativa exige dolo para
se configurar a improbidade. Em momento algum foi
comprovado dolo, culpa grave ou má fé dos defendentes
ao terem abastecido os carros conforme determinação
dos chefes imediatos à época.
Os defendentes não eram responsáveis e nem mesmo
tinham o conhecimento de que alguns carros da
Prefeitura não poderiam ser abastecidos (pelo fato de
não estarem cadastrados).

Os defendentes não possuem condições de constituir
prova a fim de demonstrar a situação acima narrada,
por isso, requerem que o Tribunal de Contas determine
a expedição de comunicação de diligência à Prefeitura de
Ibiraçu a fim de que esta apresente a relação de veículos
locados ou que prestaram serviços à municipalidade no
período de 2011.

Além de não terem domínio sobre informações de
cadastramento de veículos da Prefeitura e de seguirem
ordens apensa, os defendentes não eram responsáveis
pelos veículos tampouco pela fiscalização do
procedimento de abastecimento.

Na oportunidade, os defendentes pleiteiam que lhes
seja dada ciência de todos os atos decisórios prolatados
e lhes seja concedido o direito de sustentação oral.

Ilegitimidade passiva ad causam. O defendente residia
no Rio de Janeiro no tempo dos fatos. Durante o
período narrado o defendente estava em tratamento
contra o câncer e precisou mudar-se temporariamente
para Duque de Caxias no Rio de Janeiro em função

2.1.1.4. Waldomiro Araújo da Silva, Wderson Luiz
Castro (fls. 2328 a 2343)

2.1.1.5. Moacir Monfardini (fls. 2997 a 2999) 3006 3011

www.tce.es.gov.br

das constantes sessões de quimioterapia e demais
tratamentos a que foi submetido no Instituto
Nacional do Câncer – INCA, conforme se confere na
documentação que acostou aos autos.
Em que pese o veículo Palio Fire (Placa MTR 4374)
estivesse cadastrado em nome do defendente, é público
e notório que, tanto o veículo quanto a autorização para
abastecimento dele ficavam à disposição dos demais
funcionários daquela Prefeitura durante o período em
que o defendente residia no estado carioca.
O defendente não realizou nenhum abastecimento
tampouco autorizou qualquer abastecimento até porque
o defendente residia no estado do Rio de Janeiro e estava
ocupado voltado ao seu tratamento de saúde.
ANÁLISE TÉCNICA
Antes de adentrar na irregularidade em si, é
imprescindível esclarecer que, com base no material
juntado pela Comissão de Tomada de Contas (fls. 155
e 164), os veículos MSO 3872 – VW Gol – geração IV e
MRD 9453 – VW Gol 1.0 estavam a serviço da Prefeitura
da Prefeitura Municipal de Ibiraçu.
Por efeito, apresenta-se agora uma nova tabela sem os
dois veículos acima identificados como estando a serviço
da Prefeitura:
(TABELA)
Em apertada síntese, a irregularidade trata de
abastecimento de veículos que não são da Prefeitura
e não estavam cadastrados por meio de cartões
corporativos.
Em relação ao Sr. Moacir Monfardini, com base nos
documentos juntados às fls. 3006 a 3011, entendese que deve lhe ser afastada a responsabilidade por
Segunda-feira, 5 de agosto de 2019
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ilegitimidade passiva ad causam, por ausência de autoria.

cadastrados.

Nesse sentido, o defendente comprova que morava
no Rio de Janeiro e se submetia a tratamento contra o
câncer e a diversas sessões de quimioterapia no período
em que as irregularidades ocorreram. Assim, comprovou
que os dias de abastecimento coincidiam com os dias de
tratamento no estado carioca.

Todavia, embora o não conhecimento integral do
contrato, há informações nos autos de que para
receberem o cartão foram instruídos de como utiliza-lo e
assinaram um termo em que garantiram o uso conforme
a instrução (fls. 56, 148).

A defesa de Sérgio Luiz Ribeiro, Dilson Moraes Junior,
Félix João Castro, Valdir Segato (fls. 2973 a 2992) aduz
que todos os carros abastecidos estavam em serviço
público (mesmo que fossem locados), mas que não
possuem condições de provar.
Por efeito, requerem ao TCEES que determine que a
Prefeitura apresente documentos que comprovem que
os veículos particulares abastecidos eram utilizados no
desenvolvimento da atividade pública.
Em relação a Waldomiro Araújo da Silva e Wderson Luiz
Castro, a defesa de ambos afirma que os motoristas
apenas obedeciam a ordens e dirigiam veículos
conforme determinação da chefia imediata. Assim, não
eram responsáveis pela fiscalização dos carros e não
sabiam quais os carros da Prefeitura poderiam ou não
ser abastecidos ou eram ou não cadastrados.
Em relação aos motoristas, de fato, os servidores públicos
que dirigem veículos, em tese, apenas executam ordens.
Não se pode exigir dos motoristas conhecimento de
quais os carros estavam cadastrados junto à Policard,
nem partir do pressuposto que tinham o domínio do
fato.
Em outros termos, em regra, os motoristas não participam
da confecção do contrato e não têm, necessariamente,
conhecimento integral de quais veículos foram ou não

Há relatos de que alguns dos motoristas tinham baixo
grau de instrução e apresentavam dificuldades no
manuseio e utilização do cartão, levavam a senha
anotada em papel colado junto ao cartão e que (antes de
descobrirem os desvios cometidos pela funcionária do
Posto Padre Eustáquio), não raro, deixavam o cartão nos
postos de gasolina quando o sistema estava com defeito
(fls. 43, 44, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 146, 147,
148, 150, 151, 152, 153).
Embora não se possa subentender que todos os
motoristas detinham conhecimento de todos os carros
cadastrados, também não se pode demonstrar, com
base nos autos, que os motoristas não sabiam que os
veículos que abasteciam eram de propriedade privada.
Importante ressaltar parte do trecho de depoimento
do ex Gerente de Manutenção de Máquinas e Veículos
que narra que por vezes era feito abastecimento de
óleo diesel (acredita-se que em algum maquinário) de
combate ao mosquito da dengue e no gerador do Pronto
Atendimento Municipal – e que, ambos não eram
cadastrados como veículos.
Há, quanto aos motoristas, uma dúvida se sabiam ou
não se os veículos que estabeleciam estavam ou não
em serviço público. Dessa forma, presente dúvida,
necessário que se afaste a obrigação de ressarcimento
em relação aos motoristas.
www.tce.es.gov.br

Em relação à empresa Policard, entende-se, com base
no Contrato 200/2010 (2766 a 2774), que não era sua
obrigação fiscalizar se o veículo abastecido constava
entre o rol dos veículos cadastrados, sendo que que essa
obrigação era do gestor do contrato, motivo pelo qual
entende-se pelo afastamento de sua responsabilidade.
Ressalta-se que nos autos é possível verificar que a
POLICARD bloqueava o cartão por quilometro conflitante,
demonstrando, por efeito que não era inerte (fls. 162,
146, 147, 149).
O Sr. Rodrigo argumenta que não foi nomeado FISCAL
do CONTRATO, apenas atuava como GERENTE DE
MÁQUINAS E VEÍCULOS, e que era sabido que a
GESTORA E SECRETÁRIOS (hierarquicamente superiores
ao defendente) à época determinavam que carros
alugados, roçadeiras (tratores) e carros de combate à
dengue fossem abastecidos às expensas do município de
Ibiraçu/ES, o que justificaria o abastecimento de carros
não cadastrados.
Em relação ao defendente, de fato não há uma
nomeação formal como fiscal do contrato. Contudo,
os depoimentos juntados aos autos são uníssonos no
sentido de que o controle dos cartões era feito por ele
Rodrigo (fls. 146 a 153 por exemplo).
Inclusive o próprio defendente, em termo de declaração
prestado à Polícia Civil, foi enfático ao responder à
Delegada de Polícia que era o responsável pelo controle
e gerenciamento da frota de veículos da Prefeitura
Municipal de Ibiraçu (fls. 54 a 56).
O defendente também pode ser visto como representante
da Secretaria de obras ao atuar no controle e pagamento
de valores relativos ao contrato em apreço (fls. 2792 Segunda-feira, 5 de agosto de 2019
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2808).

fé, acreditando serem verdadeiros os abastecimentos.

A responsabilidade direta do defendente pode ser
conferida no fato de figurar como usuário do sistema
Policard (fl. 2765) e na Cláusula décima, item 10.1,
que narra que o contrato estava a cargo da Gerência
de Manutenção e Controle de Máquinas e Veículos (fl.
2773).

Portanto, havia uma responsabilidade na condução do
contrato pelo defendente, que é citado praticamente
por todos os depoimentos como pessoa que atuava
diretamente no controle dos abastecimentos e dos
cartões, mas de fato não há a sua nomeação como fiscal,
ainda que constasse no contrato (que não foi assinado
pelo defendente) que a gerência pela qual respondia era
a responsável pela fiscalização.

O contrato foi celebrado em dezembro de 2010 (fl.
2774) e não foi assinado pelo defendente e sim pela
Secretária de Saúde e pela Prefeita Municipal. Já a
Portaria 13.140/2010 é datada de setembro de 2010
(fls. 2785 a 2786). Na portaria fica estabelecido que cada
servidor (secretário) ficaria responsável por fiscalizar sua
secretaria (art. 2o, fl. 2786).
O defendente é enfático em dizer que cabia à Secretária
da Pasta, a que sua gerência estava vinculada, a
fiscalização do contrato em comento, por força da
Portaria 13140/2010, e que não tinha instrumentos reais
de fiscalização, embora tivesse trabalhado dentro dos
seus limites para a consecução do interesse público (fls.
2808 a 2809).
Nesse mesmo sentido segue o relato da Comissão
de Tomada de Contas (embora mais à frente conclua
pela responsabilização do defendente em relação a
abastecimento feito por veículos alienados) (fls. 191192):
Em relação ao gerente de Frota da PMI, Sr. Rodrigo Aires
Netto, a Comissão entende que, comprovadamente,
advertia e fiscalizava os abastecimentos. Entretanto,
como não era raro ocorrer, devido ao baixíssimo grau de
instrução (alguns iletrados), solicitava o desbloqueio dos
cartões para realizar os abastecimentos, baseado na boa-

Entende-se, igualmente, que há uma portaria que, por
sua vez, já traz maior publicidade ao conhecimento
sobre o dever de fiscalização em face da Secretária à
época, mas essa fiscalização é geral (envolve todos os
contratos da Secretaria), ou seja, a fiscalização específica
da gerência pela qual respondia o defendente não
afastava a obrigação de fiscalização imposta pela Portaria
13.140/2010.
Em relação à questão de que o defendente não tinha
autonomia perante seus superiores hierárquicos para
negar que carros não cadastrados fossem abastecidos,
com base nos documentos dos autos, entende-se que a
alegação pode ser verdadeira.
A justificativa está no próprio fato do defendente, ao
desconfiar de irregularidade, ter feito comunicações
(verbais), acerca do fato, a dois secretários municipais,
o Sr. Sérgio Luiz Ribeiro (que de fato foi quem tomou as
medidas para apurar a infração) e o Sr. Aloir Piol, para
que eles pudessem tomar as providências cabíveis para
apuração, o que coincide com o afirmado pela equipe de
tomada de contas (fls. 162, 163, 54, 55, 56).
Por efeito, embora coubesse, em tese, ao defendente agir
para coibir o abastecimento de veículos não cadastrados,
www.tce.es.gov.br

nota-se que havia uma flexibilização para que outros
veículos que estavam a serviço da Prefeitura fossem
abastecidos. Segundo o defendente, tais abastecimentos
eram feitos sob as ordens dos secretários à época e cabia
a eles distribuir os cartões (fl. 56). O defendente cita
como exemplo o carro da dengue e o gerador do Pronto
Atendimento municipal (fl. 150).
De fato, os secretários eram hierarquicamente superiores
ao defendente, o que se pode concluir através dos
documentos autuados e das situações narradas (por
exemplo, a apuração da irregularidade precisava ser
autorizada por um secretário, os cartões eram dados
ao secretário para que ele distribuísse, etc.) de que o
defendente não tinha autonomia para controlar que
veículos não cadastrados fossem abastecidos pelo
cartão. Por essa razão, entende-se pelo afastamento da
irregularidade e da obrigação de ressarcimento em face
do Sr. Rodrigo Aires Neto, uma vez que não há nos autos
documentos que comprovem que ele tenha se omitido
ou mesmo agido de maneira a causar o dano.
Em relação aos motoristas, tal como acima disposto,
entende-se que não tinham domínio do conteúdo do
contrato e da situação como inteiro, na medida que
cumpriam ordens de seus superiores hierárquicos.
Dessa forma, não se pode puni-los por agir sem pleno
conhecimento das circunstâncias, motivo pelo opina-se
pelo afastamento de suas responsabilidades.
2.2.
ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS EM HORÁRIOS
PRÓXIMOS E COM QUANTIDADE INCOMPATÍVEL
Base legal: art. 37, caput, da CF (violação ao princípio
da legalidade); violação à Cláusula Sétima do Contrato
Administrativo 200/2010.
Segunda-feira, 5 de agosto de 2019
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Responsáveis:
Identificação:

Felix João Castro
Rodrigo Aires Netto

Francisco Casoto

Conduta:
Permitir a realização de abastecimentos
de veículos em horários próximos e com quantidade
incompatível com a capacidade do tanque.

Francisco Elias Geanizelli

Nexo causal:
Ao permitir a realização de
abastecimentos de veículos em horários próximos e em
quantidades incompatíveis com a capacidade veicular,
contribuiu para a irregularidade, gerando dano ao erário.

João Batista Borges

Identificação:

Policard Systems e Serviços S/A

Conduta:
Permitir a realização de abastecimento
em veículos em horários próximos e com quantidade
incompatível com a capacidade do tanque.
Nexo causal:
Ao permitir a realização de
abastecimentos de veículos em horários próximos e em
quantidades incompatíveis com a capacidade veicular,
contribuiu para a irregularidade, gerando dano ao erário.
Identificação:

Amarildo José Pignaton

Ardemiro Ferreira
Carlos Alberto Ferreira
Carlos Magno Santana

Fredson Antônio Totola
Jeferson de Souza Cristo
João Carlos do Nascimento
João Laporti Bozi
João Vieira Campos
José Fábio Demuner
José Luiz Manara
José Oilson Rizzoli
Joseli Tessarollo
Kleidward Zaganelli Araujo Gouvea
Laércio Tadeu Alpoin
Lindovar Nascente
Marcos Antônio Bertolini
Paulo Antônio Giacomin
Robson Vieira Salvador
Rodrigo Aires Netto

Wderson Luiz Castro
Conduta:
Proceder a abastecimento simulado de
veículo em horários próximos e em volume incompatível
com o do tanque de combustível.
Nexo causal:
Ao simular o abastecimento do veículo,
provocou dano ao erário nos valores referenciados, além
de infringir os dispositivos legais e contratuais retro
citados.
Identificação:

Posto Pedra Branca Ltda.

Posto de Gasolina Padre Eustáquio Ltda.
Conduta:
Simular fornecimento de combustível
em horários próximos e em quantidade incompatível
com a capacidade do tanque do veículo.
Nexo causal:
Ao simular o fornecimento de
combustível aos veículos, provocou dano ao erário nos
valores referenciados, além de infringir os dispositivos
legais e contratuais retro citados.
Sobre este item, a equipe de auditoria registrou:
Ao proceder à análise dos relatórios mensais informativos
do consumo de combustível referente à frota municipal
(Anexo 2), a equipe de fiscalização constatou a existência
de abastecimento de automóveis em horários próximos,
o que resultou, na incompatibilidade da quantidade
abastecida frente à capacidade do reservatório de
combustível destes.

Carlos Wagner Nascimento Grazziotti

Schester Seixas de Vasconcellos Cunha

Darci Viana de Oliveira

Sebastião Americo Moro

Democlaci Viana de Oliveira

Sebastião Luiz Tassan

Dilson Moraes Junior

Sérgio Luiz Ribeiro

Dilson Ribeiro

Valdir Segatto

Diomar Pirchiner

Vanuza Soares de Souza Pimenta

Domingos Antônio Nunes Martins

Waldomiro Araújo da Silva

A relação dos abastecimentos suso mencionados
encontra-se registrada no Apêndice C deste Relatório
de Fiscalização, perfazendo-se o total de R$ 35.477,06
(trinta e cinco mil, quatrocentos e setenta e sete reais e
seis centavos).

Eustério Schwench Filho

Wallace Nunes de Oliveira

Verifica-se

www.tce.es.gov.br

que

foram

realizados
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subsequentes, cujo intervalo de tempo entre os
abastecimentos, realizados no mesmo dia, inclusive em
intervalos inferiores a três horas de diferença entre os
mesmos, é incompatível com o consumo do veículo, ou
seja, não houve tempo necessário para que se possa
consumir o combustível abastecido anteriormente, e
assim, justificar o próximo abastecimento.
Ao final, aponta a necessidade de restituição do montante
de R$ 35.477,06 (trinta e cinco mil, quatrocentos e
setenta e sete reais e seis centavos), responsabilizando
Rodrigo Aires Netto (Fiscal do Contrato) e Policard
Systems e Serviços S/A (empresa contratada) pelo
ferimento ao art. 37, caput, da CF (violação ao princípio
da legalidade) e violação à Cláusula Sétima do Contrato
Administrativo 200/2010.
Em primeiro lugar, a totalização dos valores constantes
do Apêndice “C” levou a um montante de R$ 35.377,12
(trinta e cinco mil, trezentos e setenta e sete reais e doze
centavos) e não R$ 35.477,06, como registrado pela
equipe de fiscalização.
Por outro lado, como são abastecimentos incompatíveis
com a capacidade do reservatório de combustível dos
veículos, são tidos como simulações de abastecimento.
Portanto, os motoristas e os postos, contribuintes
diretos para o indício de irregularidade, também devem
ser responsabilizados.
Após as análises do Apêndice “C”, constante do
RELATÓRIO DE AUDITORIA RA-D 9/2015, o total de
abastecimentos irregulares (R$), os veículos, motoristas
e postos envolvidos são os seguintes:

ABASTECIMENTOS NO POSTO PEDRA BRANCA LTDA.:
Posto Pedra Branca Ltda. em solidariedade com Dilson
Moraes Junior, Rodrigo Aires Netto e Policard Systems
e Serviços S/A, por um dano ao erário de R$ 1.285,05;
Posto Pedra Branca Ltda. em solidariedade com Fredson
Antônio Totola, Rodrigo Aires Netto e Policard Systems e
Serviços S/A, por um dano ao erário de R$ 830,38;
Posto Pedra Branca Ltda. em solidariedade com João
Batista Borges, Rodrigo Aires Netto e Policard Systems e
Serviços S/A, por um dano ao erário de R$ 708,84;
Posto Pedra Branca Ltda. em solidariedade com Carlos
Alberto Ferreira, Rodrigo Aires Netto e Policard Systems
e Serviços S/A, por um dano ao erário de R$ 436,05;
Posto Pedra Branca Ltda. em solidariedade com
Democlaci Viana de Oliveira, Rodrigo Aires Netto e
Policard Systems e Serviços S/A, por um dano ao erário
de R$ 387,85;
Posto Pedra Branca Ltda. em solidariedade com Sebastião
Luiz Tassan, Rodrigo Aires Netto e Policard Systems e
Serviços S/A, por um dano ao erário de R$ 405,36;
Posto Pedra Branca Ltda. em solidariedade com José
Oilson Rizzoli, Rodrigo Aires Netto e Policard Systems e
Serviços S/A, por um dano ao erário de R$ 153,01;
Posto Pedra Branca Ltda. em solidariedade com Felix
João Castro, Rodrigo Aires Netto e Policard Systems e
Serviços S/A, por um dano ao erário de R$ 114,27;

(FIGURA)

Posto Pedra Branca Ltda. em solidariedade com Paulo
Antônio Giacomin, Rodrigo Aires Netto e Policard
Systems e Serviços S/A, por um dano ao erário de R$
212,40;

Desta forma, o rol de responsáveis deve ser o seguinte:

Posto Pedra Branca Ltda. em solidariedade com Laércio
www.tce.es.gov.br

Tadeu Alpoin, Rodrigo Aires Netto e Policard Systems e
Serviços S/A, por um dano ao erário de R$ 552,54;
Posto Pedra Branca Ltda. em solidariedade com
Kleidward Zaganelli Araujo Gouvea, Rodrigo Aires Netto
e Policard Systems e Serviços S/A, por um dano ao erário
de R$ 306,83;
Posto Pedra Branca Ltda. em solidariedade com Dilson
Ribeiro, Rodrigo Aires Netto e Policard Systems e Serviços
S/A, por um dano ao erário de R$ 458,09;
Posto Pedra Branca Ltda. em solidariedade com Valdir
Segatto, Rodrigo Aires Netto e Policard Systems e
Serviços S/A, por um dano ao erário de R$ 219,25;
Posto Pedra Branca Ltda. em solidariedade com Robson
Vieira Salvador, Rodrigo Aires Netto e Policard Systems e
Serviços S/A, por um dano ao erário de R$ 355,22;
Posto Pedra Branca Ltda. em solidariedade com José
Luiz Manara, Rodrigo Aires Netto e Policard Systems e
Serviços S/A, por um dano ao erário de R$ 997,89;
Posto Pedra Branca Ltda. em solidariedade com Carlos
Wagner Nascimento Grazziotti, Rodrigo Aires Netto e
Policard Systems e Serviços S/A, por um dano ao erário
de R$ 734,22;
Posto Pedra Branca Ltda. em solidariedade com Schester
Seixas de Vasconcellos Cunha, Rodrigo Aires Netto e
Policard Systems e Serviços S/A, por um dano ao erário
de R$ 205,69;
Posto Pedra Branca Ltda. em solidariedade com Darci
Viana de Oliveira, Rodrigo Aires Netto e Policard Systems
e Serviços S/A, por um dano ao erário de R$ 237,69;
Posto Pedra Branca Ltda. em solidariedade com Wallace
Nunes de Oliveira, Rodrigo Aires Netto e Policard Systems
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e Serviços S/A, por um dano ao erário de R$ 60,07;

Serviços S/A, por um dano ao erário de R$ 90,68;

Posto Pedra Branca Ltda. em solidariedade com
Waldomiro Araujo da Silva, Rodrigo Aires Netto e
Policard Systems e Serviços S/A, por um dano ao erário
de R$ 1.023,85;

Posto Pedra Branca Ltda. em solidariedade com Diomar
Pirchiner, Rodrigo Aires Netto e Policard Systems e
Serviços S/A, por um dano ao erário de R$ 110,68;

Posto Pedra Branca Ltda. em solidariedade com Sérgio
Luiz Ribeiro, Rodrigo Aires Netto e Policard Systems e
Serviços S/A, por um dano ao erário de R$ 1.020,94;

Posto Pedra Branca Ltda. em solidariedade com João
Laporti Bozi, Rodrigo Aires Netto e Policard Systems e
Serviços S/A, por um dano ao erário de R$ 294,60;

Posto de Gasolina Padre Eustáquio Ltda. em solidariedade
com Carlos Alberto Ferreira, Rodrigo Aires Netto e
Policard Systems e Serviços S/A, por um dano ao erário
de R$ 808,63;
Posto de Gasolina Padre Eustáquio Ltda. em solidariedade
com Democlaci Viana de Oliveira, Rodrigo Aires Netto e
Policard Systems e Serviços S/A, por um dano ao erário
de R$ 212,00;

Posto Pedra Branca Ltda. em solidariedade com João
Vieira Campos, Rodrigo Aires Netto e Policard Systems
e Serviços S/A, por um dano ao erário de R$ 1.496,45;

Posto Pedra Branca Ltda. em solidariedade com João
Carlos do Nascimento, Rodrigo Aires Netto e Policard
Systems e Serviços S/A, por um dano ao erário de R$
851,51;

Posto Pedra Branca Ltda. em solidariedade com Amarildo
José Pignaton, Rodrigo Aires Netto e Policard Systems e
Serviços S/A, por um dano ao erário de R$ 641,95;

Posto Pedra Branca Ltda. em solidariedade com Francisco
Casoto, Rodrigo Aires Netto e Policard Systems e Serviços
S/A, por um dano ao erário de R$ 935,39;

Posto Pedra Branca Ltda. em solidariedade com Ardemiro
Ferreira, Rodrigo Aires Netto e Policard Systems e
Serviços S/A, por um dano ao erário de R$ 779,05;

Posto Pedra Branca Ltda. em solidariedade com José
Fábio Demuner, Rodrigo Aires Netto e Policard Systems
e Serviços S/A, por um dano ao erário de R$ 297,33;

Posto Pedra Branca Ltda. em solidariedade com Marcos
Antônio Bertolini, Rodrigo Aires Netto e Policard Systems
e Serviços S/A, por um dano ao erário de R$ 1.225,97;

ABASTECIMENTOS NO POSTO DE GASOLINA PADRE
EUSTÁQUIO LTDA.:

Posto de Gasolina Padre Eustáquio Ltda. em solidariedade
com Felix João Castro, Rodrigo Aires Netto e Policard
Systems e Serviços S/A, por um dano ao erário de R$
224,01;

Posto de Gasolina Padre Eustáquio Ltda. em
solidariedade com Rodrigo Aires Netto e Policard
Systems e Serviços S/A, por um dano ao erário de R$
93,56;

Posto de Gasolina Padre Eustáquio Ltda. em solidariedade
com Paulo Antônio Giacomin, Rodrigo Aires Netto e
Policard Systems e Serviços S/A, por um dano ao erário
de R$ 602,53;

Posto de Gasolina Padre Eustáquio Ltda. em solidariedade
com Dilson Moraes Junior, Rodrigo Aires Netto e
Policard Systems e Serviços S/A, por um dano ao erário
de R$ 981,43;

Posto de Gasolina Padre Eustáquio Ltda. em solidariedade
com Francisco Elias Geanizelli, Rodrigo Aires Netto e
Policard Systems e Serviços S/A, por um dano ao erário
de R$ 1.468,75;

Posto de Gasolina Padre Eustáquio Ltda. em solidariedade
com João Batista Borges, Rodrigo Aires Netto e Policard
Systems e Serviços S/A, por um dano ao erário de R$
1.238,36;

Posto de Gasolina Padre Eustáquio Ltda. em solidariedade
com Kleidward Zaganelli Araujo Gouvea, Rodrigo Aires
Netto e Policard Systems e Serviços S/A, por um dano ao
erário de R$ 173,91;

Posto Pedra Branca Ltda. em solidariedade com Joseli
Tessarollo, Rodrigo Aires Netto e Policard Systems e
Serviços S/A, por um dano ao erário de R$ 1.581,17;
Posto Pedra Branca Ltda. em solidariedade com Eustério
Schwench Filho, Rodrigo Aires Netto e Policard Systems
e Serviços S/A, por um dano ao erário de R$ 391,70;
Posto Pedra Branca Ltda. em solidariedade com Sebastião
Américo Moro, Rodrigo Aires Netto e Policard Systems e
Serviços S/A, por um dano ao erário de R$ 365,13;
Posto Pedra Branca Ltda. em solidariedade com Wderson
Luiz Castro, Rodrigo Aires Netto e Policard Systems e
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Posto de Gasolina Padre Eustáquio Ltda. em solidariedade
com Sebastião Luiz Tassan, Rodrigo Aires Netto e
Policard Systems e Serviços S/A, por um dano ao erário
de R$ 141,25;
Posto de Gasolina Padre Eustáquio Ltda. em solidariedade
com José Oilson Rizzoli, Rodrigo Aires Netto e Policard
Systems e Serviços S/A, por um dano ao erário de R$
267,90;
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Posto de Gasolina Padre Eustáquio Ltda. em solidariedade
com Dilson Ribeiro, Rodrigo Aires Netto e Policard
Systems e Serviços S/A, por um dano ao erário de R$
2.073,50;

Posto de Gasolina Padre Eustáquio Ltda. em solidariedade
com Eustério Schwench Filho, Rodrigo Aires Netto e
Policard Systems e Serviços S/A, por um dano ao erário
de R$ 537,10;

Posto de Gasolina Padre Eustáquio Ltda. em solidariedade
com Jeferson de Souza Cristo, Rodrigo Aires Netto e
Policard Systems e Serviços S/A, por um dano ao erário
de R$ 281,35;

Posto de Gasolina Padre Eustáquio Ltda. em solidariedade
com Carlos Magno Santana, Rodrigo Aires Netto e
Policard Systems e Serviços S/A, por um dano ao erário
de R$ 133,80;

Todavia, pela eventualidade, há que se verificar que
há claros equívocos nas atuações dos funcionários do
Posto Pedra Branca e Padre Eustáquio e da Sra. Fernanda
Giacomim (ex. funcionária do Posto de Combustível), já
responsabilizada nas conclusões da TOMADA DE CONTAS
ESPECIAL dos presentes autos e com condenações
judiciais na seara criminal por estes feitos.

Posto de Gasolina Padre Eustáquio Ltda. em solidariedade
com José Luiz Manara, Rodrigo Aires Netto e Policard
Systems e Serviços S/A, por um dano ao erário de R$
553,71;

Posto de Gasolina Padre Eustáquio Ltda. em solidariedade
com Domingos Antônio Nunes Martins, Rodrigo Aires
Netto e Policard Systems e Serviços S/A, por um dano ao
erário de R$ 82,69;

Ao que parece aos autos, os Postos duplicavam as
cobranças em certos casos, passando ordens de cobrança
ao sistema do cartão de abastecimento da CONTRATADA
em tempos mínimos.

Posto de Gasolina Padre Eustáquio Ltda. em solidariedade
com Schester Seixas de Vasconcellos Cunha, Rodrigo
Aires Netto e Policard Systems e Serviços S/A, por um
dano ao erário de R$ 51,36;

Posto de Gasolina Padre Eustáquio Ltda. em solidariedade
com Lindovar Nascente, Rodrigo Aires Netto e Policard
Systems e Serviços S/A, por um dano ao erário de R$
477,32;

Posto de Gasolina Padre Eustáquio Ltda. em solidariedade
com Vanuza Soares de Souza Pimenta, Rodrigo Aires
Netto e Policard Systems e Serviços S/A, por um dano ao
erário de R$ 192,51;

Posto de Gasolina Padre Eustáquio Ltda. em solidariedade
com Diomar Pirchiner, Rodrigo Aires Netto e Policard
Systems e Serviços S/A, por um dano ao erário de R$
559,77.

Inclusive, como servidor público à época e gerente
de máquinas e veículos, informou inúmeras vezes à
GESTORA à época acerca das incongruências entre os
gastos com os combustíveis e as quilometragens das
frotas. Inclusive, o ora defendente ajudou a apurar tais
ocorrências, como se pode ver em todos os documentos
ora anexados.

Posto de Gasolina Padre Eustáquio Ltda. em solidariedade
com Waldomiro Araujo da Silva, Rodrigo Aires Netto e
Policard Systems e Serviços S/A, por um dano ao erário
de R$ 448,52;

2.2.1.

Posto de Gasolina Padre Eustáquio Ltda. em solidariedade
com Sérgio Luiz Ribeiro, Rodrigo Aires Netto e Policard
Systems e Serviços S/A, por um dano ao erário de R$
2.653,32;
Posto de Gasolina Padre Eustáquio Ltda. em solidariedade
com João Vieira Campos, Rodrigo Aires Netto e Policard
Systems e Serviços S/A, por um dano ao erário de R$
1.352,74;

DAS DEFESAS

2.2.1.1. Rodrigo Aires Netto
Novamente, o defendente não pode ser responsabilizado
solidariamente quanto à presente imputação, visto que
efetivamente não era FISCAL do CONTRATO devidamente
formalizado por PORTARIA OU DECRETOS. Sequer foi
comunicado pela GESTÃO à época de tais atribuições
e encargos, muito menos lhe foi dado treinamento
ou condições de trabalho, como amplamente descrito
acima, e comprovado com os documentos em anexo.
Razão pela qual tal imputação deve ser excluída do ora
defendente, julgando improcedente a representação e
www.tce.es.gov.br

em consequência, absolvição do mesmo.

Antes o exposto, por tal imputação deve ser o ora
defendente absolvido, julgando-se improcedente a
representação.
2.2.1.2. Ardemiro Ferreira, Carlos Alberto Ferreira, Darci
Viana de Oliveira, Democlaci Viana de Oliveira, Dilson
Ribeiro, Francisco Elias Geanizelli, Fredson Antônio
Totola, João Laporti Bozi, Kleidward Zaganelli, Lindovar
Nascente, Marcos Antônio Bertolini, Paulo Antônio
Giacomin (fls. 2847 a 2863)
- Isenção da responsabilidade solidária do defendente
É claro que a TCE realizada pela Prefeitura de Ibiraçu não
foi satisfatória. A afirmativa se reforça em divergências
quanto ao valor do dano, em danos não esclarecidos,
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como também à inegável falta de documentos capazes
de comprovar as conclusões da equipe de TCE e à falta
de relatório circunstanciado do controle interno dos
combustíveis.
Tendo em vista o cenário narrado, os defendentes
concluem que as falhas indicadas foram programadas,
previsíveis e esperadas pela Comissão de TCE. O objetivo
dessas falhas e da própria Comissão é pulverizar a
responsabilidade entre vários servidores inocentes, em
especial os motoristas (os quais não possuem nenhum
poder decisório) e afastar os fatos dos verdadeiros
responsáveis.
Os motoristas não cometeram desvio algum. Foi
público e notório que a gestão do exercício de 2011 foi
prontamente certificada – desde o início – acerca dos
problemas que ocorriam na execução do contrato de
abastecimento.
Dessa forma, a omissão dos gestores, que, por sua
vez, tem poder decisório, não pode ser transferida aos
trabalhadores mais populares, que geralmente dispõem
do mínimo para a subsistência própria e de sua família.
Os defendentes eram apenas executores de ordens,
funcionários obrigados a cumprir determinações da
Prefeita Municipal e do Secretário de seu setor. Sequer
tinham conhecimentos técnicos ou jurídicos bem como
não tinham o mínimo de informações e treinamentos
acerca do teor específico do contrato.
Por efeito, devem responder por dano ao erário o
Prefeito, o Secretário da Pasta e o Controlador Geral à
época dos fatos, seja pela omissão diante de situação
seja pela não capacitação e treinamento dos motoristas
a fim de orientar aos motoristas sobre como executar o

contrato e sobre quais as condições dessa execução.

eram utilizados por outras secretarias).

O problema narrado nos autos não ocorreu na hora
do abastecimento, mas em hipotéticas fraudes entre o
sistema de abastecimento e o pagamento realizado pelo
ordenador de despesas à época.

O sistema do cartão Policard no Posto por vezes não
operava corretamente. Para solucionar a questão eram
utilizadas notas de abastecimento impressas. Quando o
motorista voltava ao Posto para passar o cartão, muitas
vezes se abastecia novamente.

Portanto, não podem simples trabalhadores,
cumpridores de ordens sem poder decisório e sem o real
conhecimento do contrato arcarem com o dano gerado
pelo contrato apenas com base em narrativa superficial
de Tomada de Contas.
2.2.1.3. Francisco Elias Geanizelli (2853 a 2854)
Lotado na Secretaria de Saúde, transportava pacientes
para fazer exames e consultas em diversos hospitais e
cidades. Era responsável pelo transporte no veículo
ambulância e em outros que pertenciam à Secretaria de
Saúde e a outras Secretarias.
Os transportes ocorriam de segunda a sábado e, quando
necessário, o abastecimento de veículo era realizado
pelo motorista encarregado de transportar os pacientes.
Os cartões de abastecimento ficavam nos carros
onde, sempre que necessário, eram efetuados os
abastecimentos por quem dirigia os veículos.
2.2.1.4. Paulo Giacomim
O defendente exercia a função de encarregado de
poda de árvores e paisagismo, lotado na Secretaria de
Agricultura. Para a realização de podas de árvores eram
utilizados roçadeiras.
As quatro roçadeiras da Secretaria de Agricultura eram
abastecidas com o cartão Policard. O deslocamento da
equipe era feito por meio de veículos disponibilizados
pelo Secretário da Pasta (veículos estes que também
www.tce.es.gov.br

2.2.1.5. Marcos Antonio Bertolini
Na época era operador de máquinas nas comunidades
do interior do município. Utilizava o veículo
retroescavadeira, quando solicitado pelos gestores,
atuava como motorista de veículo pesado.
As máquinas pesadas em geral ficavam nas propriedades
rurais. Para agilizar os trabalhos, os combustíveis eram
transportados em botijões a fim de serem utilizados
pelas retroescavadeiras e pelos demais veículos e
máquinas pesadas. Muitas vezes o abastecimento dos
botijões era realizado pelo mesmo motoristas e cartão
assim como os veículos pesados e botijões.
2.2.1.6. Darci Viana de Oliveira
Atuava como operador de área epidemiológica, na
Secretaria da Saúde. O veículo que atendia o setor era
o weekend de placa MTM 8910. Somente o motorista
tinha autorização para abastecimento.
O sistema dos postos as vezes não funcionavam, assim,
registrava-se o abastecimento em notas impressas.
Quando o sistema voltava a funcionar o motorista
retornava para passar o cartão, podendo, por vezes
abastecer novamente.
2.2.1.7. Carlos Alberto Ferreira
Atuava no Conselho Tutelar como motorista de veículo
leve e na Secretaria de Educação como motorista de
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veículo pesado. Por sua dupla função, dirigia diversos
veículos. Os cartões de abastecimento ficavam no
interior dos carros.
O sistema dos postos as vezes não funcionavam, assim,
registrava-se o abastecimento em notas impressas.
Quando o sistema voltava a funcionar o motorista
retornava para passar o cartão, podendo, por vezes
abastecer novamente.
2.2.1.8. Lindovar Nascente
Atuava como operador de máquinas, mas operava
apenas a retroescavadeira placa PMI 0001.
O sistema dos postos as vezes não funcionavam, assim,
registrava-se o abastecimento em notas impressas.
Quando o sistema voltava a funcionar o motorista
retornava para passar o cartão, podendo, por vezes
abastecer novamente.
2.2.1.9. Fredson Tótola
Atuava como operador de máquinas e operava apenas
a motoniveladora 120 H, Consta nos autos que efetuou
sob sua responsabilidade o abastecimento nos veículos
JLE 4611, L1318, fato que não ocorreu. O defendente
não atuou como motorista no período dos autos.
2.2.1.10. Ardemiro Ferreira
Autuava como operador de máquinas pesadas e só
abastecia a retroescavadeira placa MSB 3628.
O sistema dos postos as vezes não funcionavam, assim,
registrava-se o abastecimento em notas impressas.
Quando o sistema voltava a funcionar o motorista
retornava para passar o cartão, podendo, por vezes
abastecer novamente.
2.2.1.11. Democlaci Viana de Oliveira

Atuava na Secretaria de Obras e na Secretaria de
Agricultura como motorista de veículo pesado.

ficavam lotados no Pronto Socorro Municipal, eram
abastecidos com os cartões Policard.

Dirigia apenas o veículo carro pipa placa MRH 7754, e
sempre anotava a quilometragem em “pardiária”.

2.2.1.13. Dilson Ribeiro

O sistema dos postos as vezes não funcionavam, assim,
registrava-se o abastecimento em notas impressas.
Quando o sistema voltava a funcionar o motorista
retornava para passar o cartão, podendo, por vezes
abastecer novamente.
2.2.1.12. Kleidward Zaganelli A Gouvea
Atuava como motorista na Secretaria de Saúde. Cada
veículo da Secretaria de Saúde possuía um cartão em
seu interior e cada motorista tinha uma senha. As senhas
eram distribuídas pelo gerente de frotas.
Todos os veículos abastecidos pertenciam à Secretaria
de Saúde. Por vezes, quando a ambulância de plantão
se deslocava para Vitória, era substituída por veículo
pertencente à Secretaria de Saúde, a fim de não faltar
atendimento no Pronto Socorro Municipal.
Às vezes, esses veículos e a ambulância eram abastecidos
pelo mesmo cartão.
Todos os abastecimentos que foram feitos diante de
solicitação do Secretário da Pasta, possuem a assinatura
do defendente. Abastecimentos sem a assinatura do
defendente não foram feitos por ele.
A senha pessoal e a matrícula de qualquer motorista
era capaz de abastecer qualquer veículo pertencente à
Prefeitura.
No mesmo período, a municipalidade recebeu doação
do SAMU uma ambulância e adquiriu uma ambulância/
UTI com recursos próprios. Ambos os veículos, os quais
www.tce.es.gov.br

Atuava como motorista de veículo pesado na Secretaria
de Obras, dirigia o caminhão bruck placa MPQ 4041.
Em situações emergenciais dirigiu os veículos doblô
do Conselho Tutelar, Fiat Uno e Caçamba lotados na
Secretaria de Obras.
Os abastecimentos eram feitos por cartão Policard que
ficava no interior do veículo.
2.2.1.14. Carlos Magno Santana, Diomar Pirchiner,
Domingos Antônio Nunes Martins, Eustério Schwench
Filho, João Carlos do Nascimento, Joseli Tessarollo,
Robson Vieira Salvador, Sebastião Americo Moro,
Sebastião Luiz Tassan, Amarildo José Pignaton, João
Vieira Campos, José Fábio Demuner, José Luiz Manara,
Wallace Nunes de Oliveira (fls. 2364 a 2453)
Todos os defendentes nunca sofreram processos
disciplinares e judiciais, e sempre atuaram com zelo e
responsabilidade.
Os defendentes são motoristas da Prefeitura Municipal
de Ibiraçu sempre cumpriam com as ordens dadas
por seus superiores. O fato de certos veículos terem
sido abastecidos em horários próximos não pode ser
imputado contra os defendentes, uma vez que apenas
cumpriam ordens.
Os únicos responsáveis são a Prefeitura Municipal de
Ibiraçu, o Sr. Rodrigo Aires Netto (fiscal do contrato) e a
empresa Policard os quais permitiam os abastecimentos
dos veículos em horários próximos e com quantidades
incompatíveis com a capacidade do tanque.
Os contracheques, os extratos bancários e os patrimônios
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dos defendentes não sofreram nenhum acréscimo, o que
comprova que os defendentes não aferiram qualquer
vantagem.
O entendimento dos tribunais e da Lei de Improbidade
Administrativa é no sentido de que para a configuração
da responsabilidade é necessário comprovar o dolo de
causar dano:
AGRAVO REGIMENTAL EM APELAÇÃO CÍVELS. AÇÃO DE
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRESTAÇÃO DE CONTAS
A DESTEMPO. ATOA DE IMPROBIDADE. INOCORRÊNCIA.
NÃO DEMONSTRAÇÃO DE DOLO E MÁ-FÉ DO AGENTE.
ÔNUS DO AUTOR. JURISPRIDÊNCIA PACÍFICA DO STJ. – I
Mostra-se escorreita decisão monocrática, proferida em
apelasção cívels, que envasada em jurisprudência do STJ,
considera que não é todo ato irregular ou ilegal que será
capaz de configurar ato de improbidade, devendo haver,
para a configuração das hipóteses previstas no art. 11 da
Lei nº 8.429/92, a comprovação do dolo e má-fé, bem
como a ocorrência de desonestidade ou imoralidade
no trato da coisa pública, não devendo, portanto, a
lei em questão ser aplicada ao administrador inábil
ou despreparado, mas ao desonesto e corrupto. II – O
mero atraso na prestação de contas não é o suficiente
para configurar o ato de improbidade administrativa.
Precedentes do STJ. III – Se a sentença recorrida
estiver em manifesto confronto com a súmula ou com
jurisprudência dominante do STF ou de Tribunal Superior,
pode o relator dar provimento monocraticamente ao
recurso, desde logo, a teor do que dispõe o art. 557, §
1º-A, do CPC, afigurando-se prescindível a manifestação
do respectivo órgão colegiado. IV – Agravo regimental
conhecido e desprovido para manter a decisão recorrida.
ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE

ADMINISTRATIVA. PREFEITO. CONVÊNIO. PRESTAÇÃO DE
CONTAS ADESTEMPO. DESVIO DE FINALIDADE. AUSÊNCIA
DOLO OU CULPA GRAVE. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA
MANIDA. 1. A Lei de Improbidade Administrativa (Lei
8.429/92) objetiva punir os praticantes de atos dolosos
ou de má-fé no trato da coisa pública, tipificando como
de improbidade administrativa o enriquecimento ilícito
(art. 9º.), o prejuízo ao erário (art. 10) e a violação a
princípios da Administração Pública (art. 11). 2. Somente
o fato de o apelado não ter prestado contas em tempo
hábil não se enquadra nas disposições contidas no art.
11 da Lei 8.429/92, uma vez que esse dispositivo não
pode ser aplicado isoladamente, mas em consonância
com outras disposições legais de regência da matéria. 3.
Restou comprovado nos autos que foi realizado o objeto
do convênio. 4. Sobre a aferição dos valores repassados
da conta do convênio para a conta da Prefeitura,
apresentou o apelado às fls. 318/321, laudo contábil
anexado à defesa prévia, com a demonstração de que
os valores transferidos da conta do Convênio foram
restituídos na mesma conta e ultrapassam em valores o
objeto do saque.
Em momento nenhum foi comprovado que houve dolo,
má fé, ou culpa grave dos defendentes.
Os defendentes não conheciam os contratos entre os
postos e a Policard e não estavam cientes das regras
para abastecimento, apenas cumpriam normas de seus
superiores.
Várias vezes ocorreram erros durante o abastecimento
dos postos cadastrados de maneira que os funcionários
diziam que era problema da senha, dessa forma, os
motoristas digitavam a senha novamente, podendo
ocorrer vários abastecimentos no mesmo dia.
www.tce.es.gov.br

Em relação ao Sr. Waldomiro Araujo da Silva, este atuava
como motorista efetivo de veículos leves e sequer possui
habilitação para operar retroescavadeira, portanto, não
faz jus à condenação que lhe é imposta pelo relatório (fl.
2061).
Por vezes, ao abastecer o veículo, o sistema saía do
ar, dessa forma, os motoristas eram obrigados a fazer
notas manuais e posteriormente retornarem aos postos,
recolherem os cupons fiscais para passarem os cartões.
As vezes ocorria que os motoristas eram obrigados a
passarem o cartão antes mesmo de abastecerem os
veículos a fim de que se verificasse o saldo, por isso,
passavam a quantidade de um litro de gasolina. Depois
de verificado, completavam o tanque e geravam outro
cupom fiscal. Nesse caso, era usual ocorrerem dois
abastecimentos.
Outras vezes, ao realizarem os abastecimentos, o sistema
saia fora do ar obrigando-se a fazer notas manuais para
posterior recolhimento do cupom fiscal. Assim, o cupom
fiscal era entregue sem os motoristas digitarem a senha
e os cupons fiscais eram encaminhados diretamente à
Prefeitura Municipal de Ibiraçu.
Tendo em vista que não tinham o conhecimento dos
contratos e das regras de abastecimento, e, adicionado ao
fato de que apenas seguiam ordens e não foi constatado
nenhum elemento subjetivo ou ganho ilegal por parte
dos motoristas, os defendentes entendem que não são
responsáveis pela irregularidade contra eles aventada.
2.2.1.15. Dilson Moraes Junior, Felix João Castro,
Francisco Casoto, José Oilson Rizzoli, Sérgio Luiz Ribeiro,
Valdir Segatto (fls. 2973 a 2992)
Os abastecimentos irregulares ocorridos no Posto Padre
Segunda-feira, 5 de agosto de 2019
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Eustáquio foram causados por conduta ilegal de Fernanda
da Silva Giacomin, ex funcionária do referido Posto que
foi condenada pela justiça por furto qualificado. Dessa
maneira, os defendentes não causaram nenhum dano à
municipalidade.
A senha dos cartões, em poder dos motoristas, era
de conhecimento do fiscal do contrato, a quem cabia
fiscalizar os abastecimentos realizados.
Em relação aos abastecimentos duplos realizados
na primeira quinzena de janeiro, como os cartões
não tinham chegado, o Posto Pedra Branca efetuou
abastecimentos em fichas manuais. Quando os cartões
chegaram, foram passados os cartões para pagar os
abastecimentos anotados em folhas manuais.
2.2.1.16. Jeferson de Souza Cristo (fls. 3025 a 3026)
Trabalhou como motorista de ambulância na Prefeitura
de Ibiraçu de 07/04/2008 a 16/04/2012. Trabalhava ou
de segunda a sexta ou em escalas de 24 por 36 horas.
Muitas vezes transportava pacientes para outras cidades
do Estado e em plantão atendia ao PA. O percurso era
traçado pela chefia imediata. O abastecimento só era
realizado quando necessário e mediante autorização da
chefia.
2.2.1.17. Rodrigo Aires Netto (fls. 2455 a 2812)
- Isenção da responsabilidade solidária do defendente
É claro que a TCE realizada pela Prefeitura de Ibiraçu não
foi satisfatória. A afirmativa se reforça em divergências
quanto ao valor do dano, em danos não esclarecidos,
como também à inegável falta de documentos capazes
de comprovar as conclusões da equipe de TCE.
O defendente nunca foi fiscal do contrato. A Comissão de

TCE omitiu e manipulou informações a fim de induzir o
Tribunal de Contas ao erro e, concomitantemente, afastar
os verdadeiros responsáveis da prestação de contas, de
maneira a imputar responsabilidade a inocentes.
Nesse sentido, a TCE omitiu a existência da Portaria
13140/2010 que formalizou os servidores públicos que
seriam os fiscais dos contratos firmados. A referida
portaria em momento algum nomeia o servidor como
sendo fiscal do contrato.
Não há a nomeação do defendente como fiscal do
contrato em nenhuma portaria. O defendente nunca
soube que era fiscal de contrato. Ressalta-se que a Sra.
Selma Adelaide Loss foi indicada na Portaria 13140/2010
como sendo fiscal dos contratos de responsabilidade da
Secretaria Municipal de Obras, Serviços e Infraestrutura
(secretaria a que está vinculado o contrato questionado).
O defendente só soube que era o fiscal do contrato
quando recebeu a notificação do Tribunal de Contas.
Antes disso, nenhum controlador, secretário ou prefeito
o informou formal ou informalmente sobre referido
encargo.
- Do mérito
O defendente não sabia do encargo de fiscal, não recebeu
treinamento ou esclarecimentos sobre a situação de
fiscal.
Há claros equívocos nas atuações do Posto Pedra Branca
e da Sra. Fernanda Giacomim, que, por sua vez, já foi
condenada na esfera criminal por sua atuação.
Ao que parece, os Postos duplicavam as cobranças em
certos casos, passando ordens de cobrança ao sistema
do cartão de abastecimento da contratada em tempos
mínimos.
www.tce.es.gov.br

Inclusive, como servidor público e gerente de máquinas
e veículo, o defendente informou inúmeras vezes à
gestora à época das incongruências entre os gastos com
os combustíveis e as quilometragens das frotas. Inclusive,
o ora defendente ajudou a apurar tais ocorrências, como
se pode ver em todos os documentos anexados.
2.2.1.18. Schester Seixas de Vasconcellos Cunha (fls.
2838 a 2842)
Os veículos que se encontram descritos no relatório em
comento e que, segundo o mesmo, foram conduzidos
por minha pessoa, e, ato contínuo, foram abastecidos
por mim, são de pertencentes a frota da Secretaria
Municipal de Saúde do Município de Ibiraçu/ES.
A prestação dos serviços objeto do processo licitatório
deve ser mantido ininterruptamente a fim de atender às
necessidades da comunidade.
Os veículos indicados no relatório são um veículo da
secretaria de saúde e uma ambulância, ambos os veículos
utilizados na prestação de serviços aos munícipes, seja
para levar pessoas para fazer consultas em hospitais de
referência, conduzir feridos e doentes, seja para atender
situações de socorro a pacientes que necessitam de
tratamento de urgência ou emergência.
No momento da necessidade de abastecimento do
veículo que seria utilizado para o atendimento aos
munícipes, o posto de combustível credenciado pela
contratada encontrava-se sem comunicação com
a empresa contratada e, como havia a urgência no
atendimento, foi solicitado ao posto que fornecesse o
combustível necessário ao atendimento do munícipe.
2.2.1.19. Vanuza Soares de Souza Pimenta (fls. 2345 a
2361)
Segunda-feira, 5 de agosto de 2019
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Em relação ao nome da defendente constar como
motorista do veículo FIAT MTB5800, nos relatórios de
abastecimento não há nenhuma nota assinada pela
defendente, tampouco há referência às datas que
ocorreram os abastecimentos que culminaram no valor
global de R$192,51.
Na folha 352 o nome da defendente é citado nos dias
07/07/2011 e 09/09/2011 como se tivesse realizado
abastecimentos. Ocorre que nas datas mencionadas
a defendente não fazia parte do rol de funcionários da
Prefeitura.
Em 13 de junho a defendente foi contratada como
funcionária do Coop de Transp. de Esc. de Passageiros de
Aracruz-ES (fl. 2354).
Em 9 de setembro de 2011 a defendente estava internava
devido a trombose venosa profunda (fl. 2356 - 2359).
2.2.1.20. Waldomiro Araújo da Silva, Wderson Luiz
Castro (fls. 2328 a 2343)
Os defendentes não são responsáveis pela fiscalização
dos carros que foram cadastrados à época para serem
abastecidos nos postos de gasolina que tiveram êxito
no Pregão presencial, mas sim o gestor e os secretários
responsáveis.
Aos defendentes cabia apenas obedecer a ordens
e dirigir veículos conforme determinação da chefia
imediata. Os defendentes não extraíram qualquer
vantagem da situação para si ou para outrem, conforme
se verifica nos contracheques e extratos bancários
anexos.
A Lei de Improbidade Administrativa exige dolo para
se configurar a improbidade. Em momento algum foi
comprovado dolo, culpa grave ou má fé dos defendentes

ao terem abastecido os carros conforme determinação
dos chefes imediatos à época.
2.2.1.21. Posto Pedra Branca Ltda. (fls. 2868 e ss.)
O contrato firmado entre a Prefeitura de Ibiraçu e a
Policard não envolve o Posto Pedra Branca. Os postos
estão vinculados à empresa gerenciadora e não à
Municipalidade.
A solidariedade não se presume, ela se origina de relação
jurídica em virtude de lei ou de vontade das partes
(artigo 265 CPC). Nesse sentido se posicionou o TCU no
Acórdão 90/2013
A Cláusula 5.1 do Contrato firmado entre a Prefeitura
de Ibiraçu e a Policard prevê que o início do contrato
ocorreria em 01/01/2011 e que a Policard teria até 15 dias
para entregar todos os cartões. Por efeito, nos primeiros
quinze dias deveria ser garantido o abastecimento de
veículos da PMI sem cartão.

registrados automaticamente por um sistema interno,
sistema este que é fiscalizado pelo fisco estadual.
Nesse sentido, uma vez feito um abastecimento,
automaticamente gera-se uma nota fiscal.
Depois de 13/01/2011 essa situação só foi relatada sete
vezes durante a execução do contrato. Na verdade, em
algumas oportunidades o sistema policard ficou fora do
ar ou apresentava alguma inconsistência ou não havia
crédito no horário do abastecimento. Nessas situações
era emitido um cupom fiscal com todos os dados do
abastecimento e, no próximo abastecimento, era feito
primeiro o pagamento do cupom fiscal e depois o
pagamento do abastecimento novo. Por essa razão há
cobranças no mesmo dia e em horários próximos.
Data máxima vênia o sistema da Policard não era eficiente
uma vez que não poderia permitir que ocorressem
abastecimentos simultâneos para um mesmo veículo.

Não por acaso, a maioria dos casos que foram declarados
pela equipe de auditoria como de abastecimento
simulado ocorreram em 13/01/2011. Isso ocorreu porque
entre 01/01/2011 e 12/01/2011 diversos veículos foram
abastecidos sem cartão e na data de 13/01/2011, vários
desses abastecimentos foram regularizados.

No mesmo sentido, esse controle que inviabilizaria
abastecimentos simultâneos e nos mesmos valores era
obrigação da Policard e não do posto credenciado.

Com o respectivo cupom fiscal emitido entre 01/01/2011
a 12/01/2011 a empresa procedia ao lançamento do
abastecimento no seu sistema próprio de controle
informatizado a fim de possibilitar posterior cobrança.

Os abastecimentos simulados ocorreram no Posto
Padre Eustáquio por meio de ação ilegal de uma de suas
funcionárias.

Posteriormente, com a chegada dos cartões a partir de
13/01/2011, esses valores (emitidos por abastecimentos
ocorridos entre 01/01/2011 a 12/01/2011) foram
debitados nos cartões magnéticos.
Todos os abastecimentos nas bombas do Posto são
www.tce.es.gov.br

Foi narrado pelo TCE abastecimento de veículos em
horários próximos com quantidades incompatíveis em
postos distintos.

Exceção de alguns casos, significativa parcela dos
abastecimentos realizados no Posto Pedra Branca estava
de acordo com a capacidade do tanque dos veículos e
seguia intervalo de abastecimento aceitável.
Além disso, as conclusões de que o abastecimento não
é compatível com o volume do tanque de combustível
Segunda-feira, 5 de agosto de 2019
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desprezam as distâncias percorridas em um dia, ou seja,
se ocorreram viagens que justificassem o consumo de
combustíveis. Notadamente, esta Corte de Contas atribui
risco de punição sem estabelecimento de parâmetros
mínimos para se sustentar defesa.

Em nenhuma das ocasiões relatadas pela equipe de
Auditoria, no que tange ao Posto de Gasolina Padre
Eustáquio, ainda que em abastecimentos próximos,
não foi alcançada a capacidade total do tanque de
combustível.

2.2.1.22. Posto de Gasolina Padre Eustáquio Ltda. (fls.
2815 a 2836)

Nas hipóteses em que os abastecimentos diários
superaram a capacidade do tanque, apenas um
dos abastecimentos foi realizado na defendente. E
estes abastecimentos realizados na defendente não
ultrapassaram o volume do veículo.

Exceção de alguns casos, significativa parcela dos
abastecimentos realizados estava de acordo com a
capacidade do tanque dos veículos e seguia intervalo de
abastecimento aceitável.
Além disso, as conclusões de que o abastecimento não
é compatível com o volume do tanque de combustível
desprezam as distâncias percorridas em um dia, ou seja,
se ocorreram viagens que justificassem o consumo de
combustíveis. Notadamente, esta Corte de Contas atribui
risco de punição sem estabelecimento de parâmetros
mínimos para se sustentar defesa.
Veículo placa KMS 6013 (L/1318)
Em que pese a equipe técnica não ter definido o veículo,
sugere-se que se tratava de uma Mercedes Benz L 1318,
cujo tanque recebe referências na internet de 210 litros.
Em nenhuma das ocasiões relatadas pela equipe de
Auditoria, no que tange ao Posto de Gasolina Padre
Eustáquio, ainda que em abastecimentos próximos,
não foi alcançada a capacidade total do tanque de
combustível.
Veículo placa MRH 7754 (cam. aberta)
Em que pese a equipe técnica não ter definido o veículo,
em cotejo com os veículos da PMI, entende-se que
se tratava de uma Agrale 8500, cujo tanque recebe
referências na internet de 150 litros.

Mesmo quando os abastecimentos diários se distanciam
em 1 hora e 45 minutos, não há como concluir que não
houve consumo ou que a fiscalização deve ser atribuída
ao defendente.
Veículo MRH 9447 (L/1113)
Em que pese a equipe técnica não ter definido o veículo,
em cotejo com os veículos da PMI, entende-se que se
tratava de uma Mercedes Benz L1113, cujo tanque
recebe referências na internet de 140 litros.
Em nenhuma das ocasiões relatadas pela equipe de
Auditoria, no que tange ao Posto de Gasolina Padre
Eustáquio, ainda que em abastecimentos próximos,
não foi alcançada a capacidade total do tanque de
combustível.
Nas hipóteses em que os abastecimentos diários
superaram a capacidade do tanque, apenas um
dos abastecimentos foi realizado na defendente. E
estes abastecimentos realizados na defendente não
ultrapassaram o volume do veículo.

se tratava de uno mille fire flex, cujo tanque recebe
referências na internet de 50 litros e também possuiu
um tanque menor para o arranque.
Em nenhuma das ocasiões relatadas pela equipe de
Auditoria, no que tange ao Posto de Gasolina Padre
Eustáquio, ainda que em abastecimentos próximos,
não foi alcançada a capacidade total do tanque de
combustível e do tanque de arranque.
Em nenhuma das ocasiões relatadas pela equipe de
Auditoria, no que tange ao Posto de Gasolina Padre
Eustáquio, ainda que em abastecimentos próximos,
não foi alcançada a capacidade total do tanque de
combustível.
Veículo MRH 7758 (Micro-ônibus)
Em que pese a equipe técnica não ter definido o veículo,
em cotejo com os veículos da PMI, entende-se que se
tratava de um Volkswagen Kombi 2008, cujo tanque
recebe referências na internet de 45 litros.
Na data do Apêndice C o primeiro abastecimento foi
realizado nas dependências do defendente e outro, de
menor volume, foi realizado em outro posto, passadas
mais de duas do primeiro abastecimento. Não há como
concluir que não houve consumo ou que a fiscalização
deve ser atribuída ao defendente.
Veículo MTB 5800 (Fiat Mille)

Veículo MQN 8351 (Mille Fire)

Em que pese a equipe técnica não ter definido o veículo,
em cotejo com os veículos da PMI, entende-se que
se tratava de uno mille fire flex, cujo tanque recebe
referências na internet de 50 litros e também possuiu
um tanque menor para o arranque.

Em que pese a equipe técnica não ter definido o veículo,
em cotejo com os veículos da PMI, entende-se que

Em nenhuma das ocasiões relatadas pela equipe de
Auditoria, no que tange ao Posto de Gasolina Padre

www.tce.es.gov.br
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Eustáquio, ainda que em abastecimentos próximos,
não foi alcançada a capacidade total do tanque de
combustível e do tanque de arranque.

Eustáquio, ainda que em abastecimentos próximos,
não foi alcançada a capacidade total do tanque de
combustível.

Nas hipóteses em que os abastecimentos diários
superaram a capacidade do tanque, apenas um
dos abastecimentos foi realizado na defendente. E
estes abastecimentos realizados na defendente não
ultrapassaram o volume do veículo.

Nas hipóteses em que os abastecimentos diários
superaram a capacidade do tanque, apenas um
dos abastecimentos foi realizado na defendente. E
estes abastecimentos realizados na defendente não
ultrapassaram o volume do veículo.

Veículo MQN 8354 (Mille fire)

Acerca do equipamento, tendo em vista a complexidade
de sua construção, deveria ser considerada a existência
de outros sistemas de funcionamento e reservatórios de
combustíveis.

Em que pese a equipe técnica não ter definido o veículo,
em cotejo com os veículos da PMI, entende-se que
se tratava de uno mille fire flex, cujo tanque recebe
referências na internet de 50 litros e também possuiu
um tanque menor para o arranque.
Em nenhuma das ocasiões relatadas pela equipe de
Auditoria, no que tange ao Posto de Gasolina Padre
Eustáquio, ainda que em abastecimentos próximos,
não foi alcançada a capacidade total do tanque de
combustível e do tanque de arranque.
Nas hipóteses em que os abastecimentos diários
superaram a capacidade do tanque, apenas um
dos abastecimentos foi realizado na defendente. E
estes abastecimentos realizados na defendente não
ultrapassaram o volume do veículo.
Veículo PMI 0011 (120 H)
Em que pese a equipe técnica não ter definido o veículo,
em cotejo com os veículos da PMI, entende-se que se
tratava de equipamento Caterpillar 120H, cujo tanque
recebe referências na internet de 340 litros e também
possuiu um tanque menor para o arranque.
Em nenhuma das ocasiões relatadas pela equipe de
Auditoria, no que tange ao Posto de Gasolina Padre

Veículo PMI 0005 (Roçadeira)
Com base nos documentos e informações disponíveis
nos autos não se consegue identificar qual seria o veículo
referido. Desse modo, comprometida fica ampla defesa
e o contraditório, uma vez ausentes mínimos parâmetros
para que se possa defender.
Veículo PMI 0001 (Patrol)
Em que pese a equipe técnica não ter definido o
veículo, em cotejo com os veículos da PMI, entende-se
que se tratava de um Volvo G710, cujo tanque recebe
referências na internet de 380 litros.
Em nenhuma das ocasiões relatadas pela equipe de
Auditoria, no que tange ao Posto de Gasolina Padre
Eustáquio, ainda que em abastecimentos próximos,
não foi alcançada a capacidade total do tanque de
combustível.
Nas hipóteses em que os abastecimentos diários
superaram a capacidade do tanque, apenas um
dos abastecimentos foi realizado na defendente. E
estes abastecimentos realizados na defendente não
www.tce.es.gov.br

ultrapassaram o volume do veículo.
Veículo MTU 1506 (Ispirit)
Em que pese a equipe técnica não ter definido o veículo,
em cotejo com os veículos da PMI, entende-se que se
tratava de um Chevrolet Celta, cujo tanque recebe
referências na internet de 54 litros e também possuiu
um tanque menor para o arranque.
Em nenhuma das ocasiões relatadas pela equipe de
Auditoria, no que tange ao Posto de Gasolina Padre
Eustáquio, ainda que em abastecimentos próximos,
não foi alcançada a capacidade total do tanque de
combustível.
Nas hipóteses em que os abastecimentos diários
superaram a capacidade do tanque, apenas um
dos abastecimentos foi realizado na defendente. E
estes abastecimentos realizados na defendente não
ultrapassaram o volume do veículo.
Imprescindível destacar o roteiro de viagem dos veículos.
Num intervalo de 3 horas é possível ir e volta de Ibiraçu
para Vitória e ter que abastecer de novo.
Veículo PMI 0003 (Retroescavadeira)
Com base nos documentos e informações disponíveis
nos autos não se consegue identificar qual seria o veículo
referido. Desse modo, comprometida fica ampla defesa
e o contraditório, uma vez ausentes mínimos parâmetros
para que se possa defender
Veículo PMI 0008 (Fiatallis)
Com base nos documentos e informações disponíveis
nos autos não se consegue identificar qual seria o veículo
referido. Desse modo, comprometida fica ampla defesa
e o contraditório, uma vez ausentes mínimos parâmetros
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para que se possa defender.
Veículo TEM 4469 (Astra Sedan)
Com base nos documentos e informações disponíveis
nos autos não se consegue identificar qual seria o
veículo referido e se ele efetivamente fazia parte da frota
da PMI. Desse modo, comprometida fica ampla defesa e
o contraditório, uma vez ausentes mínimos parâmetros
para que se possa defender
Veículo MSX 3345 (Fiat Uno Vivace)
Em que pese a equipe técnica não ter definido o veículo,
em cotejo com os veículos da PMI, entende-se que se
tratava de um Chevrolet Celta, cujo tanque recebe
referências na internet de 48 litros e também possuiu
um tanque menor para o arranque.
Em nenhuma das ocasiões relatadas pela equipe de
Auditoria, no que tange ao Posto de Gasolina Padre
Eustáquio, ainda que em abastecimentos próximos,
não foi alcançada a capacidade total do tanque de
combustível.
Nas hipóteses em que os abastecimentos diários
superaram a capacidade do tanque, apenas um
dos abastecimentos foi realizado na defendente. E
estes abastecimentos realizados na defendente não
ultrapassaram o volume do veículo.
Imprescindível destacar o roteiro de viagem dos veículos.
Veículo MQI 4076 (lotação)
Em que pese a equipe técnica não ter definido o veículo,
em cotejo com os veículos da PMI, entende-se que se
tratava de um Volkswagen Kombi 2006, cujo tanque
recebe referências na internet de 45 litros.
Nas hipóteses em que os abastecimentos diários

superaram a capacidade do tanque, apenas um
dos abastecimentos foi realizado na defendente. E
estes abastecimentos realizados na defendente não
ultrapassaram o volume do veículo.

Os serviços integrados ao sistema permitem
acompanhamento e monitoramento de todos os
abastecimentos em tempo real, o que permite que o
gestor coíba qualquer desvio de finalidade.

Veículo HGF 1009 (Palio Fire)

O sistema permite diversos tipos de travas e bloqueios
como o intervalo mínimo de abastecimento, trava
geográfica, quilometragem, valor diário/semanal/
mensal trava por capacidade de tanque e trava por tipo
de combustível

Em que pese a equipe técnica não ter definido o veículo,
em cotejo com os veículos da PMI, entende-se que
se tratava de um Palio ELX 2006, cujo tanque recebe
referências na internet de 48 litros e também possuiu
um tanque menor para o arranque.
No único evento em que ocorreram dois abastecimentos
diários, estes ocorreram em intervalos de duas horas
entre eles, de maneira que deveria ser visto o itinerário
para se aferir se o veículo foi utilizado por exemplo em
uma viagem de ida e volta entre Ibiraçu e Vitória.
2.2.1.23. Policard
Considerando o descrito no edital do Pregão, o objeto
licitado permite a aquisição de combustível e outros
serviços como troca de óleo conforme item 1.1 do
contrato.
O edital foi silente no que seriam esses serviços. O gestor
poderia, ao seu critério, habilitar veículos da frota bem
como motoristas com permissão para utilização do
cartão.
A permissão ou o bloqueio de compras deve ser operado
por travas no sistema, mediante a intervenção do gestor
cadastrado com login e senha para parametrizar a
utilização dos cartões.
Os gestores autorizados o Sr. Rodrigo Aires Netto
assinado pela Sra. Naciene L. M. Vicente e a Sra. Adriana
Siqueira Piol.
www.tce.es.gov.br

O sistema também permite relatórios diários e diversas
possibilidades do gestor acompanhar possíveis
inconsistências.
No período de um ano de prestação do contrato foram
realizados 4100 acessos de eventos operacionais.
2.2.2. ANÁLISE TÉCNICA
A primeira situação digna de nota é que se o contrato
entrou em vigor em 01/01/2011 e os cartões só foram
entregues no dia 13/01/2011, então é justificado, no
tempo dos fatos e com base no próprio contrato entre
a Prefeitura e a Policard, que todos os abastecimentos
até 13/01/2011 reflitam abastecimentos passados
que foram feitos por notas fiscais, mas que não foram
passados os cartões magnéticos.
Dessa forma, restam justificadas todas as utilizações
do cartão no dia 13, uma vez que apenas permitiram a
efetiva cobrança de abastecimentos anteriores mediante
utilização de cartão magnético.
Sob outro ponto de vista, as defesas e os elementos dos
autos indicam uma gestão ineficiente ou ausência de
controle efetivo sobre o uso dos cartões. Essa situação
parece ser piorada porque o gestor do contrato, quem
deveria fazer os controles, era hierarquicamente inferior
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aos secretários das pastas, que, por vezes, distribuíam os
cartões e autorizavam que fossem utilizados (exemplo à
fl. 43).
Então, visualiza-se uma dificuldade de gestão,
principalmente em impor condutas frente a ordens e
autorizações de agentes públicos hierarquicamente
superiores ao gestor do contrato.
Outra dificuldade observada de ordem prática é na
condução dos motoristas, que, não raro, têm baixo
grau de instrução e estavam acostumados a atuarem de
determinada maneira, como, por exemplo, há relatos
de que eram utilizados botijões de combustíveis a fim
de abastecerem retroescavadeira (Marcos Antonio
Bertolini, por exemplo) na área rural, além de utilização
de combustível para o carro da dengue (informação de
que era utilizado combustível para movimentar o motor
do fumacê também).
Em verdade, em que pesem os 4200 registros feitos pela
Policard como atuações técnicas de gestão de cartão
em um ano, há uma gestão que não conseguiu garantir
transparência às utilizações dos cartões e controlar
devidamente seu uso.
Inequívoco, igualmente, que durante o período em
análise (possivelmente entre agosto e novembro), a
funcionária do Posto Padre Eustáquio, Fernanda da
Silva Giacomin, cometeu furto qualificado em prejuízo
da Prefeitura Municipal de Ibiraçu, utilizando-se de
informações dos cartões de abastecimento.
Nos autos não há especificações sobre quais foram as
transações criminosas, sabe-se apenas que a condenada
furtou aproximadamente R$ 27.000,00 (vinte e sete mil
reais) (fls.25 e seguintes) utilizando-se das senhas de

vários motoristas.
Além disso, há relatos de que ao abastecer e não ser
possível a utilização do cartão, em decorrência de algum
motivo, tal como, sistema fora do ar, inconsistências no
sistema, limite, etc., os motoristas às vezes pegavam
uma nota fiscal e depois, quando voltavam, passavam o
cartão para cobrir o valor de abastecimento anterior e,
não raro abasteciam de novo.
Não se teve acesso a essas notas fiscais, o que permitiria
conferir se houve realmente o abastecimento alegado.
Contudo, como esta análise ocorre sete anos depois do
tempo dos fatos, não é razoável exigir sua juntada.
Porém, numa visão realista, é possível que haja ocasiões
em que o cartão não passe por qualquer motivo (sistema
fora do ar, inconsistências no sistema, limite diário
utilizado). Também é possível que os motoristas, ao
voltarem para passarem o cartão (relativo às notas fiscais
de abastecimentos realizados, mas que não foram pagos
no cartão), possam efetuar novo abastecimento, o que
afastaria a irregularidade de se ter dois abastecimentos
no mesmo dia com volume maior do que o limite do
tanque do veículo.
Ademais, é possível que, por exemplo, uma ambulância
ou um veículo tenha que abastecer duas vezes no
mesmo dia, dependendo do itinerário e do gasto gerado
pelo percurso rodado.
A título de exemplo, foram analisados alguns dos
abastecimentos duplos relatados pela equipe de auditoria
e na maior parte deles a soma dos abastecimentos não
ultrapassou o limite do tanque do veículo de referência,
conforme abaixo se demonstra:
Veículo KMS 6013 (L1318)
www.tce.es.gov.br

De fato, ao se pesquisar na internet, a referência
do L1318 é de 210 litros. Nesse sentido, a soma dos
abastecimentos feitos em um único dia não ultrapassou
o limite do tanque de combustíveis do veículo. Os
valores também não eram idênticos. Assim, não se pode
presumir o dano ao erário em abstrato.
Veículo placa MRH 7754 (cam. aberta)
Em sua defesa, o Sr. Democlaci indicou que o veículo era
um carro pipa, o que foi reforçado nos termos da defesa
do Posto Padre Eustáquio de que o veículo era uma
Agrale 8500, cujo tanque tem capacidade para 150 litros.
No dia 15/06/2011 há dois abastecimentos, um às
12:10 no Posto Pedra Branca (98,52 litros) e outro
às 12:24 no Posto Padre Eustáquio (142,13 litros).
Nesse dia há uma soma de abastecimentos maior do
que o tanque de combustível, em período de 00:14
entre os abastecimentos nos dois postos. No caso, os
abastecimentos ocorreram em postos distintos.
No dia 12/08/2011 há dois abastecimentos (por
motoristas diferentes) em curto intervalo, que juntos
ultrapassaram a capacidade do tanque de combustível.
No caso, os abastecimentos ocorreram em postos
distintos.
Em 23/09/2011, o Sr. Democlaci procedeu a dois
abastecimentos em intervalo de 00:15, que juntos
ultrapassaram a capacidade do tanque de combustível.
No caso, os abastecimentos ocorreram em postos
distintos.
Veículo placa MPE 9447 ou MRH 9447 (L/1113)
Adotando a indicação do modelo L/1113 da Mercedes
Benz, cujo tanque recebe referências na internet de 140
litros, a única data em que o abastecimento foi maior que
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o limite volumétrico do tanque foi no dia 19/10/2011,
quando os abastecimentos foram feitos em intervalos de
00:12 em postos diferentes e por motoristas diferentes.
Veículo placa MSO 3872 – VW Gol – geração IV
Depreende-se da internet que o volume do tanque
é de 55 litros. A soma dos abastecimentos feitos não
ultrapassou o volume total.
Veículo MQN 8351 (Mille Fire)
O veículo recebe referências na internet de 50 litros e
também possuiu um tanque menor para o arranque.
Os dois abastecimentos realizados em 01/04//2011
no Posto Padre Eustáquio, em intervalo de 00:15, com
volumes diferentes e que ultrapassam em pouco (6
litros, desprezando-se o volume do tanque de arrancada)
o volume total possível do veículo.
Veículo MRH 7758 (Micro-ônibus)
Não se sabe ao certo o veículo. A defesa do Posto Padre
Eustáquio sugere que seja um Volkswagen Kombi 2008,
cujo tanque recebe referências na internet de 45 litros,
mas a informação de Kombi parece não se confirmar pelo
título de micro-ônibus. Os abastecimentos ocorreram
em postos diferentes.
O motorista Francisco Elias disse que levava pacientes
para consultas e exames em diversos locais e cidades. Já
Carlos Alberto Ferreira atuava no Conselho Tutelar como
motorista de veículo leve e na Secretaria de Educação
como motorista de veículo pesado.
Veículo MPQ 4041 (L/1113)
Segundo Dilson Ribeiros, tratava-se de caminhão bruck,
placa MPQ 4041, da Secretaria de Obras. Entende-se que
era um Mercedes Benz L 1113 com capacidade de 140

litros.

(TABELA)

Em 23/06/2011 há dois abastecimentos em postos
diferentes, que somados ultrapassam o volume total do
tanque. O intervalo foi de 01:00.

Diante da situação disposta nos autos, não há como
definir onde realmente houve um dano ao erário ou não.
E nem se, de fato, houve um dano ao erário causado pela
atuação dos agentes públicos e pela empresa contratada
ou pelos postos fornecedores de combustível.

No dia 21/07/2011 há dois abastecimentos com o
intervalo de 00:33, sendo que os valores são diferentes
e a soma ultrapassa o volume total. Ambos os
abastecimentos ocorreram no Posto Padre Eustáquio.
No dia 16/08/2011 há dois abastecimentos com intervalo
menor que 01:00, o volume total ultrapassa o limite do
tanque e ambos ocorreram no Posto Padre Eustáquio.
Em 01/09/2011 o intervalo é de 02:59 e a soma dos
abastecimentos é maior que o volume do tanque.
Em 13/10/2011 o intervalo é de menos de 01:00 e a
soma dos abastecimentos feitos em postos distintos é
maior que a capacidade do tanque do veículo.
Em 08/11/2011 o intervalo é de 01:40 e a soma dos
abastecimentos feitos no Posto Padre Eustáquio é maior
que a capacidade do tanque do veículo.
Dentre os abastecimentos há poucos casos em que os
valores eram os mesmos, um deles é o seguinte:
Veículo MTB 5799 – Data: 24/07/2011 – Horários de
abastecimento: 07:35 e 08:02, no Posto Pedra Branca e
ocorreram dois abastecimentos no valor de 53,78 litros
cada. Motorista: Carlos Wagner Nascimento Grazziotti.
Há que se considerar os elementos trazidos aos autos,
bem como o posicionamento desta Corte de Contas
no sentido de tratar a imputação de ressarcimento de
maneira inequívoca e objetiva, afastando qualquer
possibilidade de dano ao erário genérico ou presumido,
conforme abaixo se observa:
www.tce.es.gov.br

Nessa rota, é avesso à segurança jurídica e ao
posicionamento deste Tribunal de Contas e demais
tribunais pátrios imputar dano ao erário de maneira
genérica e presumida, motivo pelo qual, sugere-se o
afastamento do ressarcimento.
No presente caso, não se pode imputar responsabilidade
à Policard porque cabia aos gestores do contrato
formular entraves e respostas dinâmicas no sistema a fim
de compatibilizar o uso dos cartões segundo regras préestabelecidas pela Prefeitura, motivo pelo qual entendese pelo afastamento de sua responsabilidade.
Neste ponto, percebe-se que houve uma gestão
ineficiente do responsável técnico pelo contrato, Sr.
Rodrigo Aires Netto, mas que, diante de suas limitações
decorrentes de sua situação hierárquica, das 4200
movimentações durante o ano de 2011 no sistema
da Policard e de relatos dos mais variados, nos quais
há indicações de que, de fato, o Sr. Rodrigo fazia o
controle dos cartões e de suas utilizações, entendese que na dosimetria da pena devem ser consideradas
as ações do defendente para coibir irregularidades e
apurar problemas e desvios. Por efeito, entende-se pela
substituição de pena de multa para advertência.
Quanto aos Postos de gasolina, não é possível aplicar-lhes
multa devido ao fato de que a obrigação de fiscalização
não lhes era imposta por lei e nem por contrato. De
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toda sorte, não se verificou que os abastecimentos
foram simulados, exceto aqueles apurados em juízo,
os quais foram causados por funcionária (Fernanda da
Silva Giacomin) com dolo de furtar a Prefeitura. Por não
se verificar dolo, tampouco culpa derivada de lei ou
contrato, opina-se pelo afastamento da irregularidade
em relação aos Postos Pedra Branca e Padre Eustáquio.
Em relação aos motoristas, entende-se que apenas
com base nos documentos autuados não é possível
afirmar que os abastecimentos que fizeram foram
simulados, razão pela qual opina-se pelo afastamento
da irregularidade.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, acompanhando o entendimento
da Área Técnica e do Ministério Público de Contas, nos
termos da fundamentação acima, VOTO no sentido de
que os Eminentes Conselheiros aprovem a seguinte
minuta de Acórdão que submeto à consideração.
LUIZ CARLOS CICILIOTTI DA CUNHA
Conselheiro Relator
1. ACÓRDÃO:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM
os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo, reunidos em Sessão Colegiada, ante as
razões expostas pelo Relator, em:

obrigação de ressarcimento ao erário.
1.1.2. Pela MANUTENÇÃO DA IRREGULARIDADE
presente no item 2.2 da Instrução Técnica Conclusiva
04593/2018-1, exclusivamente em relação ao Sr. Rodrigo
Aires Netto, afastando-se, contudo, a obrigação de
ressarcimento e eventual pena de multa.
1.2. RECOMENDAR ao atual gestor da Prefeitura
Municipal de Ibiraçu, a fim de que atente ao presente
caso e desenvolva planos e diretrizes de fiscalização
de contratos, de maneira a munir a fiscalização de
instrumentos de controle a serem seguidos por todos
os agentes públicos, tomando as medidas necessárias
para evitar e coibir eventuais desvios, além de instruir
e determinar aos servidores incumbidos de fiscalizar um
contrato, para que transcrevam, nos autos do processo
de execução do contrato, toda e qualquer ocorrência
para garantir maior transparência à execução contratual
e mesmo para assegurar a fiel e proba aplicação dos
recursos públicos.
1.3. DAR CIÊNCIA ao representante, dos termos desta
decisão, na forma do art. 307, § 7º do Regime Interno –
Resolução TC 261/2013.

CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
Presidente
CONSELHEIRO LUIZ CARLOS CICILIOTTI DA CUNHA
Relator
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
Fui presente:		
PROCURADOR DE CONTAS HERON
CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Em substituição ao procurador-geral
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões

Acórdão 00660/2019-9 – PRIMEIRA CÂMARA
Processo: 06897/2018-7
Classificação: Controle
Representação

Externo

-

Fiscalização

-

UG: PMCB - Prefeitura Municipal de Conceição da Barra
Relator: Luiz Carlos Ciciliotti da Cunha

1.4. ARQUIVAR os presentes autos, após o trânsito em
julgado.

Responsável: ALEX DA SILVA MOURA, FRANCISCO
BERNHARD VERVLOET

2. Unânime.

Representante: MINISTERIO PUBLICO DE CONTAS DO
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

1.1.
Considerar
a
presente
Representação
PARCIALMENTE PROCEDENTE, nos termos do art. 319
da Res. TC 261/2013, em face do abaixo transcrito:

3. Data da Sessão: 29/05/2019 – 16ª Sessão Ordinária da
Primeira Câmara.

1.1.1. Pelo AFASTAMENTO DA IRREGULARIDADE
disposta no item 2.1 da Instrução Técnica Conclusiva
04593/2018-1, de maneira a afastar, igualmente, a

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

4. Especificação do quórum:

www.tce.es.gov.br

representação – prefeitura municipal de conceição da
barra – DÍVIDA DE IPTU E ISSQN – NÃO CONHECER –
arquivar.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO LUIZ CARLOS CICILIOTTI DA
CUNHA:
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Tratam os presentes autos de representação
encaminhada pelo Ministério Público de Contas do
Estado do Espírito Santo, que, no exercício de suas
atribuições institucionais, encaminha expediente
apresentado pelo Ministério Público do Estado do
Espírito Santo (OF/MP.PJCCB/Nº 278/2018, Peça 02, e
documentação complementar, Peça 03), por meio da
qual narra que recebeu denúncia no canal Ouvidoria/
MPES, solicitando investigações acerca da dívida de IPTU
e de ISSQN vinculada ao CPF do ex-Prefeito Jorge Duffles
Andrade Donati (falecido), que teria sido “retirada” do
portal da transparência do município sem que, segundo
a denúncia, houvesse o efetivo pagamento do montante
que, aproximadamente, chegaria aos R$ 3.000.000.00
(três milhões de reais), conforme relatado.
Por meio do Parecer 00091/201-1, o Ministério Público
de Contas remeteu os autos ao Gabinete da então
Relatora, que o enviou à Área Técnica.
Ato contínuo, o Núcleo de Controle Externo de
Contabilidade e Economia – NCE procedeu à Manifestação
Técnica 00932/2018, cujo encaminhamento foi o
seguinte:
ENCAMINHAMENTO:
Ante o exposto, submetemos à consideração superior a
seguinte proposta de encaminhamento:
Notificação, nos termos do art. 63, inciso III, da Lei
Complementar 621/2012, aos Srs. Francisco Bernhard
Vervloet, Prefeito Municipal, e Alex da Silva Moura,
Secretário Municipal de Finanças, Planejamento
e Tributação de Conceição da Barra/ES, para que
encaminhem a este Tribunal de Contas, cópia da seguinte
documentação:

Relação dos débitos da empresa INFISA - INFINITY
ITAÚNAS AGRICOLA S/A junto à Prefeitura Municipal
de Conceição da Barra, inscritos ou não em dívida ativa
tributária, referentes ao período de 2008 a 2015;
Documentos que comprovem as ações tomadas pela
Fazenda Pública Municipal, na esfera administrativa,
para a cobrança dos débitos supracitados;
Relação de processos judiciais movidos para recebimento
de débitos da empresa INFISA - INFINITY ITAÚNAS
AGRICOLA S/A junto à Prefeitura Municipal de Conceição
da Barra;
Documentos relativos ao pagamento dos débitos, caso
tenham sido quitados;
Dívida ativa porventura baixada, referente a débitos da
empresa INFISA - INFINITY ITAÚNAS AGRICOLA S/A junto
à Prefeitura Municipal de Conceição da Barra.
Fiquem os responsáveis advertidos de que o não
atendimento à Decisão/notificação desta Corte de
Contas poderá implicar em sanção de multa prevista no
art. 135, IV da Lei Complementar 621/2012.
Em seguida, foi prolatada a Decisão Monocrática
01680/2018, no sentido de notificar as autoridades
competentes.
Após apresentação de resposta e documentação de
apoio, por parte do Prefeito Municipal, foram os autos
encaminhados mais uma vez ao NCE, que procedeu à
Manifestação Técnica 00960/2019-9, que opina, nos
seguintes termos:
3 ENCAMINHAMENTOS
Ante todo o exposto na presente instrução, quanto aos
argumentos arrolados a partir da análise dos documentos
www.tce.es.gov.br

que fundamentam o bojo do presente processo, sugerese ao Conselheiro Relator:
3.1) A NÃO ADMISSIBILIDADE da Denúncia apontada pelo
Ministério Público Especial de Contas, ante a ausência de
elementos fáticos e probatórios de ilícito praticado no
município de Conceição da Barra;
3.2) NOTIFICAR do Douto Promotor de Justiça da
Comarca de Conceição da Barra, acerca da análise técnica
referente ao procedimento preparatório instaurado
naquela Comarca.
3.3) o ARQUIVAMENTO, do feito.
O Ministério Público de Contas, por meio do
Parecer 00965/2019-1, anuiu à proposta contida na
Manifestação Técnica 00960/2019-9, pugnando pelo não
conhecimento.
É o breve relatório.
VOTO
FUNDAMENTAÇÃO
Adotamos, como razões de decidir, o posicionamento
do Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e
Economia – NCE, externado por meio da Manifestação
Técnica 00960/2019-9, conforme transcrição abaixo:
Trata-se de procedimento intitulado de Denúncia
instaurados no âmbito desta Corte de Contas a partir do
pedido do Procurador Especial de Contas, Senhor Luiz
Henrique Anastácio da Silva, com base nas informações
apresentadas pelo Promotor de Justiça da Comarca de
Conceição da Barra, Senhor Emmanuel Gonzalez dos
Santos, em que consta procedimento preparatório acerca
de questões relacionadas a arrecadação municipal.
Segundo consta o procedimento, houve denúncia
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anônima que foi avaliada a fim de apurar se houve
beneficiamento ao ex-prefeito do município de
Conceição da Barra, Senhor Jorge Duffles Andrade
Donati, quanto ao sumiço de débito em nome deste e
em favor do município referente a possíveis débitos de
ISSQN e IPTU, que apareciam no Portal de Transparência.

nos dados do cadastro econômico.

Manifestação Técnica.

Em virtude disso, houve a substituição dos débitos
apontados para o Senhor Jorge Duffles Andrade Donati
referentes ao ISSQN-tomador para responsabilidade da
empresa INFISA INFINITY ITAÚNAS AGRICOLA S/A.

DA INEXISTÊNCIA DE BENEFICIAMENTO

Há documentos que apontam certidão de débitos
extraída no nome e CPF do Senhor Jorge Duffles Andrade
Donati, no qual constaria dívida com o fisco municipal
em cerca de R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais).

Além disso, apontou-se que o Senhor Jorge Duffles
Andrade Donatti, deixou de ser sócio da empresa INFISA
INFINITY ITAÚNAS AGRICOLA S/A, antes mesmo da
ocorrência dos fatos geradores apontados pelos serviços
incidentes do ISSQN, a partir do exercício de 2008.

Na instrução do Procedimento Preparatório realizado
pelo Promotor de Justiça solicitou-se ao município de
Conceição da Barra, via Poder Executivo, explicações
acerca dos fatos narrados, quanto ao beneficiamento do
Senhor Jorge Duffles Andrade Donati.

Tal exclusão societária foi reconhecida pela Manifestação
Técnica n° 932/2018, na qual sugiriu ainda a notificação
do Prefeito de Conceição da Barra para apresentação de
documentação complementar:

Em resposta ao Promotor, o município informou que só
existia o débito de R$ 1.726,70 (mil setecentos e vinte e
seis reais e setenta centavos) referente ao lançamento
de IPTU no exercício 2015 em desfavor do senhor Jorge
Duffles Andrade Donati.
Em relação a supostos débitos outrora estabelecidos
referente a ISSQN-tomador de serviço, esclareceu o
município que os respectivos débitos outrora imputados
ao CPF do Senhor Jorge Duffles Andrade Donati, na
verdade eram débitos da empresa INFISA INFINITY
ITAÚNAS AGRICOLA S/A, pessoa jurídica inscrita no CNPJ
n° 39.403.274/0001-67.
Explica-se tal situação porque o sistema tributário do
munícipio vinculava a pessoa física do Senhor Jorge
Duffles Andrade Donati a empresa INFISA INFINITY
ITAÚNAS AGRICOLA S/A, porquanto para o município o
ex-prefeito era sócio da respectiva empresa, com base

a) Relação dos débitos da empresa INFISA - INFINITY
ITAÚNAS AGRICOLA S/A junto à Prefeitura Municipal
de Conceição da Barra, inscritos ou não em dívida ativa
tributária, referentes ao período de 2008 a 2015;
b) Documentos que comprovem as ações tomadas pela
Fazenda Pública Municipal, na esfera administrativa,
para a cobrança dos débitos supracitados;
c) Relação de processos judiciais movidos para
recebimento de débitos da empresa INFISA - INFINITY
ITAÚNAS AGRICOLA S/A junto à Prefeitura Municipal de
Conceição da Barra;
d) Documentos relativos ao pagamento dos débitos,
caso tenham sido quitados;
e) Dívida ativa porventura baixada, referente a débitos
da empresa INFISA - INFINITY ITAÚNAS AGRICOLA S/A
junto à Prefeitura Municipal de Conceição da Barra.
Apresentado os documentos, vieram os autos para
www.tce.es.gov.br

A matéria central do procedimento preparatório está
relacionado ao suposto beneficiamento do Senhor Jorge
Andrade Donati, quanto ao desaparecimento de débitos
outrora imputados a ele, especialmente débitos de
ISSQN-tomador de serviço.
Também está vinculado a questão o fato da arrecadação
municipal está de acordo com suas obrigações, qual seja,
instituir, cobrar e arrecadar todos seus tributos.
Pois bem. Analisando todos os documentos arrolados
tanto no procedimento preparatório, quanto aqueles
apresentados pelo município no bojo deste processo
após a Manifestação Técnica nº 932/2018, observa-se
que não houve qualquer beneficiamento ao Senhor Jorge
Duffles Andrade Donati, assim como não houve nenhum
grave problema quanto a arrecadação de tributos pelo
município.
Acerca do documento que atestava o débito do
senhor Jorge Duffles Andrade Donati foi verficada sua
autenticidade, assim como também foi identificada
a autênticidade do débito referente ao ISS-tomador
em desfavor da empresa INFISA - INFINITY ITAÚNAS
AGRICOLA S/A.
Não há dúvidas de que os débitos junto ao município
referentes ao ISSQN-tomador que apareciam em
desfavor da pessoa física Jorge Donati, não era da
responsabilidade deste.
Conforme apontamento da empresa responsável pelo
Sistema Tributário do município, ficou comprovado
que a responsabilidade imputada ao Senhor Jorge
Donati, era porque o mesmo figurava como sócio da
Segunda-feira, 5 de agosto de 2019
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empresa INFISA - INFINITY ITAÚNAS AGRICOLA S/A,
no cadastro econômico do município. Tal informação,
consta no procedimetno preparatório, presente na Peça
Complementar 7980/2018.

débitos referentes ao ISSQN outrora imputados a
responsabilidade do Senhor Jorge Duffles Andrade
Donati foram repassados a empresa INFISA – INFINITY
ITAÚNAS AGRÍCOLA S.A.

da Administração Tributária do município de Conceição
da Barra, a Equipe não relatou a inexistência e
procedimentos de cobrança administrativa, tampouco o
não ajuizamento de execução fiscal.

Além disso, também no procedimento preparatório,
consta informação de que o Senhor Jorge Donati, deixou
a sociedade empresária INFISA - INFINITY ITAÚNAS
AGRICOLA S/A E, 01/11/2007, conforme Certidão
Específica da Junta Comercial do Estado do Espiríto
Santo, antes da ocorrência dos fatos geradores inscritos
referentes aos lançamentos de ISSQN na Dívida Ativa,
que se iniciaram no exercício de 2008.

Conforme documentos arrolados, indentificou-se que os
débitos foram devidamente transferidos para a empresa
INFISA – INFINITY ITAÚNAS AGRÍCOLA S.A, ao passo que
R$ 1.991.957,91 (um milhão, novecentos e noventa e um
reais, novecentos e cinquenta e sete centavos e noventa
e um centavos) estão sendo cobrados em processos de
execução fiscal a seguir:

Em face disso, resta demonstrado que a Denúncia de
beneficiamento ao Senhor Jorge Duffles Andrade Donati,
não procede, quanto aos créditos referentes ao ISSQNtomador, porquanto os mesmos são de responsabildiade
da empresa INFISA – INFINITY ITAÚNAS AGRÍCOLA S.A e
o município tem diligenciado para recuperar os créditos
em questão.

0000001-19.2015.8.08.0015 – R$ 26.571,61.

Neste ponto, destaca-se, ainda que o Senhor Jorge
Duffles Andrade Donati figurasse como sócio quando
ocorreram os fatos geradores da dívida lançada em
relação a empresa INFISA – INFINITY ITAÚNAS AGRÍCOLA
S.A, a pessoa física do sócio não poderia responder em
solidariedade direta a débitos decorrentes da atuação
da pessoa jurídica, mas somente subsidiariamente, nos
moldes do entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

0000003-86.2015.8.08.0015 – R$ 147.955,92.

Referente ao período da denúncia, em relação ao Senhor
Jorge Duffles Andrade Donati, resta tão somente o
débito de R$ 1.726,70 (mil setecentos e vinte e seis reais
e setenta centavos), referente a IPTU no exercício 2015.

A própria sistemática do ISSQN, faz presumir que o
montante de débitos que deixaram de ser retidos de
prestadores de serviço tomados não se adequariam a
responsabilidade de uma pessoa física, mas sim de um
grande empreendimento comercial.

Observou-se também que o remanescente dos créditos
outrora imputados ao Senhor Jorge Duflles Andrade
Donati, referente ao ISSQN-tomador que foram
transferidos a empresa INFISA – INFINITY ITAÚNAS
AGRÍCOLA S.A, não tiveram valores ajuizados porque
foram baixados, possivelmente em razão da prescrição,
porquanto referente a fatos geradores ocorridos nos
anos de 2008 e 2009.

Logo, restou identificado pelo município o equívoco
quanto as informações prestadas pelo Sistema de
gerenciamento de débitos adotado, ao ponto de
esclarecer e comprovar a responsabilidade da empresa
INFISA – INFINITY ITAÚNAS AGRÍCOLA S.A em detrimento
do Senhor Jorge Duffles Andrade Donati.
Diante disso, também observou-se que todos os

0000007-26.2015.8.08.0015 – R$ 100.236,85.
0000006-41.2015.8.08.0015 – R$ 51.828,84.
0000002-04.2015.8.08.0015 – R$ 80.107,88.
0000005-56.2015.8.08.0015 – R$ 151.389,70.
0000004-71.2015.8.08.0015 – R$ 27.431,72.
0000591-25.2017.8.08.0015 – R$ 1.406.435,39.

Conquanto, é importante destacar também que no
Relatório de Auditoria n° 42/2017 (Processo 3118/2017),
fruto da auditoria temática em receita, cujo objeto é a
Avaliação da Estrutura Legislativa, física e organizacional
www.tce.es.gov.br

Sobre a dívida de IPTU, não há o que se destacar nesse
momento, haja vista que o município foi avaliado pela
Equipe como diligente nos procedimentos de cobrança
da dívida ativa e o respectivo crédito ainda não está
prescrito. Em face disso, acredita-se que o município
deve estar diligenciando para receber o débito junto ao
espólio do Senhor Jorge Donati, porquanto público e
notório o falecimento deste.
CONCLUSÃO
Em face do exposto, consta-se que a “Denúncia” de
beneficiamento em favor do Senhor Jorge Duflles
Andrade Donati não procede.
Os débitos imputados referentes ao ISSQN-tomador não
eram de sua responsabilidade, mas da empresa INFISA
– INFINITY ITAÚNAS AGRÍCOLA S.A da qual um dia foi
sócio.
O fato da certidão apresentada constar o débito em
Segunda-feira, 5 de agosto de 2019
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desfavor do Senhor Jorge Duffles Andrade Donati ficou
evidene que foi em virtude de erro do sistema de
gerenciamento.
De toda forma também restou demonstrado que toda
dívida que constava em nome de Jorge Duffles Andrade
Donati que porventura não foi mais identificada em
face da pessoa física, posteriormente foi repassada a
responsabilidade da empresa INFISA – INFINITY ITAÚNAS
AGRÍCOLA S.A, com parte dos créditos cobrados
judicilamente e outro remanescente sofreu baixa e não
consta mais na Dívida Ativa.
Com isso, importa destacar que a presente denúncia
encaminhada pelo Ministério Público de Contas,
referente ao Procedimento Preparatório realizado pelo
Promotor do Mununicípio de Conceição da Barra não
merece prosperar.
Imputa informar também, como tal Denúncia sequer
foi recebida como tanto, e assim não deve proceder,
porquanto não preenche os requisitos do art. 94 da Lei
Orgânica deste Tribunal (Lei Complementar Estadual
621/2013), uma vez que não há informações de fatos e
provas de ilícitos praticados:
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;

comprovação de que os signatários têm habilitação para
representá-la.

julgado.

§ 1º A denúncia não será conhecida quando não
observados os requisitos de admissibilidade previstos
neste artigo.

3. Data da Sessão: 29/05/2019 – 16ª Sessão Ordinária da
Primeira Câmara.

§ 2º Caberá ao Relator o juízo de admissibilidade da
denúncia. § 3º Na hipótese de não conhecimento, a
decisão deverá ser submetida ao Plenário.
Diante disso, conclui-se que a represente Denúncia não
deva ser admitida e consequentemente arquivada.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, acompanhando o entendimento
da Área Técnica e do Ministério Público de Contas, nos
termos da fundamentação acima, VOTO no sentido de
que os Eminentes Conselheiros aprovem a seguinte
minuta de Acórdão que submeto à consideração.
LUIZ CARLOS CICILIOTTI DA CUNHA
Conselheiro Relator
1. ACÓRDÃO:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, ante as
razões expostas pelo Relator, em:
1.1 NÃO CONHECER a presente representação, ante a
ausência de elementos fáticos e probatórios de ilícito
praticado no município de Conceição da Barra.

2. Unânime.

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
Em substituição ao procurador-geral
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões

Acórdão 00678/2019-9 – PRIMEIRA CÂMARA
Processo: 04090/2005-8
Classificação:
Auditoria

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

1.2 DAR CIÊNCIA ao Douto Promotor de Justiça da
Comarca de Conceição da Barra, dos termos desta
decisão, na forma do art. 307, § 7º do Regime Interno –
Resolução TC 261/2013.

V - se pessoa jurídica, prova de sua existência e

1.3 ARQUIVAR os presentes autos, após o trânsito em

Relator: 		

III - estar acompanhada de indício de prova;

www.tce.es.gov.br

Controle Externo - Fiscalização -

UG: 			
de São Mateus

PMSM - Prefeitura Municipal

Sebastião Carlos Ranna de Macedo
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Responsável:

LAURIANO MARCO ZANCANELA

Procuradores: LEVY PEREIRA DE MENEZES (OAB:
4322-ES), MYRNA FERNANDES CARNEIRO (OAB: 15906ES), MARIANA GALVAO BARRETO LEONEL (OAB: 14066ES), RODRIGO AVILA GUEDES KLIPPEL (OAB: 10345-ES),
ANAMELIA GRAFANASSI MOREIRA (OAB: 14470-ES),
LARISSA CALEGARIO MACIEL (OAB: 14997-ES), BARBARA
DALLA BERNARDINA LACOURT (OAB: 14469-ES), ANA
CAROLINA MACHADO LIMA (OAB: 12130-ES), CHRISTINA
CORDEIRO DOS SANTOS (OAB: 12142-ES), ALEX DE
FREITAS ROSETTI (OAB: 10042-ES), CARLOS EDUARDO
AMARAL DE SOUZA (OAB: 10107-ES), MARCELO
ABELHA RODRIGUES (OAB: 7029-ES), FLAVIO CHEIM
JORGE (OAB: 262B-ES), AMANDA LOYOLA GOULART
(OAB: 24474-ES), CHEIM JORGE & ABELHA RODRIGUES
ADVOGADOS ASSOCIADOS (CNPJ: 03.444.489/000189), ERILDO PEDRINI NETTO (CPF: 149.603.37796), EVALDO RIBEIRO DE CASTRO (CPF:129.613.55788), GIOVANI PAPI DE ABREU (CPF: 148.632.957-82),
LUAN FERNANDES RODRIGUES (CPF: 147.585.36708), MARIANA FERNANDES BELIQUI (OAB: 15918-ES),
MATHEUS DOCKHORN DE MENEZES (OAB: 14007-ES),
THAIS DE OLIVEIRA NASCIMENTO (CPF: 135.955.697-41)
CONTROLE EXTERNO – FISCALIZAÇÃO – AUDITORIA –
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS – EXERCÍCIOS
DE 2002 A 2004 – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE
CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO
E REGULAR DO PROCESSO – NÃO CABIMENTO DA
REABERTURA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL APÓS
DECURSO DE EXCESSIVO LAPSO TEMPORAL POR OFENSA
A GARANTIAS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO
E DA AMPLA DEFESA E AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL
DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO – PRECEDENTES

– EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – CIÊNCIA
– ARQUIVAMENTO.
O EXMO.SR.CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA
DE MACEDO
1 RELATÓRIO
Cuidam estes autos de Relatórios de Auditoria Ordinária
de Engenharia realizada na Prefeitura Municipal de São
Mateus, referentes aos exercícios de 2002 a 2005, sob a
responsabilidade do Senhor Lauriano Marco Zancanella
– Prefeito Municipal.
Em cumprimento ao Plano de Auditoria 283/2005,
a 9ª Controladoria Técnica elaborou os relatórios de
auditoria de engenharia RA-E 059/2005 (fls. 03-17);
56/2005 (fls. 61-116) e RA-E 27/2008 (fls. 378-396),
em que foram apontados indícios de irregularidades
elencados na Instrução Técnica Inicial ITI 200/2008 (fls.
524-533), que embasou o voto do Conselheiro Relator e
a Decisão Preliminar TC 590/2008 (fls. 552), pela citação
do responsável.
Devidamente citado, o Senhor Lauriano Marco
Zancanella, por meio de advogado constituído,
apresentou tempestivamente suas justificativas às fls.
564-643, juntando os documentos de fls. 644-1588.
Por despacho às fls. 1590 foram os autos encaminhados
à Controladoria Geral Técnica para elaboração de
instrução técnica conclusiva, em janeiro de 2009.
Em virtude de alterações regimentais que modificaram
as competências das unidades técnica deste Tribunal,
este processo foi encaminhado à 6ª Controladoria
Técnica em janeiro de 2009, à 4ª Controladoria Técnica
em 25/02/2011 e ao Núcleo de Engenharia e Obras
Públicas – NEO.
www.tce.es.gov.br

O NEO elaborou a Instrução de Engenharia Conclusiva –
ICE 50/20015 (fls. 1594-1636) contendo a análise técnica
das alegações de defesa do responsável, concluindo
pela manutenção dos indícios de irregularidades e
pagamentos indevidos totalizando R$ 846.945,95
(oitocentos, quarenta e seis mil, novecentos, quarenta
e cinco reais e noventa e cinco centavos) equivalentes
a 609.195,12 VRTE a serem ressarcidos aos cofres
municipais.
Em seguida, na forma regimental, o Núcleo de Estudos
Técnicos e Análises Conclusivas – NEC manifestou-se por
meio da Instrução Técnica Conclusiva ITC 5719/2015 (fls.
1656-1665), opinando pela ocorrência de prescrição.
Quanto aos valores a serem ressarcidos ao erário,
diverge da IEC 50/2015, opinando pela devolução de
445.804,91 VRTE.
O Ministério Público Especial de Contas acolheu o
opinamento técnico apresentado na ITC 5719/2015 por
meio do parecer PPJC 325/2016, da lavra do Procurador
Luis Henrique Anastácio da Silva (fls. 1669-1671).
Os autos integraram a 18ª Sessão Ordinária do dia
31/05/2016, ocasião em que foi realizada sustentação
oral (notas taquigráficas às fls. 1700-1704).
Encaminhado o feito para análise, o NEC elaborou
a Manifestação Técnica 474/2016 (fls. 1706-1716),
opinando, alternativamente, pelo afastamento da
responsabilidade do senhor Lauriano Marco Zancanela
ou complementação da instrução pela unidade técnica
competente, e ainda pela extinção do feito com resolução
de mérito, em razão da prescrição.
O Ministério Público de Contas, no Parecer 1044/2016
(fls. 1720/1725), opina pela prescrição da pretensão
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punitiva, pela conversão do feito em Tomada de Contas
Especial e condenação do senhor Lauriano Marco
Zancanela ao ressarcimento apontado nos itens 3.1.6 e
3.3.6.
Em seguida encaminhei os autos à área técnica, a fim
de verificar a possibilidade de se apontar os demais
responsáveis pelos atos irregulares, individualizando as
condutas (fls. 1727).
A SecexEngenharia elaborou a Manifestação Técnica
1186/2019 (fls. 1729/1744), opinando pela extinção do
processo sem julgamento do mérito.
O Ministério Público de Contas, no Parecer 1299/2019
(fls. 1755), da lavra do Procurador Luis Henrique
Anastácio da Silva, dissentiu da Manifestação Técnica
1186/2019, reiterando o Parecer 1044/2016.
Assim vieram os autos a este Gabinete para emissão
voto.
É o relatório.
2 FUNDAMENTAÇÃO
Compulsando os autos, verifico que o feito se encontra
devidamente instruído, portanto, apto a um julgamento,
eis que observados todos os trâmites legais e regimentais.
Ratifico parcialmente o posicionamento da área técnica
e integralmente do Ministério Público de Contas,
conforme passo a expor.
A Instrução de Engenharia Conclusiva IEC 50/2015
realizou a análise dos apontamentos da fiscalização
em confronto com os argumentos de defesa do agente
responsável, tendo concluído pela manutenção das
irregularidades conforme as tabelas abaixo, sendo
a primeira composta por itens que não ensejaram

ressarcimento e a segunda, a pagamentos indevidos,
com opinamento pelo ressarcimento dos valores:

iluminação pública e extensões de redes elétricas, com
fornecimento de material);

(TABELA)

Esclarecimentos/ justificativas da defesa em atendimento
à ITI, às fls. 574/576:

Em seguida, a ITC 5719/2015 apontou a ocorrência de
prescrição da pretensão punitiva deste Tribunal, com a
qual anuiu o Ministério Público de Contas no Parecer
325/2016.
Trata-se dos exercícios de 2002 a 2004, tendo o agente
responsável sido citado, com juntada do termo de
citação em 12/11/2008 (fl. 557), de modo que, de acordo
com o art. 71 da Lei Complementar 621/2012, ocorreu a
prescrição, sem que este processo tivesse sido julgado.
Desta forma, em consonância com a ITC 5719 e o
Parecer 325/2016, cabe o acolhimento da ocorrência de
prescrição da pretensão punitiva deste Tribunal.
Considerando que o dano ao erário é imprescritível, na
forma do art. 37, § 6º da Constituição Federal, devese trazer aqui a discussão de mérito sobre os itens de
irregularidade que importam em ressarcimento ao
erário, com transcrição da análise técnica de engenharia
contida na IEC 50/2015:
“(...) 3.1.6 Pagamento indevido.
Fundamentação Legal: artigos 62 e 63 da Lei 4320/64.
Conforme ITI (item 1.1.6):
1.1.6. Pagamento indevido no valor de R$ 95.137,80
(noventa e cinco mil, cento e trinta e sete reais e
oitenta centavos), correspondentes a 63.910,92 VRTE´S,
passíveis de ressarcimento em caso de não comprovação
de regularidade (Item 6.1.3.D – Contrato nº 26/03
firmado com “KW Construções e Montagens Ltda.”
para execução de manutenção do sistema municipal de
www.tce.es.gov.br

A irregularidade apontada pela 9ª CT no item D se refere
ao pagamento de alguns itens do contrato em valor
pretensamente superior ao de mercado, totalizado R$
153.856,22 (cento e cinqüenta e três mil, oitocentos e
cinqüenta e
seis reais, e vinte e dois centavos),
conforme demonstrativo das planilhas 03 e 04 do
apêndice A, fls. 21 e 22. Desta quantia, (i) R$ 95.137,80
corresponderia ao pagamento de itens inseridos nos
quantitativos previstos no contrato e (ii) R$ 58.718,42
equivaleria a pagamentos de itens que, além de terem
sido feitos a maior, teriam extrapolado os quantitativos
contratuais.
De plano, é de se registrar que a ‘diferença de orçamento’
apurada não se afigura como falha capaz de macular a
regularidade do procedimento licitatório e do contrato
026/2003, dado que os valores sugeridos pela área
técnica são manifestamente inviáveis.
Analisemos, a título de amostragem, os itens 03.44,
03.55 e 03.61 da tabela estruturada às fls. 21, os
quais correspondem, respectivamente, aos seguintes
materiais: Fio de cobre nu duro — 16mm, Lâmpada V.
Metálica 400 W – Verde e Luminária aberta E-27-para
lâmpada Vapor Mercúrio de 125W.
Item 03.44: Fio de cobre nu duro — 16 mm
Valor Contratado: R$ 4,45
Valor Proposto pelo Tribunal de Contas: R$ 2,56
Valor de custo do material para a KW (sem frete e
impostos incidentes). conforme a NE 06578. emitida
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pela Dragão Material Elétrico Ltda.: R$ 3,43

Valor Proposto pelo Tribunal de Contas: R$ 1,50

dos funcionários envolvidos nos serviços (fls. 847/943);

Item 03.55: Lâmpada V. Metálico 400W - Verde

Valor de custo da mão de obra para a KW: R$ 0,50/min

Valor Contratado: R$ 160.95

As folhas de pagamento em anexo (doc. 06) demonstram
que as despesas com a equipe de funcionários
minimamente necessária para a execução dos serviços
totalizavam R$ 6.602,72 (seis mil seiscentos e dois reais
e setenta e dois centavos), bem como que, somados os
gastos, a empresa contratada tinha com empregados um
custo de R$ 30,01 (trinta reais e um centavo) por hora e
de R$ 0,50 (cinqüenta centavos) por minuto.

Questionamento quanto a alguns preços adotados pelo
TCE.

Valor Proposto pelo Tribunal de Contas: R$ 136,73
Valor de custo do material para a KW (sem frete e
impostos incidentes), conforme a NF 072152, emitida
pela Dragão Material Elétrico Ltda.: R$ 130,00
Item 03.61: Luminária aberta E-27-para lâmpada Vapor
Mercúrio de 125W.
Valor Contratado: R$ 57,40
Valor Proposto pelo Tribunal de Contas: R$ 21,10
Valor de custo do material para a KW (sem frete e
impostos incidentes). conforme a NF 016873. emitida
pela Levilux Iluminação e Eletricidade Ltda.: R$ 26,84
Registre-se que os valores acima referidos, constantes
das notas fiscais em anexo (doc. 05), não abrangem
os custos da empresa com o frete e com os impostos
incidentes sobre a transação, nem mesmo a margem de
lucro sobre o produto, sem a qual o sustento da empresa
ficaria impraticável.
Dessa forma, a partir desta análise demonstrativa
conclui-se que os parâmetros adotados por este Eg. TCE
não retratam a então realidade do mercado, motivo
pelo qual não se prestam a caracterizar a impropriedade
dos preços contratados para os materiais.

Assim, de acordo com os valores sugeridos na ITI, o metro
de urna rede de alta tensão como a primária trifásica
deveria ser construído em apertados três minutos — o
que, à evidência, é absolutamente impossível do ponto
de vista prático.
Por ai se vê que também os valores dos serviços/
mão-de-obra foram subestimados, alcançando
patamar totalmente desvinculado da realidade e da
razoabilidade.
Desta feita, diante da inexistência de subsídios aptos a
amparar suficientemente as conclusões da área técnica
neste ponto. impõe-se. data venia, seja desconsiderada a
irregularidade em questão, notadamente tendo em vista
que a contratação foi precedida de licitação regular, do
tipo menor preço, e que a empresa vencedora ofereceu
preço global inferior àquele constante do edital.

Voltando os olhares para os preços adotados para os
serviços (mão-de-obra), o mesmo exercício comparativo
apresenta-se possível. Tomemos como base, assim, os
itens 02.02.

Análise:

Item 02.02: Extensão de rede primária - trifásica

Notas fiscais de compra de alguns materiais pela
contratada, bem como registro da folha de pagamento

Valor Contratado (metro): R$ 14,50

A Defesa trouxe algumas alegações e esclarecimentos
quanto aos preços estabelecidos para a contratação,
dentre os quais:

www.tce.es.gov.br

Observa-se, porém, que não foram anexados aos autos
as composições detalhadas de custos dos serviços com
preços questionados para comprovar o valor adotado.
Também só foram abordados sobre os preços de alguns
materiais, conforme transcrição no subtópico anterior.
Tornou-se necessário, portanto, visando uma análise
imparcial das alegações e esclarecimentos trazidos pela
defesa, proceder nova pesquisa de preços seguindo a
seguinte ordem para o estabelecimento dos preços:
Consulta a tabelas referenciais existentes, seguindo
primeiramente a ordem estabelecida na IN 015/2009;
Análise do preço unitário trazido pela Defesa, com a
devida verificação da nota fiscal e acrescido BDI máximo
de 35% conforme orientação da IN 015/2015;
Pesquisa de Mercado;
Adoção do preço encontrado na ITI.
Com respeito à apresentação dos preços de materiais
adquiridos pela Contratada, cabe uma ressalva
para a Administração: os valores indicados não
obrigatoriamente representam o valor de mercado,
visto que, dentre outras possibilidades, podem ser
provenientes de uma má negociação da Contratada, que
nada tem a ver com o valor decorrente do contrato com
a Administração.
O Tribunal de Contas da União, reitera por meio
de diversos acórdãos, a necessidade de se utilizar
prioritariamente as tabelas referenciais de custos,
a exemplo dos Acórdãos do Plenário nº 517/2003,
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1455/2003, bem como a Lei de Diretrizes Orçamentárias
no período de 2000 a 2003. De forma similar, este Tribunal
também prioriza a adoção de tabelas referenciais de
custos quando do estabelecimentos dos preços máximos
a serem contratados.
Por fim, o Apêndices A e B apresentam o comparativo
entre os preços contratados e os encontrados pelo TCEES, permanecendo o vício apontado pela ITI. O valor
total corrigido referente a diferença é igual a:
(TABELA)
Quadro 1 – Diferença de valores total
3.2.11 Pagamento indevido.
Contrato nº 015/04 (item 5.3 do RA): Construção das
escolas nas comunidades de Itauninhas e Rio Preto e
reforma e ampliação da escola Professor João Pinto
Bandeira.

volume IV.

índices considerados por este TCE.(g.n.)

Análise:

(...)

Inicialmente cabe destacar o entendimento que vigora
acerca das contratações por preço global:

Lançando esta situação na planilha, é possível verificar
no Apêndice C, Colunas 7 e 8, que não ocorreu
superfaturamento considerando tão somente a
divergência por preços unitários. Entretanto, é necessária
também uma 2ª análise.

Acórdão 1595/2006-TCU-Plenário. 1. A contratação por
preço global (lump sum price) não afasta a necessária
adequação dos valores unitários aos preços de mercado.
(g.n.)
Com esta linha de raciocínio, cabem duas análises neste
tópico:
Análise Global de Superfaturamento (devido desvio de
preços unitários): quando não há divergência entre os
quantitativos pagos durante a obra:
Análise de Superfaturamento para cada serviço quando
ocorre desvio de quantidade.

Fundamentação Legal: artigos 62 e 63 da Lei 4320/64.

Na 1ª análise é cabível a alegação trazida em defesa, a
saber:

Conforme ITI (item 1.2.36):

(...)

1.2.36. Pagamento indevido no valor de R$ 49.742,85
(quarenta e nove mil, setecentos e quarenta e dois reais
e oitenta e cinco centavos), correspondentes a 33.415,86
VRTE´S, passíveis de ressarcimento em caso de não
comprovação de regularidade (Item 5.3.3.G – Contrato
nº 15/04 firmado com “RS Comércio e Edificações
Ltda.” para construção das escolas nas comunidades de
Itauninhas e Rio Preto e reforma e ampliação da escola
Professor João Pinto Bandeira);

Leve-se em consideração, sobretudo, que muitos valores
de itens contratados, presentes nesta mesma planilha às
IN. 131/135, sequer se aproximaram dos valores tidos
como referência pelo Tribunal de Contas.

Esclarecimentos/ justificativas
atendimento à ITI:

da

defesa

em

Os esclarecimentos/justificativas referentes ao item
5.3.3.G consta às fls. 606/616 do presente processo,

Em outras palavras, este Relatório de Auditoria de
Engenharia Civil apenas enfatizou os preços unitários
dos produtos e serviços que foram adquiridos por
preços superiores aos dos índices considerados pelo
Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo.
Contudo, deixou de considerar os produtos e serviços
existentes na mesma planilha, mas que foram
adquiridos pela Prefeitura Municipal de São Mateus
por preços inferiores quando comparados aos mesmos
www.tce.es.gov.br

O Relatório de Auditoria apontou desvio entre as
quantidades pagas para alguns serviços e as quantidades
efetivamente executadas. Neste caso, são necessários
dois procedimentos:
Apurar a diferença quantitativa;
Realinhar o preço unitário, caso o preço contratado seja
superior ao de mercado (do contrário, utilizar o preço
contratado).
O Apêndice B apresenta a análise detalhada de cada
item justificado em defesa e apresenta que alguns
serviços foram pagos sem a celebração de termo
aditivo, a exemplo do serviço 2.4, 12.2 e 12.6 (conforme
descrito na coluna 9 do Apêndice). Já o Apêndice C,
colunas 9 e 10, apresenta a diferença total resultante
das divergências quantitativas, não ficando configurado
superfaturamento, porém, demonstrou-se que alguns
serviços foram compensados por meio de outros,
configurando pagamento por meio de “química”.
Conforme Acórdão nº 1227/2012 do Plenário do TCU:
Trecho do Relatório:
3.1.2 - Situação encontrada:
(...)
Outra irregularidade decorrente é a medição de
serviços por “química”, caracterizada pela utilização
Segunda-feira, 5 de agosto de 2019
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de quantitativo de outro item de planilha para medir
serviço semelhante que consumiu quantitativo original,
conforme demonstrado na memória de cálculo da
terceira medição: item 4.1.2.5 - concreto não estrutural;
item 4.1.7.3 - forma de madeira para fundação; e
item 4.1.7.4 - concreto estrutural Fck=35MPa. Tal
irregularidade guarda relação com a alteração de solução
e/ou método construtivo devido a este ter alterado o
quantitativo do projeto original, e também o da planilha
contratada.(g.n.)
(...)
Trecho do Acórdão:
9.2. notificar a Infraero, com base no art. 179, § 6º,
do Regimento Interno do TCU, que a reincidência no
cometimento das irregularidades apuradas nos itens 3.1
e 3.2 do relatório de auditoria, acostado à peça 32 deste
processo, pode ensejar a apenação dos responsáveis,
nos termos do art. 58, inciso II, da Lei 8.666/93;(g.n.)
Entretanto, sugere-se afastar o vício apontado em
ITI, visto que as constatações acima mencionadas não
ensejaram em pagamento indevido e, portanto, não
estão contempladas no escopo deste trabalho.

centavos), durante o exercício de 2004, correspondentes
a 381.893,99 VRTE´S, passíveis de ressarcimento em
caso de não comprovação de regularidade (Item 5.1.3
– Contrato nº 22/02 firmado com “Samon Saneamento
e Montagens Ltda.” para execução dos serviços de
varrição manual mecanizada de vias e logradouros
públicos, raspagem de vias e sarjetas, capina manual
de ruas e praças, limpeza de praias, limpeza e lavagem
de feiras e mercados, lavagem de vias pavimentadas e
logradouros públicos, coleta e transporte de lixo urbano
domiciliar, público e hospitalar na sede do município e
comunidades rurais, e operação do aterro sanitário do
município de São Mateus);
Esclarecimentos/ justificativas da
atendimento à ITI, às fls. 642/643:

defesa

em

A 9ª Controladoria Técnica deste Sodalício Tribunal
apontou como irregularidade no Contrato n° 022/2002 a
constatação de alguns preços unitários acima dos preços
das tabelas de referência, o que, caso não justificado,
poderia redundar no ressarcimento de:
R$ 108.510,63: referente ao exercício de 2002
R$ 275.547,44: referente ao exercício de 2003

3, 4, 5 e 6 do Apêndice III, às fls. 405/409, relacionadas
exclusivamente a diferenças de preços unitários
constatadas em auditoria. Ainda neste tópico do relatório,
afirma-se que “...não foi constatada incoerência entre os
quantitativos medidos e os valores pagos.”.
O quadro abaixo demonstra o total de diferença apurada
devido a divergência de preços unitários:
(FIGURA)
Quadro 2 – Diferença total apurada, corrigida conforme
nota, devido preços unitários acima do Valor de Mercado.
Os esclarecimentos trazidos em defesa e documentos
anexados não justificam nem abordam nada sobre as
diferenças de preços encontradas em auditoria. Diante
disso, permanece o vício apontado em ITI, sugerindo-se
a correção do valor para o total apresentado no quadro
acima, visto que o total reportado em ITI esqueceu de
contemplar o período de jun/04 a dez/04 (tabela 06 do
Apêndice III). (...)”
Mantidas, portanto, as irregularidades relativas a
pagamentos indevidos constantes dos itens 3.1.6 e 3.3.6
da Instrução de Engenharia Conclusiva IEC 50/2015.

3.3.6 Pagamento indevido.

R$ 137.328,71: referente ao exercício de 2004

Entretanto, não se pode ter em conta os valores de
ressarcimento apontados.

Fundamentação Legal: artigos 62 e 63 da Lei 4320/64.

No entanto, inexistem as irregularidades apontadas nas
tabelas 2, 3, 4, 5 e 6 do Apêndice III, como demonstram
as Planilhas e Notas Fiscais ora anexadas, que claramente
demonstram que as quantidades contratadas
corresponderam às quantidades medidas e pagas (doc.
53).

Em relação ao item 3.1.6 – pagamentos indevidos no
contrato 26/2003, a IEC 50/2015 apresenta um valor de
ressarcimento maior do que o apontado na ITI 200/2008
(valor ITI 200: R$ 95.137,80 - 63.910,92 VRTE e valor IEC
50/2015: R$ 140.628,00 - 103.070,04 VRTE).

Conforme ITI (item 1.3.6):
1.3.6. Pagamento indevido no valor de R$ 108.510,63
(cento e oito mil, quinhentos e dez reais e sessenta e três
centavos), durante o exercício de 2002, R$ 275.547,44
(duzentos e setenta e cinco mil, quinhentos e quarenta
e sete reais e quarenta e quatro centavos), durante
o exercício de 2003, e R$ 137.328,71 (cento e trinta e
sete mil, trezentos e vinte e oito reais e setenta e um

Análise:
O apontamento feito no item 5.1.3 do RA-O 22/02, à fl.
392, reportado pelo item 1.3.6 da ITI, lista as tabelas 2,
www.tce.es.gov.br

Em relação ao item 3.3.6 – pagamentos indevidos no
contrato 22/2002, a IEC 50/2015 faz a inclusão, no valor
a ressarcir, de R$ 184.930,41 relativo ao período de
junho a dezembro de 2004, que por lapso do Relatório
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e da ITI não foi incluído no somatório, apesar de ter sido
mencionado.
Estas alterações foram registradas pela ITC 5719/2015,
que apesar de acompanhar a IEC 50/2015 no mérito,
dela divergiu em relação aos valores a serem ressarcidos.
Acompanho neste sentido a ITC 5719/2015, uma vez
que a análise conclusiva de engenharia não poderia
modificar a situação existente no momento da citação,
causando prejuízo à tutela do agente responsável,
tendo em vista que não foi assegurado o contraditório,
restando prejudicada a ampla defesa.
Assim, divirjo em parte da ICE 50/2015 e acompanho a ITC
5719/2015 e o Parecer 325/2016 do Ministério Público
de Contas, no sentido de manter as irregularidades
constantes dos itens 3.1.6 e 3.3.6 da ICE 50/2015, com
os respectivos ressarcimentos dos valores constantes da
Instrução Técnica Inicial, como a seguir:
(TABELA)
Em sua sustentação oral (fls. 1700 – 1704) o senhor
Lauriano Marco Zancanela alegou que além de estar
prescrita a pretensão punitiva, como já havia sido
apontado na ITC 5719/2015, haveria também prescrição
da pretensão reparatória.
Quanto a este aspecto, assiste razão à área técnica, ao
demonstrar, na Manifestação Técnica 474/2016 (com
a qual anuiu, neste aspecto, o Ministério Público no
Parecer 1044/2016), inexistir a prescrição da pretensão
reparatória, nos seguintes termos:
‘(...) Análise
A prescrição – talvez o mais emblemático dos institutos
jurídicos que tratam do tempo, uma vez que é o
fenômeno que, em virtude do decurso temporal, faz

adquirir direitos ou extinguir pretensões (e exceções) –
foi explicitamente tratada na legislação que regula os
feitos de competência desta Corte, como se infere do
art. 71, da LC 621/2012:
Art. 71. Prescreve em cinco anos a pretensão punitiva do
Tribunal de Contas nos feitos a seu cargo.
Como se verifica do dispositivo supratranscrito,
a LC 621/2012, ao tratar da prescrição, refere-se
expressamente à pretensão punitiva, não alcançando
as demais funções do Tribunal de Contas, quais sejam,
a fiscalizadora, a consultiva, a informativa, a judicante, a
sancionadora, a corretiva, a normativa e a de ouvidoria.
Assim, mesmo com o aperfeiçoamento da prescrição, as
demais atividades do TCE-ES não ficam inibidas, podendo
ser adotas outras medidas que não sancionatórias.
Resta saber, então, de acordo com a LC 621/2012, quais
medidas, por se tratarem de pretensão punitiva, estão
prescritas, com o que se saberá, por exclusão, quais
ainda podem ser adotadas, sem embargo do decurso do
tempo.
A fim de deixar estreme de dúvidas em que consiste
a pretensão punitiva, a própria LC 621/2012, em seu
Título VI, arrola as sanções que podem ser aplicadas aos
responsáveis:
TÍTULO VI
DAS SANÇÕES
CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS
[...]

[...]
CAPÍTULO III
DAS OUTRAS SANÇÕES
Art. 139. O Tribunal de Contas, por maioria absoluta
de seus membros, considerada a gravidade da infração
cometida, poderá aplicar ao responsável a pena de
inabilitação para o exercício de cargo em comissão
ou função de confiança, por prazo não superior a
cinco anos, sem prejuízo das sanções previstas nos
artigos 134 e 135 desta Lei Complementar e das
penalidades administrativas aplicáveis pelas autoridades
competentes.
Art. 140. Verificada a ocorrência de fraude comprovada à
licitação, o Tribunal de Contas declarará a inidoneidade
do licitante fraudador para participar de licitação ou
contratar, por até cinco anos, com a administração
pública estadual e municipal.
Art. 141. O Tribunal de Contas poderá ainda determinar,
cumulativamente ou não com outras sanções previstas
nesta Lei Complementar e no Regimento Interno, as
seguintes sanções:
I - inabilitação para o recebimento de transferências
voluntárias, de órgãos ou entidades sujeitas à jurisdição
do Tribunal de Contas, nos casos de omissão no dever de
prestar contas, de desfalque ou o desvio de dinheiro, bens
ou valores públicos ou da prática de ato de gestão ilegal,
ilegítimo ou antieconômico, excetuadas as hipóteses
previstas no § 3º do artigo 25 da Lei Complementar
Federal nº 101/00;
II - proibição de contratação, pelo Poder Público
estadual ou municipal, por até cinco anos, do agente
público responsabilizado pela prática de grave infração,

CAPÍTULO II
DAS MULTAS
www.tce.es.gov.br
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nos termos do artigo 139, e do terceiro que, como
contratante ou parte interessada na prática do mesmo
ato, haja concorrido para a ocorrência do dano ao erário
apurado, no caso do disposto nas alíneas “e” e “f” do
inciso III do artigo 84, observado o disposto nos incisos I
e II do artigo 87.
§ 1º As entidades de direito privado que receberem
recursos do Estado ou Municípios, a qualquer
título, serão obrigadas a comprovar a aplicação das
importâncias recebidas aos fins a que se destinarem, sob
pena de suspensão de novos recebimentos, além das
cominações cabíveis aos seus responsáveis legais.
[...] (g.n.)
Como se verifica da leitura dos dispositivos legais acima,
o ressarcimento do erário não figura entre as sanções
que o TCE-ES pode aplicar – nem sua natureza condiz
com isso –, de modo que a recomposição não está, pela
inteligência só do caput do art. 71, da LC 621/2012,
abarcada pelo instituto da prescrição.

Assim, diante de fatos ocorridos ou de tomada de contas
protocolada há mais de cinco anos, o Tribunal fica
tolhido apenas de impor medidas sancionatórias, mas
não de corretivas, como a imposição de ressarcimento e
a expedição de recomendações e determinações.
Vale ressaltar que a previsão legal encontra sustentáculo
na Constituição Federal, segundo a qual a reparação das
lesões aos cofres públicos é imprescritível:
Art. 37. Omissis.
§ 5º - 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.

Tal dispositivo foi regulamentado no Regimento Interno
da Corte, a Res. TC 261/2013, que prevê que:

Não se nega, com essa afirmação acima, a discussão
jurídica, na doutrina e na jurisprudência (inclusive
o desfecho dado pelo STF ao RE 669069), acerca da
imprescritibilidade das ações de ressarcimento ao
erário. Aliás, nesse tocante, de acordo com o acórdão
que julgou o RE 669069, foi tratada exclusivamente a
prescritibilidade do ressarcimento ao erário no tocante
a ilícitos civis causados por particulares. Segundo consta
daquele acórdão, não foram objeto de deliberação
outras hipóteses de dano ao erário, nas quais se
encaixaria o dano tratado nestes autos. Aliás, hipóteses
de dano ocasionados no exercício da função pública (e
que não configuram improbidade administrativa) não
foram sequer mencionados.

Art. 374. Quando a prescrição alcançar a pretensão
sancionatória, mas subsistir o dever de ressarcimento
ao erário ou a necessidade de expedir determinação ao
responsável para o exato cumprimento da lei, o processo
deverá ser julgado ou apreciado pelo colegiado.

Demais disso, ressalte-se que os precedentes devem
ser entendidos de acordo com o caso concreto que
lhes deu origem. Assim, como a base do referido RE
669.069 remete a acidente automobilístico causado
por particular, inaplicável o precedente – mesmo que a

Não bastasse isso, a LC 621/2012 é expressa nesse
sentido, dispondo que:
§ 5º A prescrição da pretensão punitiva não impede
a atuação fiscalizadora do Tribunal de Contas para a
verificação da ocorrência de prejuízo ao erário, nem
obsta a adoção de medidas corretivas.

www.tce.es.gov.br

tese fixada tenha sido geral, isto é, no sentido de que
ilícitos civis causadores de dano à Fazenda Pública são
prescritíveis, sem restringi-los.
Ainda sobre esse precedente, é de se notar que os
Ministros não fixaram o conceito de “ilícito civil” cujos
danos seriam prescritíveis. Por isso, vamos com a lição
de Cretella Junior, no sentido de que o ilícito civil “põe
em jogo o interesse privado” – o que não é caso dos
processos que tramitam perante este TCE-ES, visto que
tratam todos de interesse público.
Por fim, acrescente-se que, segundo o Boletim de
Jurisprudência 127 de 2016 do TCU, a Segunda Câmara
desse órgão entendeu que a tese fixada no referido RE
669.069 não se aplica aos feitos sob sua jurisdição, como
se verifica do excerto abaixo:
Acórdão 5928/2016 Segunda Câmara (Embargos de
Declaração, Relator Ministro Vital do Rêgo)
Responsabilidade. Débito. Imprescritibilidade. Ilícito
administrativo. STF.
A tese fixada pelo STF no RE 669.069 (Repercussão
Geral 666), que trata da incidência da prescrição nos
débitos com a União decorrentes de ilícitos civis (prazo
prescricional de cinco anos), não alcança prejuízos
que decorram de ilícitos administrativos, como a não
comprovação da regular gestão de recursos públicos.
Portanto, a LC 621/2012 é inequívoca no sentido de
que a prescrição não alcança a pretensão reparadora,
filiando-se à posição vigente do STF (por exemplo, AI
819135 AgR / SP e ARE 772852 AgR / DF), da maioria
da doutrina (dentre os quais José Afonso da Silva, Maria
Sylvia Zanella di Pietro e José dos Santos Carvalho Filho)
e dos Tribunais do país (como o STJ e o TCU).
Segunda-feira, 5 de agosto de 2019

142

ATOS DA 1a CÂMARA

Assim, com efeito, os fatos que não resultaram em dano
ao erário, não poderão ser objeto de sanção, haja vista
o decurso de mais de cinco anos a contar da citação
(marco interruptivo da prescrição).
Nesse sentido, é entendimento desta E. Corte de Contas
que tal prazo se aplica aos processos anteriores à
vigência da referida Lei Complementar, como definido
no Processo TC 4348/2003, Acórdão TC 407/2012, Cons.
Rel. João Luiz Cotta Lovatti:
Neste diapasão, ante a documentação carreada aos
autos em cotejo, e acompanhando parcialmente as
manifestações da Área Técnica e do Douto Ministério
Público de Contas, VOTO no seguinte sentido:
(...)
II) Em verificando que o Termo de Citação nº 0375/2006,
foi juntado em 07/07/2006 (fls. 353), com transcurso
de mais de cinco anos do fato, CONSIDERO PRESCRITA
a pretensão punitiva do Tribunal de Contas do Estado
do Espírito Santo, conforme disposto no art. 71, caput,
§ 1º e 4º, da Lei Complementar nº 621/2012, mantida
entretanto a obrigação do ressarcimento do prejuízo
ao erário, na imposição do art. 32, §6º da Constituição
Estadual e art. 71, § 5º da lei Complementar nº 621/2012.
No entanto, como acima exposto, não estão alcançadas
pelo fenômeno as demais pretensões do TCE-ES, dentre
as quais a reparatória e a corretiva, conforme §5º do art.
71 da LC 621/2012 e art. 374, do RITCEES, motivo pelo
qual é possível a condenação ao ressarcimento.
Portanto, opina-se pela declaração da prescrição da
pretensão punitiva desta Corte no que tange a todos os
itens, da ITC 5719/2015, sem prejuízo da possibilidade
de condenação ao ressarcimento e da adoção de

medidas corretivas. (...)”
Além disso, em sua sustentação oral, o senhor Lauriano
Marco Zancanela alegou que não houve a correta
individualização de sua conduta, como impõe o art. 57,
I, da LC 621/2012: “(...) a conduta em momento algum
foi apreciada. A responsabilidade é imputada a ele (...)
em virtude apenas, exclusivamente, ao fato de ocupar
a cadeira de Prefeito Municipal”. Segundo entende, “a
Instrução Processual pecou, no mínimo, porque deixou
de abordar a participação de outros agentes públicos
que, eventualmente, atuaram.”
Quanto a este aspecto, ao elaborar a Manifestação Técnica
474/2016, a área técnica concluiu alternativamente,
pelo afastamento da irregularidade, com extinção do
processo sem julgamento do mérito ou complementação
da instrução pela unidade técnica competente.
Assim, encaminhei os autos para nova análise quanto
à existência e possibilidade de se apontar os demais
responsáveis pelos atos irregulares examinados na ITI
200/2008, e as pertinentes condutas individualizadas,
na documentação inserta nos presentes autos.
Por meio da Manifestação Técnica 1186/2019, a área
técnica concluiu nos seguintes termos:
“(...) CONCLUSÃO
Dos três contratos contendo indícios que resultam em
ressarcimento, apenas dois foram analisados na presente
manifestação, já que o entendimento desta se harmoniza
com o exposto na IEC 50/2015, às fls. 1621/1622, cuja
proposta foi afastar o dano inicialmente apontado para
o Contrato 15/2004.
No que diz respeito ao Contrato 26/2003, em nome da
Segurança Jurídica, é preciso considerar a conclusão do
www.tce.es.gov.br

Processo TC 4833/2005, que contém relatório técnico
apontando divergências em preços que resultaram em
indícios de pagamentos indevidos no exercício de 2003,
cuja matéria analisada é muito similar a tratada aqui.
Por meio do Acórdão Plenário 537/2016-4, decidiu-se
pela não reabertura da instrução processual, levando ao
arquivamento dos autos e afastando a responsabilidade
do Prefeito pela irregularidade vinculada ao
ressarcimento.
Já para o Contrato 22/2002, caso se permita a
compensação das diferenças, o resultado não confirma o
dano ao erário em todos os exercícios, mas tão somente
em 2002. Considerando que o mais adequado seria
avaliar o desvio causado por sobrepreço de forma global,
ou seja, englobando todos os exercícios de realização do
contrato, inviabilizado por não terem sido localizados
documentos que possibilitem este tipo de análise, o
prosseguimento do feito se mostra prejudicado.
Além disso, para os dois contratos em questão, é
razoável reconhecer a dificuldade de se obter novos
documentos e possibilitar a devida observância ao
contraditório e à ampla defesa aos jurisdicionados, visto
que já se passaram aproximadamente 15 (quinze) anos.
Desta forma, a Corte de Contas Estadual reiteradamente
tem decidido pela extinção processual e não pela
complementação de instrução.
Neste sentido estão o Acórdão 101/2017 – Plenário,
Acórdão 866/2017 – Plenário, Acórdão 548/2017 –
Primeira Câmara, Acórdão 272/2017 – Plenário, Acórdão
320/2018 – Plenário, Acórdão 146/2018 – Plenário,
Acórdão 412/2018 – Plenário, Acórdão 414/2018 –
Plenário, Acórdão 1309/2018 – Segunda Câmara e
Acórdão 1605/2018 – Segunda Câmara.
Segunda-feira, 5 de agosto de 2019
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Por fim, cumpre informar que a atual administração de
São Mateus não respondeu às solicitações da equipe de
Geo-obras para inserção de dados no sistema, no prazo
previsto na Resolução TC 245/2012, o que também
prejudicou o prosseguimento do feito. Esta situação foi
devidamente informada à equipe do Geo-obras desta
Tribunal.
PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Ante o exposto e com base no §4º do art. 142 da Lei
Complementar Estadual 621/2012 e art. 166 do RITCEES,
sugere-se:
EXTINGUIR O PROCESSO SEM JULGAMENTO DO
MÉRITO, reconhecendo a ausência de pressupostos de
constituição e de desenvolvimento válido e regular do
processo;
O ARQUIVAMENTO dos autos após o trânsito em julgado.
(...)”
O Ministério Público de Contas, por meio o Parecer
1299/2019 (fls. 1755), dissentiu da Manifestação
Técnica 1186/2019 e reiterou o Parecer 1044/2016,
pela manutenção do ressarcimento imposto ao senhor
Lauriano Marco Zancanela.
Entendo assistir razão ao Ministério Público de Contas.
Manifestei meu entendimento acerca do tema nos autos
do Processo TC 7819/2007, nos seguintes termos:
“(...) 2.1 Do dever de agir desta Corte de Contas
Não há possibilidade legal, no rito processual de um
Tribunal de Contas, órgão de controle externo da
administração, de uma irregularidade ser constatada,
confirmada, materializada e não julgada, porque não
há espaço para a vontade pessoal dos auditores de

controle externo nem do julgador, à luz dos princípios da
supremacia do interesse público e da indisponibilidade
do interesse público.
(...)
Se houve dispêndio irregular pelo Poder Público, o erário
tem que ser ressarcido.
Neste sentido, pertinente ensinamento do Ministro
Carlos Ayres Brito do Supremo Tribunal Federal:
É velando pela observância do princípio da moralidade
que os Tribunais de Contas se põem a serviço do mais
expressivo conteúdo desse princípio, que é a probidade
administrativa. Cujo desrespeito é também tipificador
do crime de responsabilidade (inciso V do art. 85 da C.F.)
e ensejador das seguintes sanções:
[...]
Numa República, impõe-se responsabilidade jurídica
pessoal a todo aquele que tenha por competência (e
consequente dever) cuidar de tudo que é de todos,
assim do prisma da decisão, como do prisma da gestão.
E tal responsabilidade implica o compromisso da melhor
decisão e da melhor administração possíveis.
Donde a exposição de todos eles (os que decidem sobre
a “res publica” e os que a gerenciam) à comprovação
do estrito cumprimento dos princípios constitucionais
e preceitos legais que lhes sejam especificamente
exigidos. A começar, naturalmente, pela prestação de
contas das sobreditas gestões orçamentária, financeira,
patrimonial, contábil e operacional.
[...]
Essa responsabilidade jurídica pessoal (verdadeiro
elemento conceitual da República enquanto forma de
www.tce.es.gov.br

Governo) que demanda ou que exige, assim, todo um
aparato orgânico-funcional de controle externo.
E participando desse aparato como peça-chave,
os Tribunais de Contas se assumem como órgãos
impeditivos do desgoverno e da desadministração.
Em suma, aplicar a lei e a Constituição é dever inafastável
da Corte de Contas no desempenho de sua função de
controle; e controle compreende orientação, fiscalização
e punição.
Julgar atos irregulares, impor ao responsável o
ressarcimento dos recursos públicos mal aplicados,
aplicados com desvio de finalidade, aplicados sem
cuidado... enfim, é dever indisponível deste Tribunal de
Contas.
O gestor público municipal, o Prefeito Municipal, é o
primeiro e principal responsável. Afirmar o contrário
inverte a ordem e a lógica da estrutura orgânica e seu
funcionamento.
(...)
Cumpre realizar uma contextualização histórica na
abordagem de processos de fiscalização autuados
antes do exercício de 2010, quando então houve
gradual evolução dos processos de fiscalização,
e, consequentemente, da formação da matriz de
responsabilidade, que, atualmente, passou a discriminar
pormenorizadamente os pressupostos que determinam
a responsabilização de todos agentes públicos que
eventualmente tenham participado para a formação das
irregularidades.
Inicialmente deve-se registrar que, segundo as Normas
de Auditoria Governamental – NAGs, auditoria
governamental é aquela realizada por profissionais
Segunda-feira, 5 de agosto de 2019
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de auditoria por intermédio de levantamentos
de informações, análises imparciais, avaliações
independentes e apresentação de informações seguras,
devidamente consubstanciadas em evidências, em
estreita sintonia com os princípios que regem a
Administração Pública e utilizando-se de ações, atos
e técnicas sistematicamente ordenadas a fim de
estabelecer marcos comprobatórios que lhe servem de
suporte.
O TCE-ES adota como Norma Geral de Auditoria desta
Corte de Contas, nos moldes da Resolução nº 233/2012,
as Normas de Auditoria Governamental (NAGs), aplicáveis
ao Controle Externo – expedidas conjuntamente pela
Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do
Brasil - Atricon e o Instituto Rui Barbosa - IRB.
Posteriormente, no dia 05 de maio de 2015 esta Corte
publicou a Resolução TC nº. 287, que, por sua vez,
aprovou o Manual de Auditoria de Conformidade do
Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo.
Por meio deste manual buscou-se, dentre outros
objetivos, “Aprimorar e padronizar processos de trabalho
e instrumentos de controle”, bem como “Aperfeiçoar a
legislação de suporte ao controle externo”.
Como demonstrado, nosso processo de auditoria está
sendo aprimorado. Como qualquer processo evolutivo
demanda tempo, revela-se ilógico desmerecer todos os
trabalhos cuidadosamente elaborados pelos auditores
desta Corte antes desses marcos normativos, pois, caso
contrário estar-se-ia impondo uma realidade a processos
que foram construídos sob outra dinâmica de raciocínio e
trabalho, que, em verdade, não se revela incorreta, pois
todos os princípios constitucionais foram respeitados,
mas que representa, tão somente, etapas evolutivas de

um contínuo processo de maturação se comparado com
o modo de atuação contemporaneamente empregado.
Aliás, inclusive, nada impede – ao contrário, nada mais
natural que o atual estágio da processualística nesta
Corte de Contas seja continuamente aprimorado em
tempo vindouro, sem que se contaminem – com a nódoa
da imperfeição ensejadora de futura nova revisão – os
processos atualmente concebidos e em trâmite segundo
modelo processual vigente hodiernamente e em
conformidade com a carga de princípios preconizados
pela Constituição Federal.
Assim, cabe a esse Tribunal, no atual momento,
em nome do interesse público que consagra cada
fiscalização, cada processo, efetivar o julgamento com
base na realidade em que estes autos foram instruídos,
pois somente assim esta Corte de Contas será justa e
efetiva no cumprimento de seu dever de realizar o
controle externo. Esse é o entendimento consolidado
do Supremo Tribunal Federal: quando há mudança de
entendimento, preserva-se a jurisprudência anterior,
com base no princípio da segurança jurídica.
(...)
Conforme explicitado, sem qualquer sombra de dúvida,
a instrução processual foi realizada da melhor forma
possível à época dos fatos.
O Tribunal despendeu esforços e horas de trabalho
para instruir adequadamente o processo, sendo
indispensável, nesse momento, oferecer uma resolução
condizente com sua missão constitucional.
(...)
O substrato lógico do sistema de controle externo está
relacionado ao dever de prestar contas, em última
www.tce.es.gov.br

análise, que alacança a todos aqueles que detém,
de alguma forma, a obrigação sobre o patrimônio
público, adotando-se técnicas específicas de auditoria
governamental, evidenciando a cadeia de comando,
numa visão vertical da estrutura funcional e das relações
horizontais entre agentes responsáveis pelos atos
cometidos e pelos seus achados.
Não socorre ao Prefeito o fato de lançar-se unicamente
à sua conta a obrigação de ressarcimento. O instituto
da solidariedade na recomposição ao erário é adotado
pela legislação como instrumento de satisfação do
credor, no caso, o Tesouro Municipal de São Mateus,
e caso houvesse outros responsáveis citados, a cada
um caberia, individualmente, a recomposição total
do dano, conforme consolidada jurisprudência do
Tribunal de Contas da União e que pode ser encontrado
sistematizado conforme o seguinte:
Acórdão 1337/2017 - Plenário
Data da sessão 28/06/2017
Relatora ANA ARRAES
Não há necessidade de chamamento, no processo
de controle externo, de todos os corresponsáveis
por débito perante o erário, uma vez que o instituto
da solidariedade passiva é benefício conferido pelo
legislador ordinário ao credor, que pode exigir de um ou
de alguns dos devedores o pagamento da integralidade
da dívida.
(...)
O mandato político constitui, em síntese, outorga de
poder (compreendido no sentido de dever-poder) a um
determinado agente, para o exercício de função pública
e satisfação do interesse público.
Segunda-feira, 5 de agosto de 2019
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Os poderes são, na verdade, instrumentos para o
exercício do dever, que podem ser exercidos direta
ou indiretamente pelo Chefe do Executivo, para
desencumbir-se da sua obrigação de ordenador de
despesa, no caso decorrentes do mandato, ou seja, da
outorga originária do poder estatal, que o povo – titular
do poder- transfere a um cidadão eleito.

estabelecer a solidariedade, seja ativa ou passiva, porque
não há nesse terreno espaço para a manifestação de
vontade.

Do recentíssimo Acórdão 2825/2017 da 1ª Câmara
daquela Corte, do voto do Relator, Ministro Walton
Alencar Rodrigues, se extrai o que segue:

Além disso, a solidariedade é direito do credor (no
caso o Município), não do devedor como parece ser o
entendimento deste Tribunal de Contas, em seus alguns
julgados acerca do tema.

Acordão 2825/2017

Em municípios, particularmente aqueles que
executam vultoso orçamento, o Chefe do Executivo,
pode até propor lei promovendo desconcentração
administrativa, transferindo o exercício de atos de
gestão a secretários nomeados, isentando-se – em
princípio - da responsabilidade pelo mau uso da parcela
de competência transferida.

O artigo 275 do Código Civil Brasileiro, tratando de
solidariedade passiva, assim dispõe:

No caso vertido nos autos, o Prefeito Municipal atuou
diretamente, praticou os atos de gestão, assinando
contratos, empenhos, ordens de pagamento e cheques,
de modo que não há que se falar em ausência de nexo
causal.

Assim, a lei dá ao credor a possibilidade de demandar
a dívida por inteiro de qualquer dos devedores, à sua
escolha, de onde se infere que o dispositivo tem por
objeto dar um alto grau de segurança para o credor.

(...)
A atuação positiva do Tribunal de Contas é direito
subjetivo da sociedade e dever do órgão, indisponível,
portanto.
Por oportuno, cabe destacar que a formação de um pólo
passivo com responsáveis solidários não é requisito legal
para a atuação da Corte de Contas.
O instituto da solidariedade obrigacional tem origem no
Direito Civil, que rege relações privadas e sua aplicação
no Direito Público deve ser interpretada conforme a lei.
A solidariedade não se presume; resulta da lei ou da
vontade das partes, conforme o Art. 265 do Código Civil.
No âmbito do direito público, somente a lei pode

Art. 275. O credor tem direito a exigir e receber de um ou
de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida
comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os
demais devedores continuam obrigados solidariamente
pelo resto.

Sendo o credor uma pessoa jurídica de direito público,
essa faculdade assegurada pelo Código Civil deve ser
compreendida e aplicada no sentido do alcance da
máxima eficiência na recuperação do crédito devido ao
ente, no caso o Município de São Mateus.
(...)
O papel deste Tribunal de Contas no caso vertidos nos
autos é julgar este processo e obter para o Município
de São Mateus o ressarcimento do prejuízo causado
ao erário municipal por atos de gestão do ex-Prefeito
municipal.
Para corroborar esse assentado entendimento, vale citar
precedentes do Tribunal de Contas da União, (...) que
tocam diretamente o tema em discussão.
www.tce.es.gov.br

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

Deve-se ter em mente que a responsabilidade do prefeito
municipal por atos irregulares praticados em sua gestão
advém do mandato político que lhe é outorgado pelo
povo, de quem emana o Poder.
Trata-se de matéria eminentemente de direito público e
somente orientada pelos princípios que regem o direito
público pode ser compreendida corretamente.
(...)

Data da sessão 28/06/2017

Não guarda sintonia com as regras do direito público
reconhecer a ocorrência de irregularidade, mas ainda
assim deixar de garantir o ressarcimento do erário,
afastando a responsabilidade do Prefeito Municipal e não
a atribuindo a nenhum outro agente a responsabilidade
pelo dano comprovado no procedimento de controle do
Tribunal.

Relatora ANA ARRAES

(...)

Não há necessidade de chamamento, no processo
de controle externo, de todos os corresponsáveis
por débito perante o erário, uma vez que o instituto
da solidariedade passiva é benefício conferido pelo
legislador ordinário ao credor, que pode exigir de um ou
de alguns dos devedores o pagamento da integralidade
da dívida.

Nesse caso, a responsabilidade se encontra contida na
competência do cargo, seja ele de provimento efetivo,
comissionado ou político.

Vê-se então que a jurisprudência do Tribunal de Contas
da União vem se formando no sentido defendido neste
voto, ou seja, a falta de citação de outros eventuais
responsáveis não elide a responsabilidade do gestor
citado; a solidariedade passiva é um benefício conferido
pela lei ao credor, no caso o ente público, que tem a
faculdade de utilizá-la ou não; sendo uma faculdade, a
decisão deve ser tomada de forma a alcançar a melhor
solução para a satisfação do interesse público.

Os poderes são, na verdade, instrumentos para o
exercício do dever, que podem ser exercidos direta ou
indiretamente pelo Chefe do Executivo, mas sempre
decorrem do mandato, ou seja, da outorga originária do
poder estatal, que o povo – titular do poder- transfere a
um cidadão eleito.

Acórdão 1337/2017 - Plenário

O mandato político constitui, em síntese, outorga de
poder (compreendido no sentido de dever-poder) a um
determinado agente, para o exercício de função pública
e satisfação do interesse público.

Segundo ALBUQUERQUE e BARBOSA NETTO a
responsabilidade nos processos dos Tribunais de Contas
se origina de conduta comissiva (ação, agir) ou omissiva
www.tce.es.gov.br

(omissão) do agente, dolosa ou culposa, cujo resultado
seja a violação dos deveres impostos pelo regime de
direito público aplicável àqueles que administram
recursos do Estado ou ainda aos que, sem deter essa
condição, causarem prejuízo aos cofres públicos.
Além disso, o fato de outros servidores terem atuado no
processo administrativo de que resultou o dano ao erário
não exime o ordenador de despesas de responsabilidade,
se esta restou comprovada nos autos.
Infere-se a partir daí, ser inafastável a responsabilidade
do prefeito, vez que inerente ao exercício da função
pública, atraindo os efeitos da condenação.
A matriz de responsabilização se formou de acordo
com a lei então vigente e que regulava o processo do
Tribunal de Contas; tem-se, então, atos irregulares de
que resultou dano ao erário, tem-se um agente público
que após ter exercido sobejamente seu direito de defesa
não alcançou afastar as irregularidades que lhe foram
atribuídas.
Não encontra amparo no direito a ideia de que, se não
se consegue descrever condutas de outros eventuais
responsáveis nem promover o chamamento desses
agentes ao processo, estaria isento de responder pelos
danos causados ao erário aqueles que foram alcançados
pelo procedimento investigativo.
Ora, quando este Tribunal de Contas resolveu aplicar
técnicas procedimentais mais apuradas de elencar
possíveis responsáveis por irregularidades ou danos,
respectivas condutas e culpabilidade, o fez com o
propósito de dar mais consistência técnica e jurídica
a suas decisões, e não com a finalidade de se prestar
à construção de argumentação voltada à defesa de
Segunda-feira, 5 de agosto de 2019
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gestores chamados a responder em processos cuja
instrução se iniciou antes da adoção da chamada matriz
de responsabilidade.
Parece surreal que uma técnica procedimental adotada
para fortalecer prospectivamente a fundamentação
das decisões deste Tribunal, particularmente quando
submetidas ao escrutínio do poder judiciário, esteja
servindo de pretexto ou argumento para reforçar a defesa
de agentes públicos. A propósito, não custa recordar
que a denominada matriz de responsabilidade nada
mais é que um modelo procedimental que concentra e
facilita a identificação de elementos importantes para a
responsabilização de administradores públicos. (...)”
Além de todo o exposto, verifica-se que os Contratos
26/2003 e 22/2002, em que são apontados os valores
a serem ressarcidos ao erário, foram assinados pelo
senhor Lauriano Marco Zancanela, não sendo possível
afastar sua responsabilidade (fls. 25-30 e 44-52).
Manifestei esse mesmo entendimento nos autos dos
Processos TC: 132/2006 e 3839/2003.
Desta forma, ratifico parcialmente o posicionamento da
área técnica apresentado na IEC 50/2015, na íntegra o
disposto na ITC 5719 e MT 474/2016, dissentindo da MT
1186/2019 e na íntegra o posicionamento do Ministério
Público Especial de Contas apresentado nos Pareceres
PPJC 325/2016, 1044/2016 e 1299/2019, da lavra do
Procurador de Contas Luis Henrique Anastácio da Silva.
Ante o exposto, obedecidos todos os trâmites processuais
e legais, corroborando em parte o entendimento da área
técnica e na íntegra o do Ministério Público de Contas,
em manifestação da lavra do procurador de contas Luis
Henrique Anastácio da Silva, VOTO no sentido de que o

Colegiado aprove a seguinte minuta de deliberação que
submeto à sua consideração.

3.2.9
Emissão irregular do Termo de Recebimento
Definitivo.

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 reator:

3.3.1

Projeto básico deficiente.

3.3.2

Exclusão de itens contratuais.

3.3.3

Descumprimento contratual.

3.3.4

Incremento injustificado no valor do contrato.

3.3.5

Liquidação irregular de serviços.

1 Preliminarmente, reconhecer a ocorrência de
prescrição da pretensão punitiva deste Tribunal de
Contas, na forma do art. 71 da Lei Complementar
621/2012 – Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado
do Espirito Santo em relação aos itens abaixo elencados,
constantes da Instrução de Engenharia Conclusiva IEC
50/2015, em que ocorreu descumprimento de legislação
sem indicação de ressarcimento ao erário:
3.1.1
Ausência de Termos de Recebimento Provisório
e Definitivo
3.1.3
Pagamento de itens em quantitativos superiores
aos da planilha contratual sem o devido aditivo.
3.1.5
Pagamento de valor fixo mensal por manutenção
independentemente dos serviços realmente prestados.

2 Converter o processo em Tomada de Contas Especial,
de acordo com o art. 57, IV da Lei Complementar
621/2012, tendo em vista a ocorrência de irregularidades
constantes dos itens 3.16 e 3.3.6 da Instrução de
Engenharia Conclusiva 50/2015, de que resultou dano
injustificado ao erário;
3 Rejeitar as alegações de defesa e julgar irregulares
as contas do Senhor Lauriano Marco Zancanella, na
qualidade de Prefeito Municipal de São Mateus nos
exercícios de 2002 a 2004, na forma do Art. 84, III, e da Lei
Complementar 621/2012 tendo em vista a manutenção
das seguintes irregularidades:

3.2.1

Ausência de orçamento do órgão.

3.2.2

Orçamento sem previsão de quantidades.

3.1 Pagamento indevido - Contrato nº 26/03, firmado
com KW Construções e Montagens Ltda. (item 3.1.6 da
IEC 50/2015).

3.2.3

Projeto básico deficiente.

Fundamentação Legal: artigos 62 e 63 da Lei 4320/64

3.2.4

Especificação incompleta de material.

Responsável: Lauriano Marco Zancanela

3.2.5
Edital com exigência indevida de qualificação
técnica.
3.2.6

Orçamento deficiente.

3.2.7
Ausência de Anotação de Responsabilidade
Técnica.
3.2.8

Contratação de serviços por preços inexeqüíveis.
www.tce.es.gov.br

Ressarcimento: 63.910,92 VRTE
3.2 Pagamento indevido - Contrato nº 22/02, firmado
com Samon - Saneamento e Montagens Ltda. (item 3.3.6
da IEC 50/2015).
Fundamentação Legal: artigos 62 e 63 da Lei 4320/64
Responsável: Lauriano Marco Zancanela
Segunda-feira, 5 de agosto de 2019
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Ressarcimento: 381.893,99 VRTE
4 Condenar o senhor Lauriano Marco Zancanella,
a ressarcir ao erário municipal a importância de R$
616.524,58 (seiscentos e dezesseis mil, quinhentos, vinte
e quatro reais e cinquenta e oito centavos) equivalentes
a 445.804,91 VRTE em razão dos pagamentos indevidos
relacionados nos subitens 3.1 e 3.2.
5- Arquivar após o trânsito em julgado.
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Relator
O CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS
CHAMOUN:
I

RELATÓRIO

Trata-se de auditoria ordinária de engenharia realizada
na Prefeitura Municipal de São Mateus referente ao
exercício de 2002 a 2005, cuja gestão esteve sob a
responsabilidade do senhor Lauriano Marco Zancanella,
prefeito municipal.
Tendo sido o feito incluído na pauta da 16ª Sessão
Ordinária da Primeira Câmara, verifiquei que os fatos em
apreço remontam aos exercícios de 2002 a 2004, que há
divergência entre as instruções do próprio corpo técnico
e entre elas e o entendimento ministerial, corroborado
integralmente pelo conselheiro relator, e que o cerne
da discussão reside na verificação dos pressupostos de
constituição e de desenvolvimento válido e regular deste
processo.
Nesse cenário, o voto apresentado pelo conselheiro
relator foi no sentido de converter o processo em
Tomada de Contas Especial, em razão do dano apurado,
de rejeitar as alegações de defesa e julgar irregulares as

contas do senhor Lauriano Marco Zancanella (prefeito),
condenando-o ao ressarcimento de R$ 616.524,58,
equivalentes a 445.804,91 VRTE (voto do relator
01956/2019-4 – peça 33 - fls. 1768/1799 – volume IX).
II

FUNDAMENTOS

Tratam estes autos de auditoria de engenharia, na
qual foram constatadas irregularidades nos seguintes
contratos:
Contrato n. 26/2003, que tem como objeto a execução
de manutenção do sistema municipal de iluminação
pública, extensões de rede elétricas, com fornecimento
de material;
Contrato n. 22/2002, que tem como objeto a execução
dos serviços de varrição manual e mecanizada de vias
e logradouros públicos; raspagem de vias e sarjetas;
capina manual de ruas e praças; limpeza de praias;
limpeza e lavagem de feiras e mercados; lavagem de
vias pavimentadas e logradouros públicos; coleta e
transporte de lixo urbano domiciliar, público e hospitalar
na sede do município e comunidades rurais; operação do
aterro sanitário do município de São Mateus.
Nos contratos supracitados, foi indicado o pagamento
indevido em razão da diferença entre os preços
contratados e os praticados no mercado, o que ensejou a
imputação de ressarcimento no total de R$ 140.628,76,
equivalente a 103.070,04 VRTE (contrato 26/2003) e de
R$ 706.317,19, equivalente a 506.125,08 VRTE (contrato
22/2002).
Segundo argumentado pela defesa, a instrução
processual deixou de abordar a participação de outros
agentes públicos que atuaram na elaboração do edital
e, por consequência, na orçamentação dos preços
www.tce.es.gov.br

unitários do contrato, além de servidores membros da
Comissão Permanente de Licitação (CPL) e de servidores
que participaram da elaboração do contrato.
De fato, verifico que não cabia ao prefeito a elaboração
e adequação da planilha de preços de uma licitação,
sobretudo, por se tratar de serviços de engenharia, como
no caso ora apreciado, o que confirma sua acusação em
virtude de apenas ocupar o cargo de prefeito municipal,
configurando-se na hipótese a responsabilidade objetiva,
há muito rechaçada em nossos julgados.
Na espécie, portanto, não há indicação precisa da
conduta do prefeito, qual seria o ato, comissivo ou
omissivo por ele praticado, de forma a ensejar a sua
responsabilização.
Nessas condições e diante dos fartos e pacíficos
precedentes
consolidados
no
âmbito
deste
Tribunal, inauguro a divergência para acompanhar o
pronunciamento técnico constante das Manifestações
00474/2016-2 (peça 12) e 01186/2019-3 (peça 19),
notadamente as teses reconhecidas nos seguintes
precedentes: Processos TC 536/2006 (Acórdão
101/2017); TC 1989/2010 (Acórdão 232/2013); TC
5928/09 (Acórdão 304/13); TC 167/12 (Acórdão 231/13);
TC 7384/12 (Acórdão 161/13); TC 4878/2003 (Acórdão
1796/2015); TC 3873/2005 (Acórdão 910/2016); TC
3674/2004 (Acórdão 896/2016); TC 8069/2007 (Acórdão
866/2017); TC 3541/2005 (Acórdão 548/2017); e TC
927/2006 (Acórdão 272/2017), dentre outros.
Na mesma esteira, cabe fazer remissão à sistemática
trazida no Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015)
que traça como diretriz a ser observada pelos Tribunais
a formação de uma jurisprudência estável, íntegra e
coerente. Vejamos:
Segunda-feira, 5 de agosto de 2019
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Art. 926. Os tribunais devem uniformizar sua
jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente.
Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão:
I
as
decisões
do
STF
em
controle
concentrado
de
constitucionalidade;
II - os enunciados de súmula vinculante;
III - os acórdãos em incidente de assunção de competência
ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento
de recursos extraordinário e especial repetitivos;
IV - os enunciados das súmulas do STF em matéria
constitucional e do STJ em matéria infraconstitucional;
V - a orientação do plenário ou do órgão
especial
aos
quais
estiverem
vinculados.
[
.
.
.
]
§4º A modificação de enunciado de súmula, de
jurisprudência pacificada ou de tese adotada em
julgamento de casos repetitivos observará a necessidade
de fundamentação adequada e específica, considerando
os princípios da segurança jurídica, da proteção da
confiança e da isonomia.
Assim, considero que a instrução processual careceu
da devida individualização da conduta do prefeito, bem
como da indicação do nexo causal com a irregularidade
apontada, devendo no caso concreto ser afastada de sua
responsabilidade.

da instrução processual, após decurso de excessivo
lapso temporal, como é o caso dos autos, em que já
se passaram aproximadamente 15 anos, por ofensa a
garantias constitucionais como a do contraditório, da
ampla defesa e da duração razoável do processo.
III

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO

Por todo o exposto e com base na competência outorgada
pelo inciso V, do artigo 29, da Resolução TC 261, de 04
de junho de 2013 (Regimento Interno do TCEES), divirjo
do voto proferido pelo conselheiro relator e do parecer
ministerial, acompanhando o entendimento técnico
vertido nas Manifestações Técnicas 00474/2016-2 e
01186/2019-3 e VOTO no sentido de que o Colegiado
aprove a seguinte proposta de deliberação:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as
razões expostas pelo relator, em:
III.1
EXTINGUIR O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO
DE MÉRITO com fundamento o § 4º, do art. 142 da Lei
Complementar Estadual 621, 08 de março de 2012 e
art. 166 do Regimento Interno do TCEES, reconhecendo
a ausência de pressupostos de constituição e de
desenvolvimento válido e regular do processo;

Por fim, importa reprisar, também com esteio na
indigitada jurisprudência, que as irregularidades
apontadas versam sobre diferenças entre o valor de
mercado e os preços unitários, constantes no projeto
básico e na planilha orçamentária, cuja responsabilidade
seria de quem elaborou o edital e a respectiva planilha
de preços.

III.2
Dar CIÊNCIA às partes, aos interessados e ao
MPC, na forma regimental; e

Todavia, entendo que não se deve proceder à reabertura

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os

III.3

Após o trânsito em julgado, ARQUIVAR o feito.

Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Conselheiro
1. Acórdão 00678/2019-9 – PRIMEIRA CÂMARA

www.tce.es.gov.br

conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as
razões expostas, em:
1.1.
EXTINGUIR O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO
DE MÉRITO com fundamento o § 4º, do art. 142 da Lei
Complementar Estadual 621, 08 de março de 2012 e
art. 166 do Regimento Interno do TCEES, reconhecendo
a ausência de pressupostos de constituição e de
desenvolvimento válido e regular do processo;
1.2.
Dar CIÊNCIA às partes, aos interessados e ao
MPC, na forma regimental; e
1.3.

Após o trânsito em julgado, ARQUIVAR o feito.

2. Por maioria, nos termos do voto-vista do conselheiro
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun. Vencido o relator,
que votou por reconhecer a prescrição da pretensão
punitiva, converter em Tomada de Contas Especial,
rejeitar razões de defesa e julgar irregulares as contas de
Lauriano Marco Zancanela, imputando-lhe ressarcimento
de R$ 616.524,58 e arquivamento.
3. Data da Sessão: 05/06/2019 – 17ª Sessão Ordinária da
Primeira Câmara.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
(relator), Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun e Luiz
Carlos Ciciliotti da Cunha.
5. Fica o responsável obrigado a comprovar perante
o Tribunal o recolhimento do débito e/ou da multa
aplicada, no prazo de trinta dias, contados a partir da
publicação deste Acórdão, nos termos do art. 454, inciso
I, do Regimento Interno deste Tribunal. Quando cabível
recurso, os prazos para interposição encontram-se
previstos no Título VIII do mesmo diploma normativo.
Segunda-feira, 5 de agosto de 2019
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CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO LUIZ CARLOS CICILIOTTI DA CUNHA
Fui presente:		
PROCURADOR DE CONTAS HERON
CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Em substituição ao procurador-geral
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões

Cuidam os presentes autos da Prestação de Contas Anual
do Fundo Municipal de Saúde de Mucurici referente ao
exercício de 2017, sob a responsabilidade do senhor
Nestor Gomes Pereira Neto.
Inicialmente, a análise técnica formalizada pela
área técnica no Relatório Técnico 672/2018
registrou indicativos de irregularidades, que foram
consubstanciados na Instrução Técnica Inicial
22/2019, com sugestão de citação do responsável para
apresentação de justificativas ou documentos que
entendesse necessários, o que foi realizado mediante a
Decisão SEGEX 21/2019.
Devidamente citados, os responsáveis apresentaram
suas justificativas (Defesa/Justificativa 285/2018 e
Peças Complementares 4697 a 4710/2019).

Acórdão 00679/2019-9 – PRIMEIRA CÂMARA
Processo: 05528/2018-6
Classificação:
Ordenador

Prestação

de

Contas

Anual

de

Exercício: 		

2017

UG: 			
de Saúde de Mucurici

FMSMUCU - Fundo Municipal

Relator: 		

Sebastião Carlos Ranna de Macedo

Responsável:

NESTOR GOMES PEREIRA NETO

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO DE 2017 –
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MUCURICI – MULTA
POR DESCUMPRIMENTO DO PRAZO DE ENVIO – CONTAS
REGULARES – RECOMENDAÇÃO – DETERMINAÇÃO - AO
MPEC
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA
DE MACEDO

Foram os autos encaminhados ao Núcleo de
Contabilidade e Economia – NCE, o qual elaborou a
Instrução Técnica Conclusiva 1135/2019, opinando pela
regularidade das contas em razão do afastamento dos
indícios de irregularidades apontados, com aplicação de
multa ao responsável em razão do descumprimento do
prazo para apresentação da prestação de contas.
No mesmo sentido opinou o Ministério Público de
Contas, em manifestação da lavra do Excelentíssimo
Procurador Luis Henrique Anastácio da Silva (Parecer do
Ministério Público de Contas 1563/2019).

Ratifico integralmente o posicionamento da área
técnica e do Ministério Público Especial de Contas pela
regularidade das contas com aplicação de multa ao
responsável em razão do descumprimento do prazo para
apresentação da prestação de contas, tomando como
razão de decidir a fundamentação exarada na Instrução
Técnica Conclusiva 1135/2019, abaixo transcrita:
2 ANÁLISE DE JUSTIFICATIVAS E DOCUMENTOS
APRESENTADOS AO TERMO DE CITAÇÃO 18/2019-2.
2.1
Descumprimento de prazo regimental no envio
da PCA. (ITEM 2.1 DO RTC 672/2018-5).
Base legal: artigo 139 do RITCEES aprovado pela
Resolução TC nº 261/2013.
De acordo com o item 2.1 Relatório Técnico Contábil RTC
672/2018-5,
A Prestação de Contas foi encaminhada a este Tribunal,
por meio do sistema CidadES, em 07/06/2018, sendo
que a data limite para envio da PCA era 30/04/2018, nos
termos do art. 139 do Regimento Interno do Tribunal
de Contas do Estado do Espírito Santo, aprovado pela
Resolução TC 261/2013, não observando, portanto, o
prazo regimental.

2 FUNDAMENTAÇÃO

O gestor foi notificado, por meio do termo de notificação
eletrônico 4584/2018-2, que estabeleceu prazo para
envio da PCA até o dia 08/05/2018. O gestor tomou
ciência do termo de notificação no dia 02/05/2018 e
enviou a PCA no dia 07/06/2018, descumprindo, desta
vez, o prazo dado pelo termo de notificação eletrônico.

Compulsando acuradamente os autos, verifico que o
feito encontra-se devidamente instruído, portanto, apto
a um julgamento, eis que observados todos os trâmites
legais e regimentais.

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.

É o relatório.

www.tce.es.gov.br
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JUSTIFICATIVAS
(PROTOCOLO N. 03304/2019-4)

APRESENTADAS

Diante desse item, foram apresentados os seguintes
argumentos:
(FIGURA)
ANÁLISE DAS JUSTIFICATIVAS
Conforme transcrito, o citado inicia sua defesa
destacando que o prazo para envio da PCA do município
de Mucurici não seria o mesmo fixado pelo art. 139
do RITCEES, expirando-se em 30/04/2018, conforme
determina a sua Lei Orgânica.
Note-se, contudo, conforme apresentado pela própria
defesa, que tal dispositivo se refere à remessa das
Prestações de Contas de Governo, como segue
reproduzido:
(FIGURA)
Fica mais claro quando se reproduz o caput e incisos I e
II do referido art. 132:
(FIGURA)
Portanto, os demais administradores constantes do
inciso II daquele artigo, não sendo mencionados no
seu § 1º, permanecem submetidos ao prazo fixado pela
Resolução TC nº 261/2013.

razões de justificativas apresentadas em razão do
descumprimento do prazo para encaminhamento da
PCA de 2017 e, por conseguinte, a aplicação da multa
prevista no artigo 135, VIII, a ser dosada pelo Relator.
2.2
Não comprovação de disponibilidade
financeira por extrato bancário. (ITEM 3.2.1.1 DO
RTC 533/2018-2).
Base legal: art. 85 da lei 4320/64.
De acordo com o item 3.2.1.1 Relatório Técnico Contábil
RTC 672/2018-5,
Não consta da prestação de contas, o extrato bancário
da conta 12264-5, agencia 802-8, Banco do Brasil, para
comprovação física do valor de R$29.707,71. Desta
forma, sugere-se a citação do gestor para que envie o
extrato bancário para comprovação da disponibilidade
financeira.
JUSTIFICATIVAS
(PROTOCOLO N. 03304/2019-4)

APRESENTADAS

Diante desse item, foi apresentada a seguinte
argumentação:
(FIGURA)

comprovado o saldo contábil de R$ 29.707,71, exibido
em 31/12/2017.
Portanto, uma vez que foi suprida a ausência documental
inicialmente apontada, não restando evidenciada
divergência entre registros contábeis e bancários
relativos ao período sob análise, sugere-se que seja
considerado sanado o indicativo de irregularidade.
2.3
Divergências entre os valores de contribuição
previdenciária patronal – RGPS, apurada na folha de
pagamento e registros contábeis. (ITEM 3.4.2.1 DO
RTC 672/2018-5).
Base legal: art. 40 e 195, I, da Constituição Federal.
De acordo com o item 3.4.2.1 Relatório Técnico Contábil
RTC 672/2018-5,
Tabela 15) Contribuições Previdenciárias – Unidade
Gestora Em R$ 1,00
(TABELA)
Fonte: Processo TC 05528/2018-6 - Prestação de Contas
Anual/2017
[...]

Contudo, tal linha de argumentação não se sustenta,
posto que a maioria dos gestores enviaram suas
prestações de contas dentro do prazo regimental.

De fato, constam do documento “58 - Peça Complementar
04700/2019-9” as cópias da conciliação e extratos
bancários da referida conta corrente e sua aplicação
vinculada, relativos ao mês de dezembro/2017.

No que tange às contribuições previdenciárias
patronais devidas ao RGPS, com base na Tabela 15,
verifica-se que os valores registrados pela unidade
gestora representaram 155,71% dos valores devidos,
já os valores pagos representaram 152,98% dos valores
devidos. Sugere-se a citação do gestor para que
apresente justificativas e ou documentos, suficientes
para esclarecer o motivo de a Unidade Gestora ter
registrado e pago valores previdenciários maiores que
aqueles apurados pela folha de pagamento.

Sendo assim, sugere-se o não acolhimento das

Da

JUSTIFICATIVAS

Superada essa questão, segue destacando alterações
impostas pela IN 43/2017, como a inclusão de novos
arquivos estruturados, o que entende ter tornado a
elaboração da PCA mais morosa.

ANÁLISE DAS JUSTIFICATIVAS
Conforme transcrito, diante do presente indicativo, o
defendente afirma ter encaminhado cópia do extrato
bancário relativo à conta corrente Banco do Brasil,
ag. 802-8, n. 12264-5.

sua

análise,

verifica-se

www.tce.es.gov.br

estar

devidamente
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(PROTOCOLO N. 03304/2019-4)
Diante desse item, foi apresentada a seguinte
argumentação:
(FIGURA)
ANÁLISE DAS JUSTIFICATIVAS
Conforme transcrito, o responsável defende o
argumento de que o total relativo às contribuições
patronais devidas ao RGPS em 2017, considerado pela
Tabela 15, não seria o correto, posto que estariam
nele incluídos os valores referentes ao FGPS e às
contribuições patronais devidas sobre serviços de
autônomos e prestadores de serviços.
Dando suporte a essa tese foram apresentadas
cópias do Balancete da Despesa por elemento de
Despesa, e listagens de liquidações no período de
01/01 a 31/12/2017 relativas ao FGTS, INSS Patronal
dos Autônomos e INSS Patronal sobre a Folha de
Pagamentos.
De fato, tais listagens de liquidações evidenciam os
valores dos encargos patronais por “Centro de Custo”,
como segue:
(FIGURA)
Vale, também, destacar que o somatório dos valores
exibidos por tais listagens confere com os totais
liquidados e pagos exibidos pelo Balancete da Execução
Orçamentário da Despesa apresentado nessa fase:
(TABELA)
(FIGURA)
[...]
(FIGURA)
Pois bem, tendo sido detalhada a composição do saldo

registrado na natureza de despesa relativa a obrigações
patronais devidas ao RGPS, segue novo confronto entre
o total contabilizado, relativo ao INSS Patronal sobre a
Folha de Pagamentos, e as informações constantes do
resumo da folha de pagamentos:
Tabela 15-A) Contribuições Previdenciárias – Unidade
Gestora Em R$ 1,00

já os valores recolhidos representaram 117,61% dos
valores devidos. Sugere-se a citação do gestor para que
apresente justificativas e ou documentos, suficientes
para esclarecer o motivo de a Unidade Gestora ter
registrado e recolhido valores previdenciários maiores
que aqueles apurados pela folha de pagamento.

(TABELA)

JUSTIFICATIVAS
(PROTOCOLO N. 03304/2019-4)

Fonte: Processo TC 05528/2018-6 - Prestação de Contas
Anual/2017

Diante desse item, foi apresentada a seguinte
argumentação:

Portanto, uma vez que as diferenças inicialmente
detectadas foram reduzidas a níveis aceitáveis para fins
de análise das contas, sugere-se que seja considerado
sanado o indicativo de irregularidade.

(FIGURA)

2.4
Divergências entre os valores de contribuição
previdenciária retida do servidor – RGPS, apurada na
folha de pagamento e registros contábeis. (ITEM 3.4.2.2
DO RTC 672/2018-5).
Base legal: art. 40 e 195, I, da Constituição Federal.
De acordo com o item 3.4.2.2 Relatório Técnico Contábil
RTC 672/2018-5,
Tabela 16): Contribuições Previdenciárias – Servidor Em
R$ 1,00
(TABELA)
Fonte: Processo TC 05528/2018-6 - Prestação de Contas
Anual/2017
[...]
No que tange às contribuições previdenciárias retidas
dos servidores e devidas ao RGPS, com base na Tabela
16, verifica-se que os valores registrados pela unidade
gestora representaram 118,12% dos valores devidos,
www.tce.es.gov.br

APRESENTADAS

ANÁLISE DAS JUSTIFICATIVAS
Conforme justificativas transcritas, o defendente
afirma ter havido equívoco na elaboração da Tabela 16
do RTC 672/2018-5, que teria incluído, indevidamente,
o valor do INSS retido de Serviços de Terceiros PF/PJ no
montante relativo ao INSS retido dos servidores.
Dando suporte a essa argumenta foi apresentada uma
versão não estruturada do Demonstrativo da Dívida
Flutuante (arquivo DEMDFLT), constante do documento
“68 - Peça Complementar 04710/2019-2”.
Sobre isso, é importa destacar que os valores
considerados pela referida Tabela 16 são alimentados
pelo arquivo estruturado DEMDFLT, encaminhado pela
própria UG, cujos parâmetros seguem item 21, Layout
dos Arquivos Estruturados, da IN 43/2017:
(FIGURA)
[...]
(FIGURA)
[...]
(FIGURA)
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Note-se que, conforme determina a IN 43/2017,
os valores das consignações ao RGPS devem ser
segregados por tipo, sendo atribuído o código “4” para
valores retidos dos servidores e “5” para valores retidos
de terceiros.
Contudo, da análise do arquivo estruturado DEMDFLT,
que integra a presente PCA/2017, nota-se que foi
utilizado o código “4” para ambas:
(FIGURA)
Portando, fica evidente que tal equívoco decorre de
falha na elaboração do dito arquivo.
Ainda assim, diante de todo o exposto, segue novo
confronto entre os valores retidos dos servidores
vinculados ao RGPS, a título de contribuição
previdenciária, com aqueles exibidos pelo resumo da
folha de pagamentos:
Tabela 16-A): Contribuições Previdenciárias – Servidor
Em R$ 1,00
(TABELA)
Fonte: Processo TC 05528/2018-6 - Prestação de Contas
Anual/2017
Portanto, tendo sido a diferença inicialmente detectada
reduzida a níveis aceitáveis para fins de análise das
contas, sugere-se que seja considerado sanado o
indicativo de irregularidade.
Ante o exposto, obedecidos todos os trâmites processuais
e legais, subscrevendo em todos os seus termos, o
entendimento técnico e do Ministério Público de Contas,
VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a seguinte
minuta de Acórdão que submeto à sua consideração.
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO

Relator
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as
razões expostas pelo Relator, em:
1.1. Não acolher as justificativas apresentadas pelo
responsável em razão do descumprimento do prazo para
encaminhamento da PCA de 2017 e, por conseguinte,
APLICAR A PENALIDADE DE MULTA no montante de
R$ 1.000,00 ao senhor Nestor Gomes Pereira Neto,
com fulcro no artigo 135, VIII da Lei Complementar
621/2012;
1.2. JULGAR REGULARES as contas do senhor Nestor
Gomes Pereira Neto frente ao Fundo Municipal de
Saúde de Mucurici no exercício de 2017, na forma do
inciso I, do artigo 84 da Lei Complementar 621/2012;
1.3. RECOMENDAR ao atual gestor que adote medidas
administrativas necessárias que viabilizem a emissão
do parecer de controle interno sobre a totalidade da
Prestação de Contas;

4.1. Conselheiros: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
(relator), Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun e Luiz
Carlos Ciciliotti da Cunha.
5. Fica o responsável obrigado a comprovar perante
o Tribunal o recolhimento do débito e/ou da multa
aplicada, no prazo de trinta dias, contados a partir da
publicação deste Acórdão, nos termos do art. 454, inciso
I, do Regimento Interno deste Tribunal. Quando cabível
recurso, os prazos para interposição encontram-se
previstos no Título VIII do mesmo diploma normativo.
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Presidente
CONSELHEIRO
CHAMOUN

RODRIGO

FLÁVIO

FREIRE

FARIAS

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

1.4. DETERMINAR ao atual gestor que cumpra o prazo
de encaminhamento das futuras prestações de contas,
em atendimento ao art. 139 do Regimento Interno deste
Tribunal de Contas.

Secretária-adjunta das sessões

1.5. Ao Ministério Público de
monitoramento da cobrança da multa.

Processo:

07365/2018-5

Classificação:
Representação

Controle Externo - Fiscalização -

Contas,

para

2. Unânime.

Acórdão 00680/2019-9 – PRIMEIRA CÂMARA

3. Data da Sessão: 05/06/2019 – 17ª Sessão Ordinária da
Primeira Câmara.

UG:

Relator: 		

Sebastião Carlos Ranna de Macedo

4. Especificação do quórum:

Responsável:

SANTA LOUZADA CAMPOS SANTOS,

www.tce.es.gov.br

PMAV - Prefeitura Municipal de Atílio Vivácqua
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JOSEMAR MACHADO FERNANDES, GLAUCO DE OLIVEIRA
MANSO
Representante: SAO
TERRAPLENAGEM LTDA

GABRIEL

AMBIENTAL

E

Procurador:
GLAUCO DE OLIVEIRA MANSO (CPF:
688.376.666-91)
PREFEITURA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVÁCQUA REPRESENTAÇÃO – NÃO CONHECER – ARQUIVAR CIENTIFICAR
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA
DE MACEDO:
1 RELATÓRIO
Tratam os autos de representação em face da Prefeitura
Municipal de Atílio Vivácqua, formulada pela empresa
São Gabriel Ambiental Ltda., a cerca de supostas
irregularidades na proposta de preços de empresa
vencedora do certame - Pregão Presencial nº 27/2018 cujo objeto é a contratação de empresa terceirizada na
prestação de serviços de limpeza de vias e logradouros
públicos para atender à Secretaria Municipal de Obras e
Serviços Urbanos de Atílio Vicácqua.
Segundo a Representante, a empresa Guerra Ambiental
Eireli ME apresentou seu BDI com valor inferior ao
estipulado em Edital, bem como apresentou em sua
planilha de composição um item a menos, que, por si
só, se incluso corretamente, modificaria seu preço final,
e, por consequência, nem mesmo a classificaria entre
as 3 melhores. Afirma, ainda, que a empresa vencedora
transcreveu outros cinco itens com quantitativos
diferentes do Edital.
Mediante a Manifestação Técnica 1342/2018, a Secex
Engenharia verificou que a peça inicial foi assinada pelo

engenheiro civil Glauco de Oliveira Manso, o qual afirma
ser representante legal da empresa Representante.
Todavia, registra que não consta nos autos procuração
ou qualquer outro documento que comprove que o
signatário tem habilitação para representá-la. Acrescenta
que, a partir de consulta ao “Quadro de Sócios e
Administradores – QSA” disponível no sítio eletrônico
da Receita Federal, o engenheiro civil não consta como
sócio da referida empresa.
Nesse sentido, a área técnica opinou pelo não
conhecimento da Representação por ausência de
autorização legal para que o signatário represente a
empresa, seguido do arquivamento dos autos.
Mediante o Parecer 5574/2018, da lavra do Excelentíssimo
Procurador Heron Carlos Gomes de Oliveira, o Ministério
Público de Contas ressalta a importância dos fatos
narrados e pugna pela notificação do Representante a
fim de lhe oportunizar o saneamento do vício processual,
ante a possibilidade de desatualização cadastral da
empresa nos órgãos competentes.
Assim, foi exarada a Decisão TC 1838/2018 pela
notificação do representante, no prazo de 10 dias, para
a regularização da representação. Após saneamento, os
autos foram levados à consideração da SecexEngenharia
para análise.
Esta elaborou a Manifestação Técnica 1176/2019,
opinando pelo não conhecimento da presente
representação e arquivamento dos autos.
O Ministério Público de Contas manifestou-se no mesmo
sentido no Parecer 962/2012 da lavra do Procurador
Especial de Contas Heron Carlos Gomes de Oliveira.
É o relatório.
www.tce.es.gov.br

2 FUNDAMENTAÇÃO
Compulsando os autos, verifico que o feito encontra-se
devidamente instruído, portanto, apto a um julgamento,
eis que observados todos os trâmites legais e regimentais.
Por conseguinte, ratifico o posicionamento da Área
Técnica e do Ministério Público Especial de Contas, para
tomar como razão de decidir a fundamentação exarada
pela Secretaria de Engenharia, nos seguintes termos:
ANÁLISE
Analisando-se os autos verifica-se que a primeira
Manifestação desta SecexEngenharia (MT 1342/2018)
sugeriu o não conhecimento da representação em
razão da ausência do preenchimento dos requisitos de
admissibilidade previstos no art. 177 do RITCEES.
Diante das novas documentações inseridas aos autos,
faz-se necessário nova verificação quanto aos requisitos
de admissibilidade.
ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE.
De acordo com o art. 177 do RITCEES são requisitos
de admissibilidade sobre matéria de competência do
Tribunal:
I – ser redigida com clareza;
II – conter informações sobre o fato, a autoria, as
circunstâncias e os elementos de convicção;
III – estar acompanhada de indício de prova;
IV – (...);
V – se pessoa jurídica, prova de sua existência, e
comprovação de que os signatários têm habilitação para
representá-la.
Observa-se que inicialmente ocorreu a sugestão de não
conhecimento da representação (MT 1342/2018) por
Segunda-feira, 5 de agosto de 2019
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não haver documentos que comprovassem a habilitação
do signatário da exordial para representar a empresa
impetrante.
Nesse sentido, conforme já relatado nesta manifestação,
foi decidido conceder ao representante, oportunidade
para apresentar a documentação faltante (Decisão
Monocrática 1838/2018).
Assim, foi incluída aos autos a Resposta de Comunicação
1110/2018-2 em que o representante informa ser o
engenheiro responsável pela empresa e também o seu
representante na licitação questionada.

Continua as argumentações apontando que a empresa
teve “nítida vantagem sobre as demais concorrentes”,
ao deixar de incluir determinado item na planilha de
composição de custos, o que, segundo o entendimento
da representante, alterou o seu preço final.

Nota-se que a representante não argumenta existir
ilegalidade às cláusulas do certame, mas sim atribui
como irregular a conduta da Comissão de Licitação ao
declarar vencedora a empresa GUERRA AMBIENTAL
EIRELLI.

Alega, ainda, que o BDI da empresa vencedora estaria
“abaixo do limite”, considerando tal prática como
irregular.

Até porque, caso a empresa GUERRA AMBIENTAL EIRELLI
fosse desclassificada, a beneficiada seria a própria
representante, São Gabriel Ambiental Ltda., visto que foi
a segunda colocada do certame (Apêndice 1).

Percebe-se pelo exposto que a representante se insurge
por ter seus recursos negados e busca, por meio deste
Tribunal de Contas, a desclassificação da vencedora.

Embora não tenha sido enviado documento comprovando
a veracidade de o representante ser o engenheiro
responsável pela empresa, encaminhou juntamente com
sua Resposta a Procuração 761/2018. Neste documento,
a empresa São Gabriel Ambiental Ltda. o outorga como
seu representante no Pregão nº 27/2018 da Prefeitura
Municipal de Atílio Vivácqua, inclusive conferindo-lhe
autorização para atuar junto a este TCEES.

Isso fica evidente em seus requerimentos (peça 02, fl.
04):

Deste modo, constata-se o saneamento da documentação
anteriormente ausente, apontada na MT 1342/2018.

2) Seja corrido todo o trâmite necessário para sanar as
dúvidas aqui elencadas.

Contudo, mesmo sendo suprida a documentação
necessária ao cumprimento do inciso V do art. 177 do
RITCEES, ainda assim não há motivos para sugerir o
conhecimento da presente representação, conforme se
passa a explicar.

3) Seja-nos, informado do respectivo trâmite, e uma
provável, se possível, intervenção junto à PMAV para
que o trâmite do processo licitatório não tome curso,
visto que, erradamente, foi dada a empresa GUERRA
AMBIENTAL EIRELLI como vencedora do mesmo.

Sustenta o representante que as análises realizadas
pela Comissão Permanente de Licitação concluíram por
declarar vencedora a empresa GUERRA AMBIENTAL
EIRELLI, o que, ao seu ponto de vista, não condiz com
a verdade da documentação apresentada por esta
concorrente (Petição Inicial 299/2018).

Compreende-se, assim, que não se está a tutelar o
interesse público na questão, mas tão somente o
interesse privado da São Gabriel Ambiental Ltda. em ter
os seus recursos aceitos quanto ao seu entendimento de
que a empresa GUERRA AMBIENTAL EIRELLI não seja a
vencedora do certame.

1) Seja analisada, em tempo, o processo licitatório ora
discriminado, em especial ao trâmite dos recursos e
respectivos conteúdos, juntamente com a análise na
fonte de tais explanações, a proposta apresentada pela
empresa GUERRA AMBIENTAL EIRELLI, em especial, sua
planilha de composição;

www.tce.es.gov.br

A representação carece, assim, da demonstração do
interesse público no caso em questão. Sobre a tutela de
interesses particulares, o Tribunal de Contas da União
(TCU) se pronunciou contrário em diversas decisões,
como as exemplificadas a seguir:
As faculdades de denunciar e de representar ao TCU
não visam à tutela de interesses particulares, de forma a
propiciar a revisão de atos administrativos pelo Tribunal
quando não ficar evidenciada a preponderância do
interesse público [Acórdão 554/2018 – Primeira Câmara
do TCU].
Na análise de representações fundamentadas no art.
113, §1º, da Lei 8.666/1993, deve ser avaliado o risco de
lesão ao interesse público decorrente do desfazimento
do ato administrativo irregular, de modo a não permitir
que a revisão do ato maculado provoque prejuízo ao
interesse público superior ao que se quer proteger. A
competência do TCU, nos processos de representação,
se destina a assegurar primordialmente a observância
do interesse público, e não de interesse meramente
privado. [Acórdão 1620/2017 – Segunda Câmara do TCU]
A norma fixada no art. 113, §1º, da Lei 8.666/1993, que
prevê o direito de representar contra irregularidades na
Segunda-feira, 5 de agosto de 2019
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aplicação da Lei de Licitações, não transforma o TCU em
instância revisional de penalidades aplicadas por órgãos
e entidades da Administração. Eventual correção ou
incorreção da medida punitiva adotada deve ser tratada
pelo Poder Judiciário, a quem cabe a tutela de interesses
privados. [Acórdão 597/2016 – Plenário do TCU]
As representações formuladas com base no art. 113, §1º,
da Lei 8.666/1993 não se prestam à defesa de interesses
meramente particulares junto à Administração Pública,
devendo sua procedência ser fundada no resguardo
do interesse público. Não é da competência do TCU a
defesa de interesses privados perante o Poder Público.
[Acórdão 2426/2015 – Plenário do TCU]
Além disso, esta Corte de Contas também se pronunciou
sobre o mesmo espeque em diferentes Acórdãos:
ACÓRDÃO TC-069/2015 – PLENÁRIO
Cuidam os presentes autos de Representação formulada
pela empresa (...), através de seu representante legal,
recebida por esta Corte de Contas em 16/06/2014, sob o
protocolo nº 7706/2014, (...).
Compulsando-se os autos, verifico que assiste razão área
técnica e ao Ministério Público Especial de Contas, quanto
à extinção do processo sem resolução de mérito, com
o consequente arquivamento dos autos, tendo a área
técnica através do Núcleo de Estudos Técnicos e Análises
Conclusivas – NEC, nos termos da Instrução Técnica
Conclusiva ITC nº 9275/2014, assim se manifestado:
(...) o quadro fático foi alterado com o provimento do
recurso do primeiro colocado, habilitando-o. Nesse
sentido, não resta interesse-necessidade no presente
processo e, por conseguinte, opina-se no sentido de que
a Representação de que trata estes autos seja extinta,

sem julgamento de mérito, tendo em vista a ocorrência
da perda do objeto.
Ademais, verifica-se que a matéria tratada nesta
representação é de cunho eminentemente privado,
tratando-se de interesse privado da empresa
representante.
O representante não demonstrou o interesse público
da questão posta em questionamento, mas apenas
seu interesse privado em retirar o primeiro colocado do
certame para vencer a licitação.
(...) Em sendo assim, mostra-se correlata à situação
ocorrida nestes autos, vez que houve alteração no quadro
fático apontado na representação, o que constitui causa
de extinção do processo sem resolução de mérito, razão
pela qual, entendo que assiste razão a área técnica, nos
termos da Instrução Técnica Conclusiva nº 9275/2014,
e ao Ministério Público Especial de Contas, conforme
manifestação à folha 36.
Por todo o exposto (...), VOTO no sentido de que seja
EXTINTO o processo sem resolução de mérito, com o
consequente ARQUIVAMENTO dos autos, em razão da
perda superveniente do objeto (...).
ACÓRDÃO TC-785/2014 – PRIMEIRA CÂMARA
Trata-se de REPRESENTAÇÃO, com pedido de provimento
cautelar para suspensão do Pregão Presencial 07/2014,
promovido pela Prefeitura Municipal de Santa
Leopoldina, visando a aquisição de lâminas e similares
para manutenção da frota de máquinas pesadas,
oferecida pela empresa (...), em 27/02/2014, em face de
supostas irregularidades no procedimento licitatório.
(...) Considera a área técnica que a presente
representação não deve ser conhecida por se tratar de
www.tce.es.gov.br

defesa de interesses privados do representante junto
à Prefeitura Municipal de Santa Leopoldina, o que
foge ao rol de competências do Tribunal de Contas.
Isto porque o interessado não apontou possíveis
irregularidades contidas no Edital do Pregão Presencial
07/2014, apenas apontou como irregularidade a
arbitrariedade de extensão da punibilidade que
ensejou a sua desclassificação. De fato, refoge ao rol
de competências do Tribunal de Contas atuar na defesa
de interesses particulares junto à Administração Pública.
Não se verifica situação de potencial prejuízo ao erário
a ponto de justificar atuação deste Tribunal. No caso
concreto, o Tribunal está sendo acionado para resguardar
suposto direito alheio. Ante o exposto, acompanhando
a área técnica e o representante do Ministério Público
de Contas, voto pelo não conhecimento da presente
representação, na forma do art. 94, parágrafo primeiro
da Lei Complementar Estadual n.º 621/12.
Outra recente decisão também seguiu este mesmo
entendimento no bojo do Processo 7454/2017 (Acórdão
1728/2018-9 do Plenário).
Portanto, as afirmações que poderiam indicar alguma
supremacia do interesse público no caso em questão,
como possível ato antieconômico em razão das supostas
irregularidades aventadas, não estão adequadamente
demonstradas na petição inicial, não restando claro qual
o valor de potencial prejuízo que a situação narrada
poderia acarretar.
Ao contrário, em se admitindo a hipótese de
desclassificação da vencedora, a contratação se daria
com a segunda colocada (a empresa representante) cujo
valor da proposta se mostra bem acima (R$701.184,00)
daquela oferecida pela primeira colocada (R$598.656,00).
Segunda-feira, 5 de agosto de 2019
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Ademais, verifica-se pelo GEOOBRAS que o Pregão
Presencial nº 27/2018 foi homologado em 13/09/2018
(Anexo 1) e o seu contrato foi celebrado em 17/09/2018
(Anexo 2). Ou seja, a licitação foi encerrada faz 6 meses,
perdendo-se o tempo de agir quanto à desclassificação
pretendida.
Também não se verificam informações nos autos, nesses
6 meses de execução contratual, de possível problemas
na execução dos serviços em razão das supostas
irregularidades aqui levantadas.
Por fim, apenas para reforçar o exposto, em uma análise
inicial quanto às questões postas pelo representante,
não se verificam indícios de prova capazes de suscitar
um aprofundamento maior da matéria.
De acordo com a informação dos representados
(Resposta de Comunicação 833/2018), o suposto item
faltante da planilha não constava como de apresentação
obrigatória na planilha de licitação. Além disso, quanto
à suposta irregularidade na proposta vencedora ao
adotar valor de BDI abaixo do percentual estipulado pela
administração, tal propositura não parece prosperar,
visto que o percentual de BDI posto na planilha do edital
é normalmente uma referência e não um limitador
mínimo do parâmetro.
Por todo o exposto, opina-se pelo NÃO conhecimento
da presente representação e o seu consequente
arquivamento.
CONCLUSÃO
Da análise dos autos, tem-se que o representante aventa
possíveis indícios de irregularidade em uma contratação
emergencial realizada pelo município de Aracruz para a
contratação de serviços de limpeza urbana.

No entanto, a representação trata, em verdade, da tutela
de interesses particulares, não sendo demonstrada a
supremacia do interesse público no caso em questão,
razão pela qual sugere-se o seu não conhecimento.

1.2 ARQUIVAR os autos, ante o preconizado no art. 176,
§3º, inc. I, c/c art. 182, paragrafo único, do RITCEES;

PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO

2. Unânime.

Ante o exposto, ressalvado o juízo de admissibilidade da
representação pelo Conselheiro Relator, previsto no §2º
do art. 177 da Resolução TC n° 261/2013, opina-se:
Com base no art. 177 da Resolução TC n° 261/2013, o
NÃO CONHECIMENTO da Representação;
Pelo ARQUIVAMENTO dos presentes autos, com base no
art. 176, § 3º, inciso I da Resolução TC n° 261/2013.
Por derradeiro, que seja dada CIÊNCIA ao Representante
do teor da decisão a ser proferida.
Encaminha-se, por fim, a presente manifestação à
consideração superior.
Nos mesmos termos, a Procuradoria Especial de Contas
no Parecer 962/2019 da lavra do Procurador Especial de
Contas Senhor Heron Carlos Gomes de Oliveira.
Ante o exposto, VOTO no sentido de que o Colegiado
aprove a seguinte deliberação que submeto à sua
consideração.
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO

1.3 CIENTIFICAR o representante do teor da decisão a
ser proferida.
3. Data da Sessão: 05/06/2019 – 17ª Sessão Ordinária da
Primeira Câmara.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
(relator), Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun e Luiz
Carlos Ciciliotti da Cunha.
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO LUIZ CARLOS CICILIOTTI DA CUNHA
Fui presente:		
PROCURADOR DE CONTAS HERON
CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Em substituição ao procurador-geral
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões

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 NÃO CONHECER do feito nos termos do caput e §1º
do art. 94 c/c §2º do art. 99 da LC 621/12;
www.tce.es.gov.br

Acórdão 00681/2019-9 – PRIMEIRA CÂMARA
Processo: 04153/2018-1
Classificação:
Ordenador

Prestação

Exercício: 		

de

Contas

Anual

de

2017

Segunda-feira, 5 de agosto de 2019

158

ATOS DA 1a CÂMARA

UG: 			
Saúde de Anchieta

FMS - Fundo Municipal de

Relator:

Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun

Responsável:

JAUDETE SILVA FRONTINO DE NADAI

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – ATOS DE GESTÃO
– FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANCHIETA –
EXERCÍCIO DE 2017 – CONTAS REGULARES – QUITAÇÃO
– ARQUIVAMENTO.
O CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS
CHAMOUN:
I

RELATÓRIO

Versam os presentes autos sobre Prestação de Contas
Anual do Fundo Municipal de Saúde de Anchieta, sob a
responsabilidade da senhora Jaudete Silva Frontino de
Nadai, ordenadora de despesas, referente ao exercício
de 2017.
A documentação foi examinada pelo Núcleo de Controle
Externo de Contabilidade e Economia – NCE, conforme
Relatório Técnico 00003/2019-6 (peça 51), sugerindo a
citação da responsável, para apresentar justificativas e/
ou documentos apontados no referido relatório contábil,
através da Instrução Técnica Inicial 00087/2019-3 (peça
52).

atuação do gestor responsável, no exercício das funções
administrativas no Fundo Municipal de Saúde de
Anchieta.

técnica e do Ministério Público Especial de Contas, voto
no sentido de que o Colegiado aprove a seguinte minuta
de Acórdão que submeto à sua consideração.

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.

Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun

Sob o aspecto técnico-contábil, opina-se pelo julgamento
regular da prestação de contas da Sra. Jaudete silva
Frontino De Nadai, no exercício de 2017, na forma do
artigo 84, I, da Lei Complementar Estadual 621/2012.
Encaminhados os autos ao Ministério Público Especial de
Contas para manifestação, o procurador Luís Henrique
Anastácio da Silva elaborou o Parecer do Ministério
Público de Contas 01830/2019-7 (peça 71) e manifestouse de acordo com área técnica.
II

FUNDAMENTOS

Examinando os autos, verifico que o mesmo se encontra
devidamente instruído, portanto, apto à apreciação de
mérito, eis que observados todos os trâmites legais e
regimentais.

Em atenção ao Termo de Citação 00165/2019-1 (peça
54), a gestora encaminhou os documentos e justificativas
(peças 57/64), as quais foram devidamente analisadas
pelo NCE, que elaborou a Instrução Técnica Conclusiva
01466/2019-4 (peça 67), recomendando o julgamento
pela regularidade das contas, nos seguintes termos:

Neste sentido, ante a documentação conduzida aos
autos, com as manifestações da área técnica e do
Ministério Público Especial de Contas, tornam-se
desnecessárias maiores considerações, eis que as razões
para sugerirem a regularidade das contas apresentadas,
referentes ao exercício de 2017, são bastante razoáveis e
coadunam-se com as normas atinentes à matéria.

3. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO

III

A Prestação de Contas Anual, ora avaliada, refletiu a

Ante o exposto, acompanhando o entendimento da área

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO

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 Primeira Câmara, ante as
razões expostas pelo relator, por:
1.1
Julgar REGULARES as contas do Fundo
Municipal de Saúde de Anchieta, sob a responsabilidade
da senhora Jaudete Silva Frontino de Nadai, no
exercício de suas funções administrativas, relativas ao
exercício de 2017, nos termos do artigo 84, inciso I da
Lei Complementar Nº 621, 8 de março de 2012, dando
quitação a responsável, nos termos do art. 85 do mesmo
diploma legal.
1.2

ARQUIVAR os autos após o trânsito em julgado.

2. Unânime.
3. Data da Sessão: 05/06/2019 – 17ª Sessão Ordinária da
Primeira Câmara.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
(presidente), Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
(relator) e Luiz Carlos Ciciliotti da Cunha.
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
Segunda-feira, 5 de agosto de 2019
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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 00682/2019-9 – PRIMEIRA CÂMARA
Processo: 04231/2018-8
Classificação:
Ordenador

Prestação

de

Contas

Anual

de

Exercício: 		

2017

UG:			
Ambiente de Aracruz

SEMAM - Secretaria de Meio

Relator: 		

Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun

Responsável:

WAGNER JOSE ELIAS CARMO

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – ATOS DE GESTÃO
– SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DE ARACRUZ –
EXERCÍCIO DE 2017 – CONTAS REGULARES – QUITAÇÃO
– ARQUIVAMENTO.
O CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS
CHAMOUN:
I

RELATÓRIO

Versam os presentes autos sobre Prestação de Contas
Anual da Secretaria de Meio Ambiente de Aracruz, sob
a responsabilidade do senhor Wagner José Elias Carmo,
ordenador de despesas, referente ao exercício de 2017.

A documentação foi examinada pelo Núcleo de Controle
Externo de Contabilidade e Economia – NCE, conforme
Relatório Técnico 00685/2018-2 (peça 44), sugerindo a
citação do responsável, para apresentar justificativas e/
ou documentos apontados no referido relatório contábil,
através da Instrução Técnica Inicial 00088/2019-8 (peça
45).

parecer conclusivo conforme previsto no artigo 82, §2º
da Lei Complementar 621/2012.

Em atenção ao Termo de Citação 00164/2019-5 (peça
47), o gestor encaminhou os documentos e justificativas
(peças 50/51), as quais foram devidamente analisadas
pelo NCE, que elaborou a Instrução Técnica Conclusiva
01516/2019-9 (peça 54), recomendando o julgamento
pela regularidade das contas, nos seguintes termos:

II

3. CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Foi examinada a Prestação de Contas Anual relativa
à SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE
ARACRUZ, exercício de 2017, formalizada de acordo com
a Resolução TC 261/13 e alterações posteriores, sob a
responsabilidade da Sr. WAGNER JOSÉ ELIAS CARMO.
Quanto ao aspecto técnico-contábil e o disposto
na legislação pertinente, opina-se pelo julgamento
REGULAR da prestação de Contas do Sr. WAGNER JOSÉ
ELIAS CARMO, no exercício de 2017, conforme dispõe
o art. 84, inciso I, da Lei Complementar 621/2012 c/c
art.161, do Regimento Interno do TCEES, aprovado pela
Resolução 261/2013.

Encaminhados os autos ao Ministério Público Especial
de Contas para manifestação, o procurador Heron Carlos
Gomes de Oliveira elaborou o Parecer do Ministério
Público de Contas 01803/2019-1 (peça 58) e manifestouse de acordo com área técnica.
FUNDAMENTOS

Examinando os autos, verifico que o mesmo se encontra
devidamente instruído, portanto, apto à apreciação de
mérito, eis que observados todos os trâmites legais e
regimentais.
Neste sentido, ante a documentação conduzida aos
autos, com as manifestações da área técnica e do
Ministério Público Especial de Contas, tornam-se
desnecessárias maiores considerações, eis que as razões
para sugerirem a regularidade das contas apresentadas,
referentes ao exercício de 2017, são bastante razoáveis e
coadunam-se com as normas atinentes à matéria.
III

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO

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

Sugere-se, ainda, que seja determinado ao atual gestor,
ou a quem lhe vier a substituir, que:

Conselheiro relator

Adote medidas administrativas necessárias à
disponibilização tempestiva da devida documentação
ao controle interno visando a elaboração e
encaminhamento, nas futuras prestação de contas, de

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

www.tce.es.gov.br

1. ACÓRDÃO
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1.1
Julgar REGULARES as contas da Secretaria
Municipal de Meio Ambiente de Aracruz, sob a
responsabilidade do senhor Wagner José Elias Carmo,
no exercício de suas funções administrativas, relativas ao
exercício de 2017, nos termos do artigo 84, inciso I da
Lei Complementar Nº 621, 8 de março de 2012, dando
quitação ao responsável, nos termos do art. 85 do
mesmo diploma legal.
1.2 DETERMINAR ao atual gestor, ou a quem lhe
vier a substituir, que adote medidas administrativas
necessárias à disponibilização tempestiva da devida
documentação ao controle interno visando a elaboração
e encaminhamento, nas futuras prestações de contas, de
parecer conclusivo conforme previsto no artigo 82, §2º
da Lei Complementar 621/2012.
1.3 ARQUIVAR os autos após o trânsito em julgado.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 05/06/2019 – 17ª Sessão Ordinária da
Primeira Câmara.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
(presidente), Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
(relator) e Luiz Carlos Ciciliotti da Cunha.
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
Relator
CONSELHEIRO LUIZ CARLOS CICILIOTTI DA CUNHA
Fui presente:		
PROCURADOR DE CONTAS HERON

CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Em substituição ao procurador-geral
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões

técnica apontou indícios de irregularidades, reproduzidos
na Instrução Técnica Inicial 00800/2018-6 (peça 48) e na
Decisão Segex 00766/2018-2 (peça 49) que embasou a
citação do responsável.

Acórdão 00683/2019-9 – PRIMEIRA CÂMARA
Processo: 04441/2018-7
Classificação:
Ordenador

Prestação

de

Contas

Anual

de

Exercício: 		

2017

UG: 			
de Aracruz

SEMFI - Secretaria de Finanças

Relator: 		

Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun

Responsável:

ZAMIR GOMES ROSALINO

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE ORDENADOR –
ATOS DE GESTÃO – SECRETARIA DE FINANÇAS DE
ARACRUZ – EXERCÍCIO DE 2017 – JULGAMENTO PELA
REGULARIDADE COM RESSALVAS – CONTABILIZAÇÃO
E PAGAMENTO A MAIOR DAS CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS – DETERMINAÇÃO –
CIÊNCIA – ARQUIVAMENTO.
O CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS
CHAMOUN:
I

RELATÓRIO

Versam os presentes autos sobre a Prestação de Contas
Anual da Secretaria de Finanças do Município de Aracruz,
sob a responsabilidade do senhor Zamir Gomes Rosalino,
referente ao exercício de 2017.
No Relatório Técnico 00628/2018-4 (peça 47), a área
www.tce.es.gov.br

Em atenção ao Termo de Citação 01378/2018-6 (peça
50), o gestor encaminhou documentos e justificativas
(peças 53 a 56), as quais foram devidamente analisadas
pelo Núcleo de Controle Externo de Contabilidade
e Economia (NCE), que elaborou a Instrução Técnica
Conclusiva 01113/2019-4 (peça 59), opinando pelo
julgamento pela irregularidade das contas, concluindo
nos seguintes termos:
[...]
3. CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Foi examinada a Prestação de Contas Anual relativa
à SECRETARIA DE FINANÇAS DE ARACRUZ - SEMFI,
exercício de 2017, formalizada de acordo com a
Resolução TC 261/13 e alterações posteriores, sob a
responsabilidade do Sr. ZAMIR GOMES ROSALINO.
Conforme exposto, após análise das razões de
justificativas e documentação acostada foram mantidas
as seguintes irregularidades:
2.1 Contabilização (registro) a maior das contribuições
previdenciárias (Patronal) do Regime Próprio de
Previdência Social (RPPS).
2.2 Pagamento (em relação ao Resumo da Folha de
Pagamento) a maior das contribuições previdenciárias
(Patronal) do Regime Próprio de Previdência Social
(RPPS).
2.5 Recolhimento a maior das contribuições
previdenciárias (Servidor) -Regime Geral de Previdência
Social (RGPS).
Segunda-feira, 5 de agosto de 2019
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Quanto ao aspecto técnico-contábil e ao disposto
na legislação pertinente, opina-se pelo julgamento
IRREGULAR da prestação de Contas, conforme dispõe
o art. 84, inciso III, alínea “d”, da Lei Complementar
621/2012 c/c art. 163, inciso IV, do Regimento Interno do
TCEES, aprovado pela Resolução 261/2013, bem como
sugere-se a aplicação da MULTA prevista no artigo 135,
I da mesma Lei Complementar 621/2012, ante os fatos
relatados nos itens “2.1; 2.2 e 2.5” desta peça.
[...]
Adiante, o NCE elaborou a Manifestação Técnica
04091/2019-7 (peça 60) em complementação a
Instrução Técnica Conclusiva 01113/2019-4, sugerindo a
expedição de determinação ao atual gestor da Secretaria
de Finanças de Aracruz.
Encaminhados os autos ao Ministério Público Especial de
Contas para manifestação, o procurador Luís Henrique
Anastácio da Silva elaborou o Parecer do Ministério
Público de Contas 01693/2019-7 (peça 64) divergindo do
opinamento técnico, nos seguintes termos:
[...]
Com as devidas vênias, diverge-se, em parte, do
posicionamento do corpo técnico.
Deveras, conquanto o responsável não tenha
comprovado a regularidade da contabilização,
pagamento e recolhimento questionados nos itens 2.1,
2.2 e 2.3, devendo tais apontamentos serem mantidos,
verifica-se que não representam grave infração à norma
legal.
Afinal, no caso dos feitos, as irregularidades
representam crédito da Municipalidade em relação aos
institutos. Assim, os valores referentes aos pagamentos

a maior podem ser compensados junto à autarquia
correspondente, não havendo que se falar em multa
devida aos Institutos e, portanto, em dano ao erário,
razão pela qual essa Corte, nos termos do art. 84, inciso II,
da Lei Complementar nº 621/2012, deve determinar ao
atual responsável que realize a compensação, julgando
regular com ressalva a prestação de contas.
Isto posto, o Ministério Público de Contas pugna seja
julgada REGULAR COM RESSALVA a presente Prestação
de Contas Anual da Secretaria de Finanças de Aracruz,
relativa ao exercício de 2016, sob a responsabilidade do
Sr. Zamir Gomes Rosalino, nos termos do art. 84, inciso
II, da Lei Complementar nº 621/2012, tendo em vista o
reconhecimento das impropriedades descritas abaixo:
2.1 Contabilização (registro) a maior das contribuições
previdenciárias (Patronal) do Regime Próprio de
Previdência Social (RPPS).
2.2 Pagamento (em relação ao Resumo da Folha de
Pagamento) a maior das contribuições previdenciárias
(Patronal) do Regime Próprio de Previdência Social
(RPPS).
2.5 Recolhimento a maior das contribuições
previdenciárias (Servidor) - Regime Geral de Previdência
Social (RGPS).
Requer, outrossim, DETERMINAR ao “atual gestor da
Secretaria de Finanças de Aracruz que adote medidas
administrativas para conciliar a folha de pagamentos
relativa ao exercício de 2017 com os respectivos registros
contábeis e, identificando pagamentos a maior de
obrigações previdenciárias, compense os valores junto à
autarquia correspondente e realize os ajustes contábeis
necessários evidenciando em notas explicativas na
www.tce.es.gov.br

próxima prestação de contas”.
[...]
II

FUNDAMENTOS

Examinando os autos, verifico que se encontra
devidamente instruído, portanto, apto à apreciação de
mérito, eis que observados todos os trâmites legais e
regimentais.
Quanto ao mérito, passo a expor as razões que formaram
meu convencimento.
II.1

MÉRITO

II.1.1		
Contabilização (registro) a maior das
contribuições previdenciárias (Patronal) do Regime
Próprio de Previdência Social (RPPS). (Itens 3.4.1 do RT
628/2018 e 2.1 da ITC 1113/2019).
Base legal: artigos 40 e 195, I, da Constituição Federal
de 1988.
Foi apontado no Relatório Técnico 628/2018 que
as contribuições previdenciárias patronais do RPPS
registradas na folha de pagamento totalizavam o
montante de R$ 689.277,45, enquanto os registros
contábeis eram de R$ 773.907,52, representando
112,28% dos valores devidos.
Considerando que o presente indicativo de irregularidade
repercutirá no indicativo subsequente, analisarei os
dois indicativos de irregularidades em conjunto, por
se tratarem do mesmo objeto, qual seja, contribuição
previdenciária patronal do RPPS.
II.1.2		
Pagamento (em relação ao Resumo
da Folha de Pagamento) a maior das contribuições
previdenciárias (Patronal) do Regime Próprio de
Previdência Social (RPPS) (Itens 3.4.1 do RT 628/2018 e
Segunda-feira, 5 de agosto de 2019

162

ATOS DA 1a CÂMARA

2.2 da ITC 1113/2019).

forma fidedigna.

Base legal: artigos 40 e 195, I, da Constituição Federal
de 1988.

Diante do exposto, a área técnica opinou pela
manutenção dos indicativos de irregularidades.

Foi apontado no referido relatório que os valores
previdenciários
pagos
pela
unidade
gestora
representaram 112,28% dos valores devidos, vejamos:

Pois bem, de fato não há nos autos documentos que
comprovem a existência de encargos patronais de
R$ 77.252,39 referentes aos servidores do IPASMA, o
que contraria os registros contábeis de R$ 773.907,52
referente as contribuições previdenciárias patronais do
RPPS, perfazendo o registro a maior de 112,28%.

(FIGURA)
Em sede de defesa, o responsável informou que a folha
de pagamento dos servidores cedidos ao Instituto de
Previdência e Assistência aos Servidores do Município
de Aracruz (IPASMA) não é contabilizada no setor de
recursos humanos da Prefeitura e sim no próprio Instituto
de Previdência. Assim, segundo a defesa, o montante
de R$ 77.252,39, refere-se à contribuição patronal dos
servidores do IPASMA, conforme quadro abaixo:
(FIGURA)
Por sua vez, o subscritor da Instrução Técnica Conclusiva
01113/2019-4 (peça 59) ressaltou que a defesa
discriminou os encargos patronais do IPASMA mês a
mês, no entanto, não apensou aos autos a suposta folha
de pagamento de R$ 292.844,54, da qual se extraíram os
encargos patronais de R$ 77.252,39 que não estiverem
inclusos na folha de pagamento da Prefeitura.
Ressaltou ainda, que embora possa ser possível a
transação – Secretaria de Finanças empenhando,
liquidando e pagando os encargos patronais e o Instituto
de Previdência contabilizando a folha de pagamento –
a Secretaria de Finanças de Aracruz (SEMFI) deveria
contabilizar este ônus fazendo prova documental válida
dos encargos patronais e não somente uma espécie de
planilha, razão pela qual, a área técnica observou que as
justificativas contidas na defesa não representaram de

No entanto, entendo que a divergência restante deve
ser objeto de conciliação das contas de contribuições
previdenciárias ao RPPS, para que verifique se houve
recolhimento a maior ou erro na contabilização.
Nesse sentido, cumpre esclarecer ainda que, se
verificado que houve pagamento a maior e não um erro
na contabilização, o montante pago a mais representaria
um crédito da municipalidade em relação ao Instituto de
Previdência, podendo ser compensado junto à autarquia
correspondente. Logo, não há prejuízo ao erário.
Portanto, compartilho o entendimento do Ministério
Público de Contas de que as irregularidades não
representam grave infração à norma legal, razão pela qual
mantenho as irregularidades constantes nos itens 2.1 e
2.2 da Instrução Técnica Conclusiva 01113/2019-4 (peça
59), mas considero que os seus efeitos não são relevantes
e generalizados a ponto de ensejar a irregularidade das
contas em questão, mantendo-a, baseado nos princípios
da razoabilidade e proporcionalidade, no campo da
ressalva.
Aliás, pode-se concluir que não é outro senão este o
propósito do Manual de Auditoria Financeira do Tribunal
de Contas da União (TCU) sobre os requisitos para
www.tce.es.gov.br

expressar opinião adversa na conclusão de auditoria
financeira sobre a prestação de contas de órgãos e
entidades públicos (disponível em https://portal.tcu.gov.
br/biblioteca-digital/manual-de-auditoria-financeira.
htm. Acesso em 20/05/2019. p. 209):
O auditor deve expressar opinião adversa quando os
efeitos das distorções são relevantes e generalizados.
Isso se aplica quando foi obtida evidência de auditoria
apropriada e suficiente, e o auditor concluiu que
as distorções, individualmente ou em conjunto,
são relevantes e generalizadas nas demonstrações
financeiras (ISSAI 1705; ISA/NBC TA 705).
Na mesma linha, vale também fazer menção à Lei
Complementar Estadual 621, de 8 de março de 2012 (Lei
Orgânica do Tribunal) que, em seu art. 1º, § 1º, determina
que o Tribunal, no julgamento de contas, decida segundo
aspectos da razoabilidade e da proporcionalidade, o que
implica o julgamento pela regularidade com ressalva das
contas, nos moldes do artigo 84, II, a saber:
Art. 1º. [...]
§ 1º Na fiscalização e no julgamento de contas que lhe
competem, o Tribunal decidirá sobre a legalidade, a
legitimidade, a economicidade, a eficiência, a eficácia,
a efetividade, a razoabilidade e a proporcionalidade
dos atos de gestão, das despesas deles decorrentes,
bem como da aplicação de subvenção e da renúncia de
receitas. [g.n.]
[...]
Art. 84. As contas serão julgadas:
[...]
II - regulares com ressalva, quando evidenciarem
impropriedade ou qualquer outra falta de natureza
Segunda-feira, 5 de agosto de 2019
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formal, que não seja de natureza grave e que não
represente dano injustificado ao erário.

(FIGURA)

Todavia, determino ao atual gestor da Secretaria de
Finanças de Aracruz que, adote medidas administrativas
para conciliar a folha de pagamentos relativa ao
exercício de 2017 com os respectivos registros
contábeis e, identificando pagamentos a maior de
obrigações previdenciárias, compense os valores junto à
autarquia correspondente e realize os ajustes contábeis
necessários evidenciando em notas explicativas na
próxima prestação de contas.

Referente aos valores pagos consta no balancete
extraorçamentário em anexo o montante de R$
289.651,15 (valor total pago). Consta ainda o valor de
R$ 4.053,80 (ajuste de débito) e o valor de R$ 4.041,60
(ajuste de crédito) oriundos de ajustes de lançamentos
na referida conta contábil. A diferença desses ajustes
perfaz o valor de R$ 12,20. Assim, o valor total pago (R$
289.651,15) mais a diferença dos valores do ajuste (R$
12,20) somam o montante de R$ 289.663,35.

II.1.3		
Recolhimento
a
maior
das
contribuições previdenciárias (Servidores) – Regime
Próprio de Previdência Social (RPPS) (Itens 3.4.1 do RT
628/2018 e 2.3 da ITC 1113/2019).

A diferença apresentada entre o valor arrecadado de R$
289.771,35 e o valor R$ 289.663,35 no valor de R$ 108,00
refere-se a pagamento de RPPS efetuado em 2018.

Base legal: artigos 40 e 195, I, da Constituição Federal
de 1988.
Ratifico o posicionamento da área técnica para afastar
este indicativo de irregularidade, nos moldes da
fundamentação exarada na Instrução Técnica Conclusiva
01113/2019-4, abaixo transcrita:
De acordo com os fatos narrados no Relatório Técnico
constavam:
(FIGURA)
Com base na tabela 16, observou-se que os valores
pagos pela unidade gestora no decorrer do exercício
em análise representaram 116,85% dos valores devidos
onde foram considerados passíveis de justificativas para
fins de análise das contas.
O responsável se justificou
argumentações ipsis litteris:

com

as

seguintes

(...)

De acordo com a nossa análise, vimos pelas justificativas
e pelos valores expostos na tabela 16 da defesa que o
responsável modificou a mesma tabela 16 que havia
sido posta no Relatório Técnico Contábil como forma de
exemplificar de maneira correta que os dados seriam
reais. Para todos os efeitos, consta da justificativa que
o total dos encargos da folha de pagamento seria R$
289.678,48 (item “C” da tabela 16 da inicial) muito
embora fosse explicado por meio da peça complementar
54, também trazida na defesa, que o total arrecadado
líquido fosse R$ 289.771,35 (R$ 334.433,87 total bruto
arrecadado menos R$ 44.662,52 provenientes de
anulações).
Sobremaneira, a folha de pagamento de R$ 289.678,48
trazida tabela 16 como a certa na defesa divergia
modestamente R$ 15,13 do total arrecadado líquido das
consignações previdenciárias de R$ 289.771,35 devidas
ao IPASMA que o responsável havia justificado. Deste
www.tce.es.gov.br

valor de R$ 289.771,35 teriam sido pagos R$ 289.651,15
restando R$ 85.800,93 para quitação no exercício de
2018 porque havia saldo de R$ 85.692,93 no final de
2016 que entendemos não ter sido pago em face da sua
permanência nos registros contábeis (Balancete conta
contábil “2.1.8.8.1.01.01 RPPS - RETENÇÕES SOBRE
VENCIMENTOS E VANTAGENS).
Questiona no RTC que as consignações teriam sido pagas
a maior se fossem comparadas com o saldo da folha de
pagamento. Vimos por meio da peça complementar 54
antes referida que o total pago foi R$ 289.651,15 porque
foram consideradas baixas de R$ 44.662,52 por anulações
mais R$ 4.053,80 provenientes de ajustes. Então, se
fizermos um montante desses valores alcançaremos
R$ 338.367,47 que estaria bem próximos das baixas de
R$ 338.393,09 questionadas pelo RTC. Sendo assim, se
levarmos em conta o critério percentual de aceitabilidade
para aferição de regularidade das contas, entendemos
que esteja dentro do limite aceitável. Diante do exposto,
opinamos pela regularidade.
II.1.4
Contabilização (registro) a maior das
contribuições previdenciárias (Servidor) – Regime
Próprio de Previdência Social (RPPS) (Itens 3.4.1 do RT
628/2018 e 2.4 da ITC 1113/2019).
Base legal: artigos 40 e 195, I, da Constituição Federal
de 1988.
Ratifico o posicionamento da área técnica para afastar
este indicativo de irregularidade, nos moldes da
fundamentação exarada na Instrução Técnica Conclusiva
01113/2019-4, abaixo transcrita:
De acordo com os fatos narrados no Relatório Técnico
constavam:
Segunda-feira, 5 de agosto de 2019
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(FIGURA)

2.5 da ITC 1113/2019).

Com base na mesma tabela 16, os valores registrados
pela unidade gestora no decorrer do exercício em análise
representaram 116,82% dos valores devidos onde
igualmente foram considerados passíveis de justificativas
para fins de análise das contas.

Base legal: artigos 40 e 195, I, da Constituição Federal
de 1988.

O responsável justificou com as seguintes argumentações
ipsis litteris:
(FIGURA)
Em relação às contribuições previdenciárias do RPPS Ipasma (parte de servidor), cumpre-nos informar que,
conforme o balancete extraorçamentário em anexo,
consta na coluna valor anulado arrecadado o montante
de R$ 44.662,52, oriundo de anulação de valores que
foram restituídos por servidores em folha de pagamento.
Com o valor total arrecadado R$ 334.433,87 menos
o valor anulado arrecadado de R$ 44.662,52 tem-se o
valor total arrecadado de R$ 289.771,35 (inscrições).
De acordo com a nossa quanto ao subitem 2.3 anterior,
questiona no RTC que as consignações teriam inscritas
a maior se fossem comparadas com o saldo da folha
de pagamento. Vimos por meio da peça complementar
54 antes referida que o total inscrito foi R$ 289.771,35
porque foram consideradas baixas de R$ 44.662,52
por anulações mais R$ 4.041,60 provenientes de
ajustes. Então, se fizermos um montante desses valores
alcançaremos R$ 338.475,47 o qual representa o total
exato das inscrições da tabela 16 questionadas pelo RTC.
Diante do exposto, opinamos pela regularidade.
II.1.5
Recolhimento a maior das contribuições
previdenciárias (Servidor) – Regime Geral de
Previdência Social (RGPS) (Itens 3.4.2 do RT 628/2018 e

Foi apontado no Relatório Técnico 628/2018 que os
valores previdenciários dos servidores do RGPS foram
recolhidos a maior em R$ 1.960,99, representando
135,83% dos valores devidos, vejamos:
(FIGURA)
Em resposta a citação, o responsável informou que
consta no balancete extraorçamentário em anexo o
valor arrecadado de R$ 6.461,32 e consta ainda, valores
anulados para acerto contábil na ordem de R$ 987,70,
perfazendo o total arrecadado de R$ 5.473,62 (R$
6.461,32 – R$ 987,70).

como pagos pela defesa, motivo pelo qual a área técnica
sugeriu a manutenção do indicativo de irregularidade.
Pois bem, verifico que a divergência apontada pela área
técnica perfaz irrisoriamente a ordem de R$ 25,62 (R$
6.472,53 – R$ 6.446,91).
Dessa forma, ante a irrelevância do montante divergente,
aplico, assim como fiz em relação aos itens II.1.1 e II.1.2,
os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, na
esteira do que preconizam o art. 1º, § 1º e art. 84, II, da LC
621/2012, por considerar que os efeitos da incongruência
apurada não são relevantes e generalizados a ponto
de ensejar a irregularidade das contas em questão,
confirmando-a no campo da ressalva.
III

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO

Segundo a defesa, o valor total pago conforme balancete
extraorçamentário é de R$ 6.472,53, sendo R$ 1.548,32
referente ao exercício de 2016 e R$ 549,41 referente ao
exercício de 2017, pago em 2018. Assim, o montante
de R$ 6.472,53 menos o valor referente a 2016 – R$
1.548,32, e mais o montante de 2017 pago em 2018
– R$ 549,41, perfaz o valor de R$ 5.473,62 do INSS no
exercício de 2017.

Por todo o exposto e com base na competência
outorgada pelo inciso V, do artigo 29, da Resolução
TC 261, de 4 de junho de 2013 (Regimento Interno do
Tribunal de Contas), divirjo do entendimento da área
técnica e acompanho o entendimento do Ministério
Público Especial de Contas e VOTO no sentido de que o
Colegiado aprove a seguinte proposta de deliberação:

Após análise das justificativas, a área técnica, por meio
da Instrução Técnica Conclusiva 01113/2019-4 (peça
59), verificou que o saldo de R$ 549,41 arguido pelo
responsável, se refere ao 13º salário. No entanto, não
foi localizado noutras peças contábeis o montante de R$
1.548,32 relativo ao saldo do exercício de 2016.

Conselheiro relator

Adiante, observou que ao considerar as baixas de R$
7.434,61 menos R$ 987,70, proveniente de anulações
constante no balancete extraorçamentário, resultaria o
saldo de R$ 6.446,91, divergente de R$ 6.472,53 tidos
www.tce.es.gov.br

Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
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 as seguintes irregularidades:

1.1.1 Recolhimento a maior das contribuições
previdenciárias (servidores) – Regime Próprio de
Segunda-feira, 5 de agosto de 2019

165

ATOS DA 1a CÂMARA

Previdência Social (RPPS). (Item 3.4.1 do RT 628/2018 e
2.3 da ITC 1113/2019);
1.1.2 Contabilização (registro) a maior das contribuições
previdenciárias (servidor) – Regime Próprio de
Previdência Social (RPPS). (Item 3.4.1 do RT 628/2018 e
2.4 da ITC 1113/2019);
1.2
MANTER as seguintes irregularidades no campo
da ressalva, conforme fundamentado no voto:
1.2.1
Contabilização (registro) a maior das
contribuições previdenciárias (Patronal) do Regime
Próprio de Previdência Social (RPPS). (Itens 3.4.1 do RT
628/2018 e 2.1 da ITC 1113/2019);
1.2.2
Pagamento (em relação ao Resumo da Folha de
Pagamento) a maior das contribuições previdenciárias
(Patronal) do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS)
(Itens 3.4.1 do RT 628/2018 e 2.2 da ITC 1113/2019);
III.2.3 Recolhimento a maior das contribuições
previdenciárias (Servidor) – Regime Geral de Previdência
Social (RGPS) (Itens 3.4.2 do RT 628/2018 e 2.5 da ITC
1113/2019).
1.3
Julgar REGULARES COM RESSALVA as contas
da Secretaria de Finanças do Município de Aracruz, sob
a responsabilidade do senhor Zamir Gomes Rosalino e
relativas ao exercício de 2017, nos termos do art. 84,
inciso II, da Lei Complementar Estadual 621, de 8 de
março de 2012, dando quitação ao responsável, nos
termos do art. 85 do mesmo diploma legal;
1.4
DETERMINAR ao atual gestor que adote
medidas administrativas para conciliar a folha de
pagamentos relativa ao exercício de 2017 com os
respectivos registros contábeis e, identificando
pagamentos a maior de obrigações previdenciárias,

compense os valores junto à autarquia correspondente
e realize os ajustes contábeis necessários evidenciando
em notas explicativas na próxima prestação de contas;
1.5
Dar CIÊNCIA à parte e ao MPC, na forma
regimental;
1.6

ARQUIVAR os autos, após o trânsito em julgado.

2. Unânime.
3. Data da Sessão: 05/06/2019 – 17ª Sessão Ordinária da
Primeira Câmara.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
(presidente), Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
(relator) e Luiz Carlos Ciciliotti da Cunha.
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
Relator
CONSELHEIRO LUIZ CARLOS CICILIOTTI DA CUNHA
Fui presente:		
PROCURADOR DE CONTAS HERON
CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Em substituição ao procurador-geral
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões

Acórdão 00684/2019-9 – PRIMEIRA CÂMARA
Processo: 02734/2019-1
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Classificação:

Relatório de Gestão Fiscal

Exercício: 		

2018

UG: 			
de Mimoso do Sul

PMMS - Prefeitura Municipal

Relator: 		

Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun

Responsável:

ANGELO GUARCONI JUNIOR

CONTROLE EXTERNO – RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
– PREFEITURA MUNICIPAL DE MIMOSO DO SUL –
2º SEMESTRE DE 2018 – ARQUIVAMENTO.
O CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS
CHAMOUN:
I

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de omissão no
encaminhamento do Relatório de Gestão Fiscal (RGF)
referente ao 2º semestre do exercício de 2018 da
Prefeitura Municipal de Mimoso do Sul.
Face à omissão, foi elaborada pelo Núcleo de Controle
Externo de Contabilidade e Economia (NCE), a Instrução
Técnica Inicial 000190/2019-8 (peça 02), com a
propositura de citação e notificação do senhor Ângelo
Guarçoni Junior, o que foi acolhido na Decisão SEGEX
00175/2019-3 (peça 04).
Em atenção à citação e à notificação, o responsável
encaminhou documentos e justificativas (Defesa/
Justificativa 00427/2019-2 e Peça Complementar
08652/2019-1 - peças 07 e 08), as quais foram
devidamente analisadas pelo NCE que elaborou a
Instrução Técnica Conclusiva 01557/2019-8 (peça 13),
concluindo nos seguintes termos:
[...]
3. DO ENCAMINHAMENTO
Segunda-feira, 5 de agosto de 2019
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CONSIDERANDO que o Executivo Municipal de MIMOSO
DO SUL remeteu a esta Corte de Contas, o Relatório
de Gestão Fiscal relativo ao 2º semestre/2018, dentro
do prazo previsto no Termo de Notificação Eletrônico
00156/2019-1 e em data anterior à constituição dos
autos de omissão;
CONSIDERANDO que a informação proveniente do
Sistema LRFWeb, relativa à ausência dos dados do RGF 2º
semestre/2018 do jurisdicionado, decorreu de retificação
das informações prestadas pelo jurisdicionado;
SUGERE-SE o acatamento das justificativas prestadas
pelo Prefeito Municipal de Muniz Freire a fim de
considerar saneada a omissão em debate promovendose, por consequência, o arquivamento do presente feito.

261, de 4 de junho de 2013:
Art. 330. O processo será arquivado nos seguintes casos:
[..]
IV - quando tenha o processo exaurido o objetivo para o
qual foi constituído;
III

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO

Pelo exposto, tendo em vista a competência a mim
conferida pelo art. 29, V, da Lei Complementar Estadual
621/2012 (Lei Orgânica do TCEES), acompanho o
entendimento da área técnica e do Ministério Público
Especial de Contas e VOTO no sentido de que o Colegiado
aprove a seguinte proposta de deliberação:
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun

[...]

Conselheiro relator

Por sua vez, o Ministério Público Especial de Contas, em
parecer de lavra do procurador Heron Carlos Gomes de
Oliveira, acompanhou o entendimento da área técnica
e pugnou pelo arquivamento dos autos (Parecer do
Ministério Público de Contas 01828/2019-1 – peça 17).

1. ACÓRDÃO

II

1.1 ARQUIVAR os autos após o trânsito em julgado, com
fundamento no art. 330, IV da Resolução TC nº 261/13.

FUNDAMENTOS

Ante a documentação conduzida aos autos, com as
manifestações da área técnica e do Ministério Público
Especial de Contas, tornam-se desnecessárias maiores
considerações.
Diante do exposto, tendo em vista que o objetivo deste
instrumento processual foi alcançado e estando o
jurisdicionado quite com o art. 3 da Resolução TC 193,
de 11 de dezembro de 2003 – obrigação de remessa de
dados do RGF via sistema LRFWeb –, entendo que os
presentes autos devem ser arquivados por exaurimento
do objeto, nos termos do art. 330, IV, da Resolução TC

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

2. Unânime.
3. Data da Sessão: 05/06/2019 – 17ª Sessão Ordinária da
Primeira Câmara.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
(presidente), Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
(relator) e Luiz Carlos Ciciliotti da Cunha.
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
www.tce.es.gov.br

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 00685/2019-9 – PRIMEIRA CÂMARA
Processo: 04845/2018-6
Classificação:
Ordenador

Prestação

Exercício: 		

de

Contas

Anual

de

2017

UG:
FDI - Fundo de Desenvolvimento Das Atividades
Produtivas Inovadoras
Relator: 		

Luiz Carlos Ciciliotti da Cunha

Responsável:
VANDERSON ALONSO LEITE, CAMILA
DALLA BRANDAO
Interessado:

CRISTINA ENGEL DE ALVAREZ

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO DE 2017
– JULGAR REGULAR A PRESTAÇÃO DE CONTAS DA Srª
CAMILA DALLA BRANDÃO - JULGAR REGULAR COM
RESSALVA A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO Sr. VANDERSON
ALONSO LEITE – DETERMINAR – DAR CIÊNCIA ARQUIVAR
O EXMO. SR. CONSELHEIRO LUIZ CARLOS CICILIOTTI DA
Segunda-feira, 5 de agosto de 2019
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CUNHA:
RELATÓRIO:

da designação de servidores para compor a Unidade
Executora de Controle Externo.

Tratam os autos da Prestação de Contas Anual do
Fundo de Desenvolvimento das Atividades Produtivas
Inovadoras, referente ao exercício de 2017, sob a
responsabilidade da Srª Camila Dalla Brandão (Período:
01/01 a 12/03/2017) e do Sr. Vanderson Alonso Leite
(Período: 13/03 a 31/12/2017).

O Ministério Público de Contas, por meio do Parecer n.º
01130/2019-8, de lavra do Procurador Dr. Luiz Henrique
Anastácio da Silva, anui aos argumentos fáticos e
jurídicos delineados na Instrução Técnica Conclusiva.

Com base no Relatório Técnico nº 00223/2018-1 e na
Instrução Técnica Inicial n.º 00457/2018-5, foi proferida
a Decisão SEGEX n.º 00632/2018-1, por meio da qual o
gestor responsável foi citado para justificar os seguintes
indícios de irregularidades:

Analisados os autos, verifico que a área técnica e o
Ministério Público de Contas manifestaram-se pela
regularidade da Contas da Srª Camila Dalla Brandão,
na forma do artigo 84, I da lei complementar estadual
621/2012 e, pela regularidade com ressalva das contas
do Sr. Vanderson Alonso Leite, na forma do artigo 84,
II da lei 621/2012, conforme os fundamentos expostos
pelo corpo técnico na Instrução Técnica Conclusiva n.º
00862/2019-5, abaixo transcritos:

3.4 – EXERCÍCIO DE ATIVIDADES CONFLITANTES,
INFRINGINDO O PRINCÍPIO DA SEGREGAÇÃO DE
FUNÇÕES.
Devidamente citado, o responsável apresentou suas
razões de justificativas (Defesa n.º 00103/2019-9, Peça
Complementar 01736/2019-1).
Instado a manifestar-se, o Núcleo de Controle Externo
de Economia e Contabilidade – NCE, por meio da
Instrução Técnica Conclusiva n.º 00862/2019-5, opinou
no seguinte sentido:
pelo julgamento REGULAR da prestação de contas da
senhora Camila Dalla Brandão, na forma do artigo 84, I
da Lei Complementar Estadual 621/2012; e
pelo julgamento REGULAR COM RESSALVA da prestação
de contas do sr. Vanderson Alonso Leite, na forma do
artigo 84, II da lei Complementar Estadual 621/2012,
proposição de DETERMINAÇÃO ao gestor para que
observe o Princípio da Segregação de Função quando

É o Relatório. Passo a fundamentar.
FUNDAMENTAÇÃO:

2.1
EXERCÍCIO DE ATIVIDADES CONFLITANTES,
INFRINGINDO O PRINCÍPIO DA SEGREGAÇÃO DE
FUNÇÕES. (item 5.7 do RTC nº 223/2018)
Fundamentação Legal: Art 37 da Constituição Federal,
Lei Complementar 856/2017, Resolução TC 227/2011
– Dispõe sobre a criação, implantação, manutenção
e fiscalização do Sistema de Controle Interno da
Administração Pública, aprova o “Guia de orientação
para implantação do Sistema de Controle Interno na
Administração Pública”, estabelece prazos e dá outras
providências, Anexo III, Tabela Referencial 1, da Instrução
Normativa 43/2017
Segundo o relatório técnico:
Em análise aos arquivos ROLRES.pdf, RELUCI01.pdf,
RELUCI02.pdf, verificou-se a ocorrência de servidores
www.tce.es.gov.br

designados para exercerem cumulativamente funções
nas atividades de autorização, aprovação, execução,
controle e contabilização de operações.
Tal fato contraria o princípio da segregação de funções,
princípio básico do controle interno, estabelecidos no
artigo 37 da Constituição Federal, Lei Complementar
856/2017, Resolução 227/2011, Instrução Normativa
43/2017.
Em relação a afronta ao princípio da Segregação de
Funções foram observados a ocorrência dos seguintes
casos:
(FIGURA)
PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Sugere-se CITAR o ordenador de despesas, Sr. Vanderson
Alonso Leite, responsável pela designação dos servidores
para compor as comissões sem observar o princípio
da segregação de função, para apresentar as razões de
justificativas em função deste achado.
Das justificativas:
Com relação a Segregação de Função, vale registrar o
entendimento fixado pelo Tribunal de Contas da União
- TCU sobre a Segregação de Função, constante do
PARECER/CONSULTA TC-018/2014:
“Segregação de funções - princípio básico do sistema de
controle interno que consiste na separação de funções,
nomeadamente de autorização, aprovação, execução,
controle e contabilização das operações”.
De acordo com o entendimento firmado pelo C. TCU, a
exigência advinda do princípio da segregação de funções
é no sentido de que nenhum servidor participe ou
controle todas as fases inerentes a uma despesa, ou
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seja, cada fase deve, preferencialmente, ser executada
por pessoas independentes entre si, possibilitando a
realização de uma verificação cruzada.
A partir de tal definição adotada pelo C. TCU, o
que materializa o descumprimento do princípio de
segregação de função não é simplesmente a localização
ou o cargo ocupado pelo servidor, mas a impossibilidade
de realização pelos membros da Unidade Executara
do Controle Interno - UECI de atividades de controle
relativas àquelas de que tenha participado da execução.
Vale registrar ainda que, a despeito dos esclarecimentos
acima apresentados e das dificuldades atualmente
existentes para implementar as Unidades Executaras do
Controle Interno - UECl’s em todas as unidades gestoras,
o Governo do Estado do Espírito Santo, por meio da
SECONT, vem empreendendo esforços para melhoria do
Sistema de Controle Interno.
No ano de 2016, conforme já anteriormente informado,
não existiam as Unidades Executaras do Controle Interno
- UECl’s no Poder Executivo, mas a SECONT por meio da
Portaria Nº 009-R, de 22 de dezembro de 2016, orientou
aos órgãos e entidades a constituírem comissão para
elaboração do RELUCI 2016.
Em meados de 2017, com a publicação do Decreto nº.
4.130-R, é que foi regulamentada a instituição e atuação
das UECl’s, na data de 17 de julho de 2017, demonstrando
o esforço voltado ao contínuo aprimoramento do
controle interno estadual.
Ainda em 2017, nos meses de outubro, novembro e
dezembro foram realizados, em parceria com a ESESP,
cursos de capacitação para os servidores designados
para compor a UECl’s.

Para o ano de 2018 as capacitações terão continuidade,
até que o modelo esteja plenamente implementado,
sendo necessário a maturação do conceito por partes
dos servidores após estas capacitações, podendo,
inclusive, ser necessário a adequação dos perfis.

Foi examinada a Prestação de Contas Anual relativa
ao Fundo de Desenvolvimento das Atividades
Produtivas Inovadoras - FDI, exercício de 2017, sob a
responsabilidade da Sra. Camila Dalla Brandão e do Sr.
Vanderson Alonso Leite.

Todo este esforço é parte de um projeto maior,
conceituado na Lei Complementar nº. 856/2017, que
estabelece as três linhas de defesa do controle interno
do Poder Executivo.

Conforme exposto, não foram apresentados elementos
suficientes ao afastamento da seguinte irregularidade:

Da análise das justificativas
Constata-se que o ponto central do indicio de
irregularidade consistiu em citar o responsável (Sr.
Vanderson Alonso Leite) para que justificasse a
designação de membros para compor a Unidade
Executora de Controle Interno - UECI em possível conflito
de segregação de funções.
Ao analisar os argumentos trazidos pelo gestor
responsável, constata-se o conflito das funções exercidas
pelos membros da UECI com aquelas exercidas, pelos
mesmos servidores, na execução dos serviços prestados
neste fundo.
Vale ressaltar que a maioria dos membros da UECI
exerceram atividades na comissão de licitação e equipe
de pregão e, outros, exerceram funções de gerencia ou
chefia nas áreas financeira, planejamento e orçamento.
Pela norma, um ou mais servidores que exercem funções
de gerencia, supervisão ou chefia ao compor a comissão
da Unidade Executora de Controle Interno incorreria na
falta de segregação de função, pois se confrontaria em
analisar atos de gestão de sua autoria.
Sendo assim, fica mantida a irregularidade.
3. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
www.tce.es.gov.br

2.1 EXERCÍCIO DE ATIVIDADES CONFLITANTES,
INFRINGINDO O PRINCÍPIO DA SEGREGAÇÃO DE
FUNÇÕES.
Fundamentação Legal: Art 37 da Constituição Federal,
Lei Complementar 856/2017, Resolução TC 227/2011
– Dispõe sobre a criação, implantação, manutenção
e fiscalização do Sistema de Controle Interno da
Administração Pública, aprova o “Guia de orientação
para implantação do Sistema de Controle Interno na
Administração Pública”, estabelece prazos e dá outras
providências, Anexo III, Tabela Referencial 1, da Instrução
Normativa 43/2017.
Quanto ao aspecto técnico-contábil e o disposto na
legislação pertinente, opina-se no sentido de que este
Egrégio Tribunal de Contas julgue REGULAR as contas da
Sra. Camila Dalla Brandão, na forma do artigo 84, I da
Lei Complementar Estadual 621/2012 e, REGULAR COM
RESSALVA as contas do Sr. Vanderson Alonso Leite, na
forma do artigo 84, II da Lei Complementar Estadual
621/2012, no exercício de funções de ordenadores do
Fundo de Desenvolvimento das Atividades Produtivas
Inovadoras - FDI.
Sugere-se DETERMINAR ao Fundo de Desenvolvimento
das Atividades Produtivas Inovadoras - FDI, na figura do
atual gestor ou a quem lhe suceder, que:
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Observe o Princípio da Segregação de Função quando
da designação de servidores para compor a Unidade
Executora de Controle Externo.

Observe o Princípio da Segregação de Função quando
da designação de servidores para compor a Unidade
Executora de Controle Externo.

UG:
IPASJM - Instituto de Previdência e Assistência
Dos Servidores de Jerônimo Monteiro

Desse modo, dos elementos constantes dos autos,
entendo que assiste razão à área técnica e ao Ministério
Público de Contas, motivo pelo qual adoto tais
posicionamentos como razão de decidir.

1.3 DAR CIÊNCIA aos interessados, arquivando-se os
autos, após o trânsito em julgado.

Representante: SEBASTIAO FOSSE

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO

2. Unânime.
3. Data da Sessão: 05/06/2019 – 17ª Sessão Ordinária da
Primeira Câmara.

Ante o exposto, acompanhando o posicionamento
técnico e ministerial, VOTO no sentido de que o
Colegiado aprove a minuta de deliberação que submeto
à apreciação.

4. Especificação do quórum:

Luiz Carlos Ciciliotti da Cunha

CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
Presidente
CONSELHEIRO LUIZ CARLOS CICILIOTTI DA CUNHA
Relator
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
Fui presente:		
PROCURADOR DE CONTAS HERON
CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Em substituição ao procurador-geral
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões

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:
REGULAR a prestação de contas da Sra. Camila Dalla
Brandão, na forma do artigo 84, I da Lei Complementar
Estadual 621/2012; e
REGULAR COM RESSALVA a prestação de contas do Sr.
Vanderson Alonso Leite, na forma do artigo 84, II da
Lei Complementar Estadual 621/2012, no exercício de
funções de ordenadores do Fundo de Desenvolvimento
das Atividades Produtivas Inovadoras - FDI.
1.2 DETERMINAR ao Fundo de Desenvolvimento das
Atividades Produtivas Inovadoras - FDI, na figura do atual
gestor ou a quem lhe suceder, que:

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

Acórdão 00686/2019-9 – PRIMEIRA CÂMARA
Processo: 00365/2016-6
Classificação:
Representação

Controle Externo - Fiscalização -
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Relator: 		
Responsável:

Marco Antônio da Silva
OLANDIM DE SOUSA SUETH

REPRESENTAÇÃO – APLICAR MULTA – DECISÃO
TERMINATIVA – EXPEDIR DETERMINAÇÃO ENCAMINHAR AUTOS AO MPEC – DAR CIÊNCIA –
ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SUBSTITUTO MARCO
ANTONIO DA SILVA:
Cuidam os presentes autos de Representação, formulada
pelo Prefeito Municipal de Jerônimo Monteiro, acerca de
possíveis irregularidades, entre as quais a solicitação de
aporte financeiro para cobertura de despesas a serem
realizadas com a Taxa de Administração, pelo Instituto
de Previdência e Assistência dos Servidores de Jerônimo
Monteiro – IPASJM, referente ao exercício de 2014.
Observado o devido processo legal, foi o responsável
pelo Controle Interno do Município, Sr. Orlandim de
Souza Sueth, notificado quanto aos termos da Decisão
TC 499/2017 – Primeira Câmara, que lhe determinou a
adoção de medidas administrativas cabíveis para solução
das impropriedades noticiadas, com a recomposição dos
valores devidos ao fundo previdenciário, no que couber,
conforme o Termo de Notificação 02119/2017-7, sendo
fixado o prazo de 30 dias para informar a este Tribunal
de Contas as medidas tomadas, sob pena de aplicação
de sanção pecuniária.
Em razão da ausência de manifestação do Sr. Orlandim
de Souza Sueth, no prazo fixado, descumprindo-se a
decisão deste Tribunal de Contas, conforme o Despacho
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70724/2017-7 (fl. 488), a área técnica, nos termos da
Manifestação Técnica 00553/2018-1, sugeriu a aplicação
da multa prevista no artigo 135, inciso IV, da Lei
Complementar Estadual 621/2012, observado o regular
contraditório, bem como a inclusão no PAF/2018, dos
indícios de irregularidades apontados, visando a sua
apuração.
O Ministério Público Especial de Contas, nos termos do
Parecer 03425/2018-1, da lavra do Procurador, Dr. Luis
Henrique Anastácio da Silva, em consonância com a área
técnica, pugnou no mesmo sentido.
Na sequência foram os autos submetidos ao Colegiado
que decidiu por determinar a inclusão no PAF/2018
dos pontos relativos aos indicativos de irregularidades
apontados nos autos, conforme Voto 05858/2018-1 e
Decisão TC 03054/2018-6.
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
Encaminhada a presente representação a este Tribunal de
Contas, e, na impossibilidade de apuração das supostas
irregularidades noticiadas, em relação ao Instituto de
Previdência dos Servidores do Município de Jerônimo
Monteiro, foi determinada a inclusão dos pontos no
PAF/2018, cabendo, por ora, a análise dos autos no
tocante à aplicação de multa pelo descumprimento da
decisão proferida no Acórdão TC 499/2017 – Primeira
Câmara, pelo responsável pelo Controle Interno
Municipal, bem como à orientação quanto ao aporte

financeiro devido ao RPPS.
1.

DAS CONSIDERAÇÕES INICIAIS:

Da análise dos autos, verifico que a área técnica e o
douto representante do Parquet de Contas opinaram
pela aplicação da multa prevista no artigo 135, inciso IV,
da Lei Complementar Estadual 621/2012, ao responsável
pelo Controle Interno do Município de Jerônimo
Monteiro, observado o regular contraditório, bem como
a inclusão no PAF/2018 dos indícios de irregularidades
apontados, visando a sua apuração.
Assim, transcreve-se o posicionamento da área técnica,
nos termos da Manifestação Técnica 00553/2018-1,
verbis:
[...]
3

da proposta de encaminhamento

Diante do exposto, em face das informações trazidas
na presente Manifestação Técnica, sugere-se o seguinte
encaminhamento:
● Diante da ausência de cumprimento de DECISÃO do
TCEES exarado no Acórdão TC 499/2017 – Primeira
Câmara, opina-se pela aplicação da penalidade prevista
no art. 135, IV, da Lei Complementar Estadual 621/2012
ao Sr. Orlandim de Souza Sueth, Controlador Interno do
Município de Jerônimo Monteiro, observado o regular
contraditório;
● Quanto aos indícios de irregularidades mencionadas
na Representação “ausência de segregação de funções”
e “pagamento de benefícios de forma irregular, seja
pela ausência de contribuição ao RPPS por parte dos
segurados ou pela ausência de envio dos processos ao
TCEES para fins de registro”, considerando que no PAF de
2018 está prevista fiscalização na modalidade auditoria
www.tce.es.gov.br

no RPPS do município de Jerônimo Monteiro, sugere-se a
inclusão desses pontos nessa fiscalização, considerando
ainda que, diante da ausência de indício de prova sobre
as irregularidades expostas, a equipe de auditoria deverá,
na fase de planejamento, verificar, com base nos critérios
de relevância, materialidade e risco, a viabilidade de se
incluir esses objetos como questões de auditoria, de
acordo com as Normas de Auditoria Governamentais –
NAG e Manual de Auditoria de Conformidade do TCEES,
aprovado pela Res. TC 287/2015.
● Seja dada CIÊNCIA ao representante. – g.n.
Por sua vez, o douto representante do Parquet de Contas,
nos termos do Parecer 03425/2018-1, acompanhou in
totum a área técnica.
2.

DO MÉRITO:

Considerando que já foi resolvida a questão da inclusão
dos pontos relativos aos indicativos de irregularidades
apontados nos autos no PAF/2018, conforme Voto
05858/2018-1, Decisão TC 03054/2018-6, além do
Despacho 65870/2018-6, cumpre a este Relator a análise
de mérito quanto ao opinamento técnico e do Órgão
Ministerial no que se refere à aplicação de multa ao
Controlador Geral do Município, Sr. Orlandim de Souza
Sueth, bem como analisar a necessidade ou não de se
expedir determinação, conforme adiante motivado.
2.1.
DO
APORTE
FINANCEIRO
PARA
RECOMPOSIÇÃO DO EXCEDENTE DE GASTOS COM A
TAXA ADMINISTRATIVA:
Fundamentação legal: § 4º do art. 15 da Portaria MPS
402/2008.
Do exame do acervo processual, verifico que a presente
representação teve origem no pedido do Diretor do
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Instituto de Previdência de Jerônimo Monteiro ao Chefe
do Executivo Municipal, em 29/10/2014 (processo
4131/2014, fls. 62-64), de aporte financeiro visando
à cobertura das despesas administrativas custeadas
com a Taxa de Administração, cujo limite de 2%,
provavelmente seria excedido no exercício de 2014,
em R$ 41.432,56, conforme levantamento e previsão de
gastos até o final daquele ano.
Constato da análise dos autos (fl. 109) que o Procurador
Geral do Município, Dr. Daniel Freitas Jr., inicialmente, em
20/11/2014, manifestou-se favorável ao atendimento do
Pleito do Diretor do Instituto de Previdência, na forma
do relatório do Auditor do Ministério da Previdência
Social - MPS (fl. 81), assim descrita:
- Caso haja esta mesma ocorrência (despesas
administrativas realizadas acima do limite permitido)
neste ano de 2013 ou nos seguintes, a Prefeitura
Municipal deverá realizar o repasse adicional visando
à cobertura do valor que superou o limite estabelecido
para as despesas administrativas, em cumprimento ao
§ 4º do art. 15 da Portaria MPS 402/2008.
Posteriormente, diante da manifestação contrária da
responsável pelo Controle Interno, Sra. Aline Fossi
Rodrigues, em 31/3/2015 (fls. 115-118), a qual entendeu
pela inexistência, na Lei Municipal 1163/2005,
de autorização legislativa para que o município
repasse o aporte financeiro ao Regime Próprio de
Previdência Social - RPPS no caso de excesso de gastos
administrativos, além do limite de 2%, o mesmo
Procurador Municipal, em 19/5/2015, se manifestou
no mesmo sentido (fls. 382-384).
Mediante o posicionamento da responsável pelo
Controle Interno, Sra. Aline Fossi Rodrigues, que em

11/5/2015, orientou no sentido de que se encaminhasse
a presente representação aos Órgãos de Controle
Externo para apuração dos indícios de irregularidades,
por ela elencados, alegando não possuir auditor de
controle interno, o Prefeito Municipal determinou (em
8/6/2015), cautelarmente, à Secretaria de Finanças,
que se abstivesse de efetuar o aporte solicitado.
Em atenção à solicitação do Conselho Fiscal do IPJM, em
reunião extraordinária, em 4/8/2015 (fl. 3), o Prefeito
Municipal encaminhou a presente representação,
em 13/11/2015, manifestando-se, posteriormente,
conforme fl. 414, estar em dúvida sobre a possibilidade
ou não de realizar o aporte financeiro ao Instituto.
Conforme antes mencionado, consta dos autos
orientação do Ministério da Previdência Social - MPS
no sentido de que, caso ocorra a realização de despesa
administrativa acima do limite permitido (2%), a
Prefeitura Municipal deverá realizar o repasse adicional
visando à cobertura do valor que superou o limite
estabelecido, em cumprimento ao § 4º, do art. 15 da
Portaria MPS 402/2008.
Verifico da documentação constante dos autos,
justificativas apresentadas pelo gestor do RPPS no
sentido de que as despesas daquele exercício foram
realizadas dentro das normas legais e regulamentares.
No tocante aos indícios de irregularidades noticiados
nos autos, observo que se referem, tão somente, ao
excedente do limite de 2%, bem como ao pagamento
de benefícios de forma irregular por ausência de
contribuição ao RPPS e não envio dos processos ao
Tribunal para apreciação e registro, fatos estes, que
não interferem no excesso de gastos administrativos
limitados em 2%.
www.tce.es.gov.br

Com relação à dúvida apresentada pelo Prefeito,
quanto à possibilidade ou não, do aporte financeiro ao
Instituto, em caso de excedente ao limite legal de 2%,
cabe esclarecer que está equivocado o posicionamento
da responsável pelo Controle Interno, bem como o
Procurador Municipal, pois as despesas administrativas
dos RPPS neste caso são de responsabilidade do Poder
Executivo, sendo que, caso os 2% não sejam suficientes,
é o Poder Executivo que deve arcar com o excesso,
conforme orientação do MPS.
Esta é a posição deste Egrégio Tribunal de Contas que,
em decisão da 1ª Câmara, assim decidiu, litteris:
Gasto acima do limite de 2% com a administração do
Regime Próprio de Previdência Social. Os autos versam
sobre Prestação de Contas Anual do Instituto de
Previdência dos Servidores do Município de João Neiva
- IPSJON, referente ao exercício de 2011. Foi verificado
pela área técnica dentre outras irregularidades, o gasto
acima do limite dos 2% com a administração do Regime
Próprio de Previdência Social – RPPS, previsto no art.
15 da Portaria MPS 402/2008. O relator adotou o
entendimento da área técnica a qual se manifestou no
sentido de que “o ressarcimento do valor de despesa
administrativa que extrapolou o limite máximo de 2%
da base de cálculo deve ser realizado pela administração
municipal, visto que A UNIDADE GESTORA RPPS
INTEGRA A ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO ENTE,
razão pela qual constitui obrigação do respectivo Poder
Público assumir suas despesas administrativas de
manutenção, conforme se depreende da Lei de Finanças
Públicas (Lei 4.320/64)”. A Primeira Câmara, por maioria,
nos termos do voto do Relator, julgou irregulares as
contas do Instituto, e ainda determinou ao “Executivo
Segunda-feira, 5 de agosto de 2019
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Municipal que viabilize e providencie, o ressarcimento
do valor excedente com a taxa de administração no valor
de R$ 8.492,79, equivalentes a 4.021,78 VRTE’s ou outra
correção prevista em legislação própria, ao IPSJON”.
Acórdão TC-279/2015-1ª Câmara, TC 2099/2012, relator
Conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun,
publicado em 22/06/2015. – g.n.
Desta forma, constitui obrigação da Prefeitura, o
ressarcimento do valor de despesa administrativa que
extrapolou o limite máximo de 2% da base de cálculo,
visto que A UNIDADE GESTORA do RPPS INTEGRA A
ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA PESSOA JURÍDICA DE
DIREITO PÚBLICO INTERNO.
Já, quanto ao valor do aporte indicado nos autos, de R$
41.432,56, trata-se de um valor previamente calculado,
de possível excesso no exercício de 2014, porém, a
responsabilidade de realização do aporte financeiro pela
Prefeitura, como bem informado pelo Auditor do MPS,
corresponde ao valor apurado no balanço de 2014.
A recomendação feita pelo Auditor do MPS se deu
em razão de ter observado gastos nos percentuais de
2,32%, em 2010, e, 2,31%, em 2011, já com relação ao
exercício de 2014, verifica-se na Prestação de Contas
Anual do Instituto (Processo TC 5471/2015) que foi
apurado o valor de R$ 1.339,50, referente ao excedente
de 0,1%, haja vista o gasto total, no percentual de 2,01%
(ITC/2017, item 2.4).
A área técnica, através da Manifestação Técnica
00721/2016-9, opinou no sentido de que este assunto
fosse tratado na Prestação de Contas Anual do exercício
de 2014 (Processo TC 5741/2015), com o consequente
apensamento destes autos àquele processo.

No entanto, o referido processo já transitou em
julgado, sem orientação formal ao Prefeito, trazendo
a informação de que o valor do aporte devido ao
Instituto, referente ao exercício de 2014, é R$ 1.339,50,
conforme apurado na ITC 00851/2017-1 (item 2.4),
observada, obviamente, a devida correção monetária
e a incidência dos juros previstos legalmente, não se
justificando, no caso, o apensamento sugerido.
Desse modo, esclarecida a dúvida suscitada pelo Prefeito
quanto à possibilidade/legalidade do aporte financeiro
ao RPPS, referente ao excedente de gastos com a Taxa
Administrativa, uma vez estabelecido o valor a ser
recomposto, relativamente ao exercício de 2014,
conforme apuração na Prestação de Contas Anual/2014
do Instituto, cabe, por ora, expedir determinação no
sentido de que seja feita a recomposição do valor devido.
Posto isto, entendo que deva ser expedida determinação
a ser dirigida ao Chefe do Poder Executivo Municipal
de Jerônimo Monteiro, no sentido de que promova a
recomposição do valor de R$ 1.339,50, acrescido de
correção monetária e da incidência dos juros legais,
relativo aos gastos excedentes do limite da Taxa de
Administração, conforme demonstrado na Prestação
de Contas Anual – PCA de 2014 do RPPS municipal,
comprovando-se junto a este Tribunal na próxima
PCA, caso ainda não o tenha feito, promovendo-se tal
ação sempre que houver tal ocorrência, ainda que a
lei municipal seja omissa quanto a essa obrigação,
determinada na legislação federal.
2.2.
DA
APLICAÇÃO
DE
MULTA
POR
DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO DO TRIBUNAL DE
CONTAS:
Fundamentação legal: artigo 135, inciso IV, da Lei
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Complementar Estadual 621/2012 c/c o artigo 389,
inciso IV, da Resolução TC 261/2013.
Responsável: Orlandim de Souza Sueth – Controlador
Interno do Município de Jerônimo Monteiro.
Considerando a ausência de manifestação do responsável
no prazo determinado, conforme o Despacho
70173/2017-4, a área técnica, através da Manifestação
Técnica 00553/2018-1 opinou pela inclusão dos
indicativos de irregularidades no PAF/2018 (o que se
fez, conforme Decisão TC 03054/2018-6), bem como
a aplicação de multa pecuniária ao responsável pelo
Controle Interno do Município, no que foi acompanhada
pelo Parquet de Contas, conforme Parecer 03425/2018.
A Resolução TC 261/2013, em seu artigo 389, § 1º,
estabelece que a multa aplicada com fundamento nos
incisos IV e VII do caput, prescinde de prévia comunicação
dos responsáveis, desde que a possibilidade de sua
aplicação conste da comunicação do despacho ou da
decisão descumprida ou da publicação no órgão de
imprensa oficial.
Assim sendo, não se verificou justificativa capaz de elidir
a incidência da multa sugerida, ante o descumprimento
à determinação deste Tribunal, formulada nos termos
do Acórdão TC 499/2017 e Termo de Notificação
02119/2017-7, de maneira que entendo que deva ser
aplicada ao responsável a multa prevista no artigo 135,
da Lei Complementar 621/2012.
3.

DO DISPOSITIVO:

Ante o exposto, acompanhando o entendimento da
área técnica e do Ministério Público Especial de Contas,
proponho VOTO no sentido de que o Colegiado aprove
a seguinte minuta de Acórdão que submeto à sua
Segunda-feira, 5 de agosto de 2019
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apreciação.
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. Aplicar multa pecuniária, no valor de R$ 3.000,00, ao
Sr. Orlandim de Souza Sueth, responsável pelo Controle
Interno do Município de Jerônimo Monteiro, nos termos
do artigo 135, da Lei Complementar Estadual 621/2012,
e, artigo 389, inciso IV, da Resolução TC 261/2013, a
ser recolhida aos cofres do Estado do Espírito Santo no
prazo de 30 (trinta) dias, conforme razões expendidas;
1.2. Expedir DETERMINAÇÃO dirigida ao Sr. Sebastião
Fosse, Prefeito Municipal de Jerônimo Monteiro, ou a
quem o venha suceder, no sentido de que promova a
recomposição do valor de R$ 1.339,50, acrescido de
correção monetária e juros legais, relativamente aos
gastos excedentes do limite da Taxa de Administração,
conforme demonstrado na Prestação de Contas Anual
– PCA, do exercício de 2014, do RPPS municipal,
comprovando-se junto a este Tribunal na próxima PCA,
caso ainda não tenha feito, fazendo o mesmo sempre
que houver tal ocorrência, ainda que a lei municipal
seja omissa quanto a essa obrigação, determinada na
legislação federal;
1.3. Encaminhar os autos ao Ministério Público Especial
de Contas para acompanhamento da decisão, após o
respectivo trânsito em julgado, em razão da inclusão das
irregularidades no PAF, sendo esta decisão terminativa;

LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões

1.4. Dar CIÊNCIA aos interessados e ARQUIVAR os
presentes autos após o respectivo trânsito em julgado e
o respectivo adimplemento da obrigação.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 05/06/2019 – 17ª Sessão Ordinária da
Primeira Câmara.
4. Especificação do quórum:

Acórdão 00687/2019-9 – PRIMEIRA CÂMARA
Processo: 05973/2018-2

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

Classificação:
Ordenador

Anual

de

4.2 Conselheiro Substituto: Marco Antonio da Silva
(Relator).

UG:
DATACI - Companhia de Tecnologia
Informação de Cachoeiro de Itapemirim

da

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.

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
www.tce.es.gov.br

Prestação

Exercício:		

de

Contas

2017

Marco Antônio da Silva

Responsável:
ALCIONE DIAS DA SILVA, CARLOS
HENRIQUE SALGADO, MARCELO VIVACQUA, MARCELO
AZEREDO CORNELIO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - EXERCÍCIO DE 2017 –
REGULAR - QUITAÇÃO – CIÊNCIA - ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SUBSTITUTO MARCO
ANTONIO DA SILVA:
Tratam os presentes autos da Prestação de Contas
Anual da Companhia de Tecnologia da Informação de
Cachoeiro de Itapemirim, referente ao exercício de
2017, sob a responsabilidade dos Srs. Carlos Henrique
Salgado (Diretor-presidente – Período: 01/01 a
31/12/17), Alcione Dias da Silva (Diretor de Tecnologia
da Informação – Período: 01/01 a 30/09/17), Marcelo de
Azeredo Cornelio (Diretor de Tecnologia da Informação –
Período: 02/10 a 31/12/17) e Marcelo Vivacqua (Diretor
de Tecnologia de Gestão – Período: 01/01 a 31/12/17).
A área técnica, através do Relatório Técnico 00036/2019Segunda-feira, 5 de agosto de 2019
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1, consubstanciando na Instrução Técnica Conclusiva
00210/2019-1, sugeriu julgamento pela regularidade da
prestação de contas dos agentes responsáveis.
O Ministério Público Especial de Contas, mediante
Parecer 00349/2019-6, da lavra do Procurador, Dr.
Luciano Vieira, em consonância com o posicionamento
da área técnica, manifestou-se no mesmo sentido,
apenas recomendando que o atual gestor cumpra o
prazo de encaminhamento das futuras prestações de
contas, em atendimento aos termos do art. 139 do
RITCEES.
Conforme regular distribuição vieram os autos a este
magistrado de Contas para emissão de relatório e voto
para efeito de deliberação do Colegiado, nos termos do
art. 29 do Regimento Interno, Resolução TC 261/2013.
É o sucinto relatório.
VOTO
Tendo sido apresentada a Prestação de Contas Anual, da
Companhia de Tecnologia da Informação de Cachoeiro
de Itapemirim – DATACI, referente ao exercício de 2017,
necessário é sua análise para posterior julgamento, em
razão da documentação que lhe deu suporte.
DAS CONSIDERAÇÕES DE FATO E DE DIREITO:
Da análise dos autos, verifico que a área técnica e o
Ministério Público Especial de Contas opinaram pela
regularidade das contas em apreço.
Assim, transcreve-se o posicionamento da área técnica,
nos termos da Instrução Técnica Conclusiva – ITC
00210/2019-1, verbis:
[...]
Considerando a completude apresentada na análise de

mérito contida no Relatório Técnico 00036/2019-1, 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 dos gestores responsáveis, no exercício das
funções administrativas na Companhia de Tecnologia da
Informação de Cachoeiro de Itapemirim.
Respeitado o escopo delimitado pelo art. 10, parágrafo
único, da Resolução TC 297/16, a análise consignada
neste Relatório Técnico Contábil teve por base as
informações apresentadas nas peças e nos documentos
e demonstrativos contábeis encaminhados ao TCEES
e, principalmente, naquelas contidas no parecer da
auditoria independente, dos membros do conselho fiscal
e na ata de reunião da assembleia-geral ordinária.
Sob o aspecto técnico-contábil, opina-se pelo
julgamento regular da prestação de contas anuais dos
senhores Carlos Henrique Salgado (Diretor-presidente
– Período: 01/01 a 31/12/17), Alcione Dias da Silva
(Diretor de Tecnologia da Informação – Período: 01/01
a 30/09/17), Marcelo de Azeredo Cornello (Diretor de
Tecnologia da Informação – Período: 02/10 a 31/12/17)
e Marcelo Vivacqua (Diretor de Tecnologia de Gestão
– Período: 01/01 a 31/12/17), no exercício de 2017, na
forma do artigo 84, I, da Lei Complementar Estadual
621/2012. – g.n.
Por sua vez, o douto representante do Parquet de Contas
acompanhou a área técnica, na íntegra, quanto aos
www.tce.es.gov.br

termos de sua manifestação.
Ocorre que a Lei Complementar Estadual 621/2012
estabelece o seguinte, litteris:
Art. 84. As contas serão julgadas:
I - regulares, quando expressarem, de forma clara e
objetiva, a exatidão dos demonstrativos contábeis
e a legalidade, a legitimidade, a economicidade, a
efetividade e a razoabilidade dos atos de gestão do
responsável;
[...]
Art. 85. Quando julgar as contas regulares, o Tribunal
dará quitação ao responsável. - g.n.
Assim sendo, verifico da documentação constante
dos autos que a análise procedida pela área técnica
se mostra adequada, razão pela qual acompanho seu
posicionamento.
Desse modo, adoto como razões de decidir o
posicionamento técnico e do representante do Parquet
de Contas que se manifestaram pela regularidade da
presente prestação de contas.
2.

DO DISPOSITIVO:

Ante o exposto, em consonância com o posicionamento
da área técnica e do Ministério Público Especial de
Contas, proponho VOTO no sentido de que o Colegiado
aprove a seguinte minuta de Acórdão que submeto à sua
consideração.
MARCO ANTONIO DA SILVA
Relator
1. ACÓRDÃO:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Segunda-feira, 5 de agosto de 2019
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Santo, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as
razões expostas pelo relator, em:
1.1. JULGAR REGULAR a Prestação de Contas Anual da
Companhia de Tecnologia da Informação de Cachoeiro
de Itapemirim – DATACI, referente ao exercício de 2017,
sob a responsabilidade do Srs. Carlos Henrique Salgado
(Diretor-presidente – Período: 01/01 a 31/12/17),
Alcione Dias da Silva (Diretor de Tecnologia da
Informação – Período: 01/01 a 30/09/17), Marcelo de
Azeredo Cornelio (Diretor de Tecnologia da Informação –
Período: 02/10 a 31/12/17) e Marcelo Vivacqua (Diretor
de Tecnologia de Gestão – Período: 01/01 a 31/12/17),
dando-lhes a devida quitação;
1.2. DAR CIÊNCIA aos interessados e ARQUIVAR os
presentes autos após o respectivo trânsito em julgado.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 05/06/2019 – 17ª 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 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
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões

Acórdão 00700/2019-9 – PRIMEIRA CÂMARA
Processo: 09149/2016-8
Classificação:

Tomada de Contas Especial Instaurada

UG:
		
IEMA - Instituto Estadual de
Meio Ambiente e Recursos Hídricos
Relator:		

Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun

Interessado:
Gestor da UG (Instituto Estadual de
Meio Ambiente e Recursos Hídricos, ANDREIA PEREIRA
CARVALHO - DIRETORA PRESIDENTE), INSTITUTO
ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS IEMA
Responsável:
INSTITUTO VERDE BRASIL, MARCO
ANTONIO RAPOSO NASCIMENTO
Procuradores:
OTÁVIO LARA

LUANA ALMEIDA DE OLIVEIRA, LUÍS

TOMADA DE CONTAS ESPECIAL INSTAURADA –
INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS
HÍDRICOS – CONVÊNIO 27/2010 CELEBRADO COM O
INSTITUTO VERDE BRASIL – EXERCÍCIOS DE 2010 E 2011 –
AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO DE PARCELAMENTO DEFERIDO
– IRREGULARIDADE DAS CONTAS – RESSARCIMENTO –
www.tce.es.gov.br

MULTA – CIÊNCIA – ARQUIVAMENTO.
O CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS
CHAMOUN:
I

RELATÓRIO

Trata-se de Tomada de Contas Especial Instaurada pelo
Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos
(IEMA), em razão da não comprovação da correta
aplicação dos recursos repassados por meio do Convênio
n° 027/2010, firmado com o Instituto Verde Brasil.
Nos termos da Decisão 03718/2017-1 (peça 43),
a Primeira Câmara desta Corte se manifestou pela
concessão do prazo de trinta dias para que a entidade
promovesse o recolhimento das importâncias devidas,
outorgando-lhe a oportunidade de, em fase prévia
ao julgamento, ter as contas julgadas regulares com
ressalvas:
[...]
1. DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, DELIBERAM
os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo, reunidos em Sessão do Plenário, ante as
razões expostas pelo Relator em:
1.1. Preliminarmente, NÃO ACOLHER a preliminar
suscitada de erro material arguida, conforme disposto
no item II.1;
1.2. CONVERTER os autos em Tomada de Contas Especial,
nos moldes do art. 57, IV da Lei 621/2012;
1.3. ACOLHER as razões de justificativas apresentadas
pelos responsáveis Instituto Verde Brasil e Sr. Marco
Antônio Raposo Nascimento, afastando a irregularidade
apontada no item 3.2 – REMUNERAÇÃO INDEVIDA DO
Segunda-feira, 5 de agosto de 2019
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REPRESENTANTE LEGAL DA CONVENENTE;

de 2016;

1.4. ACOLHER PARCIALMENTE as razões de
justificativas apresentadas pelo responsável Instituto
Verde Brasil apontada no item 3.3 – DESPESAS EM
DESCONFORMIDADE COM O CONVÊNIO, mantendo
a irregularidade, condenando o responsável ao
ressarcimento no valor total de R$ 97,76 (noventa e
sete reais e setenta e seis reais), sendo R$ 28,76 (vinte e
oito reais e setenta e seis centavos), referente à despesa
impugnada e R$ 69,00 (sessenta e nove reais), referente
ao pagamento indevido de tarifas bancárias, devendo,
porém, os juros deste último valor correrem a partir de
novembro de 2016;

3.1 – AUSÊNCIA DE RESTITUIÇÃO DO SALDO
REMANESCENTE, no valor de R$ 19.343,46 (dezenove
mil trezentos e quarenta e três reais e quarenta e seis
centavos);

1.5. REJEITAR as razões de justificativas apresentadas
pelo responsável Instituto Verde Brasil quanto ao
item 3.1 – AUSÊNCIA DE RESTITUIÇÃO DO SALDO
REMANESCENTE, condenando-o ao ressarcimento
no valor de R$ 19.343,46 (dezenove mil trezentos e
quarenta e três reais e quarenta e seis centavos);
1.6. DAR CIÊNCIA, com base nos §§1º e 2º, do art. 87, da
Lei Orgânica deste Tribunal, à pessoa jurídica de direito
privado sem fins lucrativos, Instituto Verde Brasil, para
que, no prazo de trinta dias, a contar da ciência desta
decisão, recolha aos cofres do Instituto Estadual de Meio
Ambiente e Recursos Hídricos - IEMA, as importâncias
correspondente aos itens abaixo, devidamente
corrigidas, que causaram dano injustificado ao erário,
sob pena de ter suas contas julgadas irregulares, nos
termos dos art. 84, inciso III, alínea ‘c’, da LC 621/2012:
3.3 – DESPESAS EM DESCONFORMIDADE COM O
CONVÊNIO, no valor no valor total de R$ 97,76 (noventa
e sete reais e setenta e seis reais), devendo, porém, os
juros deste último valor correrem a partir de novembro

1.7. DAR CIÊNCIA de que a comprovação tempestiva do
recolhimento integral do débito ensejará o julgamento
pela regularidade com ressalvas das presentes contas,
conferindo quitação ao responsável;
1.8. ALERTAR o responsável citado que, nos termos do
art. 398, inc. III, do Regimento Interno deste Tribunal,
não cabe recurso da decisão preliminar que rejeitar as
alegações de defesa;
1.9. DETERMINAR que, cumprido o prazo, com ou sem
comprovação do ressarcimento ao erário, retornem os
autos à conclusão deste Relator para julgamento das
contas;
2. Unânime;
3. Data da sessão: 20/09/2017 – 33ª sessão ordinária da
Primeira Câmara;

parcelas, nos termos da Decisão 00252/2018-7 (peça
62), da Primeira Câmara, nos seguintes termos:
[...]
1. DELIBERAÇÃO:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, DECIDEM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as
razões expostas pelo relator, em:
1.1. Deferir o pedido de parcelamento requerido pelo
Instituto Verde Brasil, em 12 (doze) parcelas, nos termos
do art. 459 do RITCEES.
1.2. Notificar o Instituto Verde Brasil e o Instituto
Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos – IEMA,
de que os pagamentos parcelados do débito devem
observar estritamente o disposto no art. 459 do RITCEES.
1.3. Devolver os autos à Secretaria do Ministério Público
de Contas, para acompanhamento e monitoramento
da cobrança dos parcelamentos deferidos, conforme
disposto no art. 305, parágrafo único, do Regimento
Interno do TCEES.

4. Especificação do quórum:

2. Unânime.

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

3. Data da Sessão: 21/02/2018 – 3ª Sessão Ordinária da
Primeira Câmara.
4. Especificação do quórum:

4.2. Conselheiro substituto presente: Márcia Jaccoud
Freitas.

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

Diante da oportunidade, houve pedido de parcelamento
do pagamento do débito feito pelo Instituto Verde
Brasil e pelo seu representante, senhor Marco Antônio
Raposo Nascimento, por meio da Petição Intercorrente
02175/2017-1 (peça 47), que foi deferido em 12 (doze)
www.tce.es.gov.br

4.2. Conselheiros substitutos: Marco Antonio da Silva
(em substituição).
5. Membro do Ministério Público Especial de Contas:
Heron Carlos Gomes de Oliveira.
Segunda-feira, 5 de agosto de 2019
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Conforme informações do Despacho 16965/2019-3
(peça 71), da Secretaria-Geral do Ministério Público de
Contas, o responsável não comprovou o pagamento das
demais parcelas da importância devida.
O citado despacho destaca que já houve pagamento
pela entidade do valor de R$ 1.621,27 (mil, seiscentos e
vinte e um reais e vinte e sete centavos), ainda antes do
pedido de parcelamento.
Em seguida, o Ministério Público junto ao Tribunal de
Contas (MPC), nos termos do Parecer do Ministério
Público de Contas 01876/2019-9 (peça 72), considerando
as disposições do art. 459, do Regimento Interno do
TCEES, aprovado pela Resolução n° 261, de 4 de junho
2013, opina pela declaração de vencimento antecipado
do saldo devedor e notificação do responsável para
efetuar o recolhimento em única parcela do saldo
devedor remanescente.
II

FUNDAMENTOS

Nos termos da Decisão 03718/2017-1 (peça 43), ainda
em setembro de 2017, foi dada fase prévia ao instituto
responsável, outorgando, assim, a oportunidade de ter as
contas julgadas regulares com ressalva caso recolhesse o
montante integral em 30 (trinta) dias, nos termos do §
2º, do art. 87 da Lei Complementar Estadual 621, de 8
de março de 2012.
Em fevereiro de 2018, atendendo a requerimento feito
pela entidade, foi deferido parcelamento em 12 (doze)
vezes, conforme Decisão 00252/2018-7 (peça 61).
Todavia, o instituto deixou transcorrer o prazo sem
qualquer comprovação de pagamento das demais
parcelas da importância devida, deixando assim de
cumprir a Decisão 03718/2017-1 (peça 43).

O Ministério Público de Contas, por meio do Parecer do
Ministério Público de Contas 01876/2019-9 (peça 72),
sugere a aplicação do art. 459, do Regimento Interno
do TCEES, aprovado pela Resolução 261, de 4 de junho
2013, propondo nova notificação para recolhimento
do valor integral, informando, apoiado em premissa
equivocada, que se tratava de processo com trânsito em
julgado quando, na verdade, o feito ainda está em fase
prévia ao julgamento.
Vale ressaltar que a apreciação deste processo está
sobrestada há quase dois anos, aguardando-se a
liquidação do débito, o que impõe a observância do
art. 87, § 2º, da LC 621/2012, bem como do art. 157,
parágrafos 3º e 4º e, em especial, o § 6º, do RITCEES, a
saber:
Lei Complementar Estadual 621/2012
Art. 87. Art. 87. Verificada irregularidade nas contas,
cabe ao Tribunal ou ao Relator:
[...]
§ 1º O responsável cuja defesa for rejeitada pelo
Tribunal será cientificado para, em novo e improrrogável
prazo estabelecido no Regimento Interno, recolher a
importância devida.
§ 2º Reconhecida a boa-fé do responsável, a liquidação
tempestiva do débito, atualizado monetariamente,
saneará o processo, se não houver sido observada
irregularidade grave nas contas, hipótese em que o
Tribunal julgará as contas regulares com ressalva e dará
quitação ao responsável.
Art. 88. Quando julgar as contas irregulares, não havendo
débito, mas comprovada qualquer das ocorrências
previstas nas alíneas “a”, “b”, “c” e “d” do inciso III do
www.tce.es.gov.br

artigo 84, o Tribunal aplicará ao responsável a sanção
prevista nesta Lei Complementar. Art. 89. Quando
julgar as contas irregulares, havendo débito e não
reconhecida a boa-fé, o Tribunal de Contas determinará
ao responsável que promova o recolhimento de seu
valor, atualizado monetariamente e acrescido de juros
de mora, a partir da data do evento, quando conhecida,
ou da data de ciência do fato pela Administração, nos
demais casos, sem prejuízo da aplicação das sanções
previstas nesta Lei Complementar.
Regimento Interno do TCEES
Art. 157. [...]
§ 3º Comprovados esses requisitos e subsistindo o
débito, em fase prévia, o Tribunal proferirá, mediante
decisão preliminar, deliberação de rejeição das alegações
de defesa e dará ciência ao responsável para que, em
novo e improrrogável prazo de trinta dias, recolha a
importância devida.
§ 4º Na hipótese do parágrafo anterior, reconhecida
a boa-fé do responsável, a liquidação tempestiva do
débito, atualizado monetariamente, saneará o processo,
se não houver sido observada irregularidade grave nas
contas, hipótese em que o Tribunal julgará as contas
regulares com ressalva e dará quitação ao responsável.
[...]
§ 6º Não reconhecida a boa-fé do responsável, havendo
irregularidade grave nas contas ou, ainda, não ocorrendo
o recolhimento tempestivo da importância devida, o
Tribunal julgará, desde logo, o mérito das contas, nos
termos dos arts. 87 a 89 da Lei Orgânica do Tribunal.
[g.n]
Desse modo, ainda que se notificasse a entidade, a
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consequência jurídica esperada é o julgamento pela
irregularidade das contas e a realização de diligência
tendente a antecipar o recolhimento integral do
ressarcimento não mais teria qualquer repercussão
sobre o julgamento, o que demonstra a desnecessidade,
nesta etapa processual, da providência sugerida pelo
MPC.

correta aplicação dos recursos repassados por meio do
Convênio n° 027/2010, firmado com o Instituto Verde
Brasil, cuja vigência foi de 28 de dezembro de 2010 a 30
de dezembro de 2011, no montante de R$ 236.149,49
(duzentos e trinta e seis mil, cento e quarenta e nove
reais e quarenta e nove centavos), repassados em duas
parcelas.

Por fim, transcrevo trechos da Decisão 3718/2017-1
(peça 43), em que a Primeira Câmara apreciou o mérito
das irregularidades identificadas nestes autos

[...]

DECISÃO 03718/2017-1 – 33ª SESSÃO ORDINÁRIA DA
PRIMEIRA CÂMARA

Em sede preliminar arguem os responsáveis a existência
de erros materiais nos cálculos de valores promovidos
pela área técnica desta Corte de Contas, discordando,
pois, do saldo remanescente a ser restituído.

PROCESSO: TC 9149/2016-8
ASSUNTO: Tomada de Contas Especial
UNIDADE GESTORA: Instituto Estadual de Meio
Ambiente e Recursos Hídricos - IEMA
RESPONSÁVEIS: Instituto Verde Brasil e Marco Antônio
Raposo Nascimento
PROCURADORRES: Luana Almeida de Oliveira e Luís
Otávio Lara
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL – CONVÊNIO – INSTITUTO
ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS –
NÃO ACOLHER PRELIMINAR – REJEITAR PARCIALMENTE
RAZÕES DE JUSTIFICATIVAS – RESSARCIMENTO – FASE
PRÉVIA.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE
FARIAS CHAMOUN:
I – RELATÓRIO
Trata-se de Tomada de Contas Especial instaurada
pelo Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos
Hídricos – IEMA, em razão da não comprovação da

II – FUNDAMENTAÇÃO
II.1 – DA PRELIMINAR:

Corroborando o posicionamento técnico e ministerial,
entendo que a questão tratada como preliminar é, em
verdade, questão referente ao mérito da causa no que
tange à análise do item de irregularidade apontado
como “ausência de restituição do saldo remanescente”,
razão pela qual voto pelo não acolhimento da preliminar
suscitada.
II.2 – DAS IRREGULARIDADES
Importa dizer que inverto a ordem da análise dos itens,
que sem a numeração atribuída na ITC, por entender que
para analisar o item 3.1 – AUSÊNCIA DE RESTITUIÇÃO DO
SALDO REMANESCENTE é necessário primeiro verificar se
há saldo remanescente a ser restituído, o que demanda a
exame anterior dos itens 3.2 – REMUNERAÇÃO INDEVIDA
DO REPRESENTANTE LEGAL DA CONVENENTE e 3.3 –
DESPESAS EM DESCONFORMIDADE COM O CONVÊNIO.
3.2 – REMUNERAÇÃO INDEVIDA DO REPRESENTANTE
LEGAL DA CONVENENTE:
www.tce.es.gov.br

Critérios:
Item 2.1.2, g; Item 7.1, a do Convênio
nº 027/2010 e art. 9º, I, da Portaria AGE/SEFAZ nº 01R/2006;
Responsável: Instituto Verde Brasil (convenente)
Conduta: Contratar o próprio representante legal
como prestador de serviço afronta o princípio da
impessoalidade e descumpre a vedação de realizar
despesas a título de taxa de gerência.
Nexo: A contratação representou uma despesa ilegal,
gerando, por consequência, dano ao erário.
Culpabilidade: era exigível conduta diversa considerando
a expressa determinação de observar os princípios
administrativos, em especial o da impessoalidade, bem
como a determinação de vedação despesas a título de
taxa de gerência.
Marco Antônio Raposo Nascimento (beneficiário)
Conduta: Realizar sua própria contratação como prestador
de serviço afronta o princípio da impessoalidade e
descumpre a vedação de realizar despesas a título de
taxa de gerência.
Nexo: A contratação representou uma despesa ilegal,
gerando, por consequência, dano ao erário.
Culpabilidade: era exigível conduta diversa considerando
a expressa determinação de observar os princípios
administrativos, em especial o da impessoalidade, bem
como a determinação de vedação despesas a título de
taxa de gerência.
ITI:
O relatório da Comissão de Tomada de Contas Especial
concluiu que a despesa com a contratação do Sr. Marco
Antônio Raposo Nascimento, que é representante legal
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da convenente, afronta o princípio da impessoalidade
e cláusula do Convênio, pois configuraria simulação à
vedação expressa de realização de despesas a título de
taxa de administração, de gerência ou similar.
A vedação se justifica, pois o convênio é um acordo de
vontades em que a Administração Pública e o convenente
fomentam um objeto que é interesse de ambos.
A escolha do convenente se dá justamente por sua
expertise na execução, assim, remunerar tal expertise
representaria um contrato e não um convênio.
Em outras palavras, a administração da execução do
convênio está implícita no acordo de vontades, mais que
isso, ela é fundamental para a escolha do convenente.
Nesses termos, torna-se ilegal a despesa que tenha
por objetivo remunerar a gestão ou administração do
convênio, por ser inerente ao pacto.
Entende necessário o ressarcimento ao erário o valor de
R$ 9.065,64 devidamente atualizado, responsabilizando,
solidariamente, o Sr. Marco Antônio Raposo Nascimento
e o Instituto Verde Brasil.
Justificativas:
Os responsáveis, de forma conjunta, afirmam que, nos
termos do Parecer Técnico Core 02/2012, fora entregue
o dobro de objeto previsto na meta original estipulada
pelo convênio.
Alegam que não houve tentativa de ludibriar o disposto
no convênio, muito menos de se locupletar do dinheiro
público, visou apenas diminuir, de boa fé, as custas do
convênio, sendo certo que não houve prejuízo ao erário,
nem infração à cláusula 7.1 do convênio.
ITC e MPEC:

Preliminarmente relembram que, nos termos da Portaria
AGES/SEFAZ Nº 01/2006, o convênio em que há repasse
ou recebimento de recursos públicos, visa à realização
de ações de interesse público em regime de mútua
cooperação.
Ao concedente cabe verificar a correta destinação dos
recursos repassados e ao convenente, a prestação de
suas contas.

demonstrar o nexo de casualidade entre os desembolsos
realizados à conta do pacto colaborativo e as despesas
afetas à execução do seu objeto.
Assim, a comprovação de prestação dos serviços
acordados não tem o condão de afastar o indicativo de
irregularidade, opinando, portanto, pela manutenção da
irregularidade.
Análise:

No caso em questão o convenente, por previsão
expressa, deveria adotar procedimentos análogos aos
previstos na Lei n° 8.666/93, incluindo seus princípios,
para a execução do objeto.

A questão versa sobre a possibilidade ou não de
remuneração da equipe de trabalho das entidades
privadas sem fins lucrativos que firmam convênios com a
Administração Pública.

Também por previsão expressa, cláusula 7.1, a, era
vedado ao convenente realizar despesas a título de taxa
de administração, de gerência ou similar. Tal vedação
encontra-se também, nos mesmos termos, na Portaria
AGES/SEFAZ Nº 01/2006.

Destaco que o voluntariado e a contratação de terceiros
são situações comuns de utilização de mãos-de-obra
pelos convenentes privados.

A despeito das previsões acima, o convenente
contratou como Coordenador de Escritório, o seu
próprio representante legal, Sr. Marco Antônio Raposo
Nascimento.
Nota-se, portanto, patente o propósito de remunerar a
gestão ou administração do objeto do convênio, pois a
autocontração não pode ser tida como contratação de
serviços de terceiros.
Além disso, convém registrar que no caso específico
de recursos transferidos por meio de convênios ou
instrumentos congêneres, defende-se que não basta a
comprovação de que o objeto conveniado foi integral ou
parcialmente executado (ou ainda que tenha ido além
do previsto, conforme menciona a defesa), devendo
haver, inequivocamente, acervo probatório capaz de
www.tce.es.gov.br

Não há questionamentos na doutrina e na jurisprudência
sobre a possibilidade de contratação de terceiros para
execução do objeto do convênio, desde que previsto no
plano ou programa de trabalho.
Todavia, é espinhosa a questão de remuneração da
equipe de trabalho e do dirigente das entidades sem fins
lucrativos.
A vedação decorre do antigo paradigma de filantropia,
caridade e altruísmo que deveria pautar as ações
prestadas pelos componentes dessas entidades.
Na atualidade, contudo, as organizações da sociedade
civil, denominadas de Terceiro Setor, passaram a se
aparelhar profissionalmente, demandando profissionais
capacitados e, por vezes, com dedicação exclusiva, já que
também é crescente o grau de complexidade dos serviços
que prestam e, por consequência, da participação dessas
organizações na prestação de serviços de interesse da
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sociedade.
Foi, portanto, necessário esclarecer que remuneração
de componentes e dirigentes não se confunde com a
distribuição de lucros própria das pessoas jurídicas com
fins lucrativos.
Neste sentido o art. 11-B, do Decreto n° 6.170/2007,
que dispõe sobre as normas relativas às transferências
de recursos da União mediante convênios e contratos
de repasse, passou a prever, conforme inclusão do
Decreto n° 8.244/2014, a possibilidade de remuneração
da equipe de trabalho, inclusive de pessoal próprio da
entidade:
Art. 11-B.   Nos convênios e contratos de repasse
firmados com entidades privadas sem fins lucrativos,
é permitida a remuneração da equipe dimensionada
no programa de trabalho, inclusive de pessoal próprio
da entidade, podendo contemplar despesas com
pagamentos de tributos, FGTS, férias e décimo terceiro
salário proporcionais, verbas rescisórias e demais
encargos sociais, desde que tais valores:
I - correspondam às atividades previstas e aprovadas no
programa de trabalho;
II - correspondam à qualificação técnica para a execução
da função a ser desempenhada;

Da mesma forma encontra-se previsão no art. 46, I, da Lei
n° 13.019/2014, conhecida como o Marco Regulatório
das Organizações da Sociedade Civil, e no Decreto n°
8.726/2016, que regulamenta a lei.
Conclui-se que os recursos públicos repassados nessas
parcerias devem ser aplicados nas metas previstas no
plano de trabalho, visando à consecução do objeto
pactuado, e não na sustentação financeira das entidades
e, muito menos, na remuneração dos cargos diretivos
dessas instituições por suas funções estatutárias.
Deste modo, admite-se a remuneração da equipe
de trabalho das organizações, desde que para
pagamentos de serviços prestados à consecução do
objeto conveniado, não para remunerar pelo simples
gerenciamento do convênio.
A despeito dessa evolução de entendimento e
desenvolvimento dos conceitos, é certo que existem
proibições em vigor, previstas em outros textos
normativos, as quais se baseiam nos antigos paradigmas,
configurados, por exemplo, nas orientações do Acórdão
2161/2007 – Primeira Câmara, do Tribunal de Contas da
União, nos termos:

IV - observem, em seu valor bruto e individual, setenta
por cento do limite estabelecido para a remuneração de
servidores do Poder Executivo federal; e      

13. Dessa maneira, considero apropriado determinar à
Secretaria do Tesouro Nacional, na condição de órgão
incumbido da regulamentação de convênios, que avalie
a pertinência e juridicidade de proibir, no âmbito da
vedação de que trata o inciso II do art. 8º da IN/STN nº
01/97, também o pagamento de remuneração a pessoal
diretamente vinculado à entidade privada convenente.

V - sejam proporcionais ao tempo de trabalho
efetivamente dedicado ao convênio ou contrato de
repasse.

No caso concreto, verificam-se disposições expressas e
claras que vedam a realização de despesas a título de
taxa de administração, de gerência ou similar, quer seja

III - sejam compatíveis com o valor de mercado da região
onde atua a entidade privada sem fins lucrativos;

www.tce.es.gov.br

na Portaria AGES/SEFAZ Nº 01/2006, quer seja no item
7.1, do Convênio.
Ocorre que, com a evolução da questão da
profissionalização das organizações da sociedade civil,
passou a fazer sentido e a ser legalmente reconhecido a
possibilidade de remuneração de dirigentes, quanto este
exerce função previamente descrita no plano de trabalho
e de acordo com o objeto acordado no convênio.
Entendo, portanto, pertinente verificar, no caso
concreto, se o Sr. Marco Antônio Raposo Nascimento foi
remunerado por sua função de dirigente da entidade,
apenas em contrapartida de suas atividades estatutária,
ou se foi remunerado como um terceiro que de fato
prestou algum serviço previsto no plano de trabalho.
Conforme Plano de Trabalho fls.20 apresentado pelo
convenente, estavam previstas despesas relacionadas
à contratação de profissionais necessários à execução
do projeto apresentado, dentre elas há previsão de
contratação de um Coordenador de Escritório, no valor
líquido de R$996,00.
Não há nos autos comprovação, ou sequer
questionamento, de que os serviços de Coordenador de
Escritório não eram necessários, ou não foram prestados,
nem de que o preço pago não estava de acordo com o
projeto proposto.
Ao contrário, há nos autos ateste de execução integral do
objeto contratado.
Por reconhecer que a evolução das discussões sobre
o tema acima expostos, neste caso especificamente,
entendo que deva ser afastada a irregularidade e
o ressarcimento imputados visto que não restou
configurado prejuízo ao erário.
Segunda-feira, 5 de agosto de 2019

181

ATOS DA 1a CÂMARA

3.3 – DESPESAS EM DESCONFORMIDADE COM O
CONVÊNIO:

2771/2017-9.

Critérios:
Item 7.1, b e d do Convênio nº
027/2010; art. 9º, III e VI, da Portaria AGE/SEFAZ nº 01R/2006;
Responsável: Instituto Verde Brasil (convenente)

A Comissão de Tomada de Contas Especial, a princípio
imputou a necessidade de devolução no montante de
R$ 685,58, referente às taxas bancárias, valores estes
devolvidos pelo responsável em janeiro de 2014.

Conduta: Realizar despesas em desconformidade ao
estabelecido no Convênio, especificamente despesas
bancárias.

Ocorre que, em 24 de novembro de 2016, a Comissão
retificou esse valor, conforme Ata de fls. 270/271, do
processo administrativo em apenso, para R$ 754,59.

Nexo: A realização das despesas em desconformidade ao
Convênio é ilegal, gerando, por consequência, dano ao
erário.

Logo, a diferença entre o montante inicialmente
imputado de R$ 685,58 e o novo valor apurado de R$
754,59, implicaria que ainda restaria a devolução de R$
69,01, por parte da convenente.

Culpabilidade: era exigível conduta diversa considerando
a expressa determinação de serem vedadas despesas em
finalidade diversa do Convênio, bem como as despesas
com taxas bancárias.
ITI:
A equipe técnica relata que a Comissão de Tomada de
Contas Especial aponta irregularidade no adiantamento
de viagem em nome de Leanderson Amaral Gonçalves,
no valor de R$ 28,76, por não ter sido emitida em nome
do Instituto Verde Brasil, bem como no pagamento
indevido de tarifas bancárias com os recursos do
Convênio no valor de R$ 69,00.
Conforme a ITI, o montante a ser devolvido é de 49,2942
VRTE’s.
Justificativas:
Os responsáveis alegam que os valores referentes às
taxas bancárias, no montante de R$ 685,58, já foram
devolvidos desde 16 de janeiro de 2014, conforme
comprovante constante da Peça Complementar

ITC e MPEC:

Assim, opinam pela manutenção da irregularidade e
consequente ressarcimento devidamente corrigido no
montante de R$ 247,42, pois:
Tal valor de R$ 69,00 (sessenta e nove reais), bem como
o de R$ 28,76 (vinte e oito reais e setenta e seis centavos)
referente ao cupom fiscal de Leanderson Amaral
Gonçalves, despesa impugnada por não ter sido emitida
em nome do Instituto Verde Brasil, restou devidamente
quantificado de forma clara e inequívoca no Relatório de
TC Nº 001/2016 (fls. 406 f/v do processo apenso), como
dano ao erário que passível de devolução.
Análise:
A princípio, é notório que não restam dúvidas de
que o pagamento de tarifas bancárias com recursos
provenientes do Convênio era vedado, haja vista
previsão expressa na cláusula sétima do Convênio e na
Portaria AGE/SEFAZ n° 001/2006.
Todavia, faço notar que o erro partiu da análise da
www.tce.es.gov.br

prestação de contas do convênio realizada pelo IEMA,
quando imputou a necessidade de ressarcimento de R$
685,58, referente às taxas bancárias, conforme fls. 159/v,
179 e 200 do processo administrativo anexo.
O convenente estava ciente desse valor, desde 2013,
conforme fls. 166 do processo administrativo anexo
e, em janeiro de 2014, apresentou comprovante de
recolhimento desse valor em fls. 194 do processo
administrativo anexo.
Ocorre que o erro somente veio à tona quando da
instauração da tomada de contas especial, sendo que o
convenente tomou ciência por meio do ofício de 28 de
novembro de 2016, de modo que reputo não ser culpa
do convenente o atraso no ressarcimento dos R$ 69,00
de diferença, razão pela qual os juros devem correr a
partir da ciência em novembro de 2016.
Quanto ao valor de R$ 28,76 (vinte e oito reais e
setenta e seis centavos), referente ao cupom fiscal de
Leanderson Amaral Gonçalves, não há questionamento
pelo convenente, razão pela qual entendo ter havido
reconhecimento da dívida.
Por este modo, mantenho a irregularidade, condenando
ao ressarcimento por adiantamento de viagem em nome
de Leanderson Amaral Gonçalves, no valor de R$ 28,76,
por não ter sido emitida em nome do Instituto Verde
Brasil, bem como no pagamento indevido de tarifas
bancárias com os recursos do Convênio no valor de R$
69,00, devendo os juros deste último valor correrem a
partir de novembro de 2016.
3.1 – AUSÊNCIA
REMANESCENTE
Critérios:

DE

RESTITUIÇÃO

DO

SALDO

Item 2.1.2, h do Convênio nº 027/2010
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e art. 20, §7º da Portaria AGE/SEFAZ nº 01-R/2006.
Responsável:

Instituto Verde Brasil (convenente)

Conduta: Deixar de restituir saldo remanescente, em
descumprimento à cláusula do Convênio.
Nexo:
A
ausência
de
restituição
gerou
um
desfalque
ao
erário.
Culpabilidade: era exigível conduta diversa considerando
a expressa determinação de restituir os recursos
recebidos e não aplicados durante a vigência do
Convênio.
ITI:
O relatório conclusivo da Comissão de Tomada de Contas
Especial apurou saldo remanescente de R$ 19.343,46
(dezenove mil trezentos e quarenta e três reais e quarenta
e seis centavos) não utilizado, valor que, conforme art.
20, §7°, da Portaria AGE/SEFAZ n° 01-R/2006, deveria ser
devolvido ao concedente.
O valor atualizado, com juros de mora, totalizava R$
50.321,43 (cinquenta mil, trezentos e vinte e um reais e
quarenta e três centavos), quando da elaboração da ITC
3377/2017-7.
Justificativas:
Alegam os responsáveis que a equipe técnica cometeu
um erro de cálculo, pois do valor total repassado de R$
239.989,81, deduzidos das despesas consideradas de R$
219.333.81, se perfaz um saldo de R$ 20.655,50 e não
de R$ 33.182,44.
Refazendo a cadeia de cálculos, chegar-se-ia ao total
de saldo remanescente de R$ 6.816,52 e não de R$
19.343,46 como foi apontado na ITI.
Ademais, caso seja necessário proceder atualização de

valores, o fator de correção deveria correr a partir da
citação do responsável e não do fato gerador, razão pela
qual pugna pela restituição aos cofres do Estado o valor
de R$ 6.816,52, corrigidos e atualizados desde a data da
citação pelo Tribunal de Contas.
Por fim alegam que não infringida nenhuma das
hipóteses elencadas no item 10.2 do Convênio, de modo
a incorrer em devolução de valores.
ITC e MPEC:
Destacam que o valor do saldo remanescente encontrase devidamente detalhado no Relatório da Comissão de
Tomadas de Contas do IEMA (fls. 390/394 c/c 406 e 407
do processo administrativo 75850982 apenso aos autos)
e que:
Dali se extrai que o os valores repassados pelo
Concedente somados aos rendimentos auferidos
totalizaram R$ 239,989,31 (fls. 390 do processo apenso)
e o total das despesas consideradas no período da
prestação de contas resultou num valor R$ 206.806,87
(fls. 394 processo apenso), o que, subtraindo o primeiro
valor do segundo resultará num saldo de R$ 33.182,44
(fls. 394), por sua vez, deduzidos do total de recursos já
devolvidos de R$ R$ 4.675,58 (fls. 394), restará um saldo
de R$ 28.506,86.
Deste total, R$ 19.343,46 referem-se ao saldo
remanescente e R$ 9.163,40 devolução de recursos
a serem realizadas por se tratarem de despesas
impugnadas.
Tais valores são os mesmos encontrados na Ata da
Comissão de Tomada de Contas do IEMA.
A alegação de erro material no cálculo por parte do
responsável se deu em razão de um trecho do Relatório
www.tce.es.gov.br

da Comissão de Tomadas de Contas, fls. 404/v do
processo administrativo 75850982 apenso, ter previsto
despesas consideradas no valor de R$ 219.333,81
(duzentos e dezenove mil trezentos e trinta e três reais
e oitenta e um centavos), o que desencadearia alteração
no resultado final a ser devolvido pelo responsável.
Notam, porém, que se trata de um erro cometido
apenas naquele trecho do Relatório, sendo certo que
nos demais documentos (planilhas e atas) consta o valor
correto das despesas de R$ 206.806,97 (duzentos e seis
mil oitocentos e seis reais e noventa e sete centavos).
Sendo certo que não se tem dúvidas quanto ao saldo
remanescente a ser restituído ser de R$ 19.343,46
(dezenove mil trezentos e quarenta e três reais e
quarenta e seis centavos).
Quanto à alegação de que a atualização de valores deva
ocorrer a partir da citação, entendem que não assiste
razão os responsáveis, pois o parágrafo único, do art. 11,
da Instrução Normativa 32/2014 do Tribunal de Contas
do Estado do Espírito Santo, dispõe quanto à atualização
do débito inicia-se, nestes casos, da data do recebimento
do recurso do convênio.
Quanto à negativa de existência de irregularidade,
destacam que o Convênio, tal como a Portaria AGE/
SEFAZ n° 01-R/2006 e a Lei n° 8.666/93, é claro quanto
a obrigação de devolução do saldo remanescente, razão
pela qual opinam pela manutenção da irregularidade.
Análise:
Neste item, pois, se analisa o erro material supostamente
ocorrido e alegado pelo responsável em sede de
preliminar.
Ao contrário do que alegam os responsáveis, a
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irregularidade é cabível, pois tanto o Convênio,
como a Portaria AGE/SEFAZ n° 01-R/2006 e a Lei n°
8.666/93, preveem a obrigação de devolução do saldo
remanescente, razão pela qual passamos a análise dos
valores imputados.
Conforme se depreende dos documentos acostados nos
autos do processo administrativo em anexo, em especial
o Relatório de Tomada de Contas n° 001/2015, de fls.
398/408, é possível se verificar que o total de valores
repassados ao convenente, somados aos rendimentos
auferidos, é de R$ 239.989,31 (duzentos e trinta e nove
mil novecentos e oitenta e nove reais e trinta e um
centavos).
O convenente apresentou como despesas realizadas
pelo convênio um total de R$ 219.333,81 (duzentos e
dezenove mil trezentos e trinta e três reais e oitenta e
um centavos).
Isso implica dizer, que de antemão, não foram
apresentadas despesas que justificassem gastos da
diferença: R$ 239.989,31 - R$ 219.333,81= R$ 20.655,50
(vinte mil seiscentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta
centavos).
O convenente reconheceu e recolheu como saldo de
rendimentos auferidos o valor de R$ 1.312,04 (mil
trezentos e doze reais e quatro centavos).
Desse modo, por não apresentar despesas justificadas,
o convenente é responsável pelo ressarcimento da
diferença: R$ 20.655,50 – R$ 1.312,04 = R$ 19.343,46
(dezenove mil trezentos e quarenta e três reais e
quarenta e seis centavos), sendo este o valor do saldo
remanescente.
Ademais, insta verificar que, após a análise das despesas

apresentadas pelo convenente, a Comissão de Tomada de
Contas impugnou despesas com tarifas bancárias, juros e
multas, despesas de cartório, restaurantes/alimentação,
combustível e contratação do representante legal, num
total de R$ 12.526,94 (doze mil quinhentos e vinte e seis
reais e noventa e quatro centavos).
O convenente reconheceu e recolheu o valor de algumas
despesas injustificadas no total de R$ 3.363,54 (três mil
trezentos e sessenta e três reais e cinquenta e quatro
centavos).
De modo que ainda restaria devido o ressarcimento da
diferença: R$ 12.526,94 - R$ 3.363,54 = R$ 9.163,40 (nove
mil cento e sessenta e três reais e quarenta centavos).
Tendo em vista as análises por mim traçadas nos itens
anteriores, implica dizer que imputei aos responsáveis
apenas os valores referentes às despesas impugnadas de
tarifas bancárias (R$ 69,00) e cupom fiscal de Leandro
Amaral Gonçalves (R$ 28,76), uma vez que afastei os
valores referentes à contratação do representante legal
Marco Antônio Raposo Nascimento (R$ 9.065,64).
Em conclusão ao item ora analisado no voto, entendo
que os responsáveis não apresentaram justificativas
para o saldo remanescente de R$ 19.343,46 (dezenove
mil trezentos e quarenta e três reais e quarenta e seis
centavos), razão pela qual o valor deve ser ressarcido.
Quanto à alegação de que a atualização de valores deva
ocorrer a partir da citação, corroboro o entendimento
técnico e ministerial de que não assiste razão os
responsáveis, pois o parágrafo único, do art. 11, da
Instrução Normativa 32/2014 é clara ao dispor que a
atualização do débito inicia-se, neste caso, na data do
recebimento do recurso do convênio.
www.tce.es.gov.br

Ante o exposto, VOTO no sentido que o Colegiado aprove
a seguinte minuta de Deliberação, que submeto à sua
consideração.
RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Relator
1. DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, DELIBERAM
os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo, reunidos em Sessão do Plenário, ante as
razões expostas pelo Relator em:
1.1. Preliminarmente, NÃO ACOLHER a preliminar
suscitada de erro material arguida, conforme disposto
no item II.1;
1.2. CONVERTER os autos em Tomada de Contas Especial,
nos moldes do art. 57, IV da Lei 621/2012;
1.3. ACOLHER as razões de justificativas apresentadas
pelos responsáveis Instituto Verde Brasil e Sr. Marco
Antônio Raposo Nascimento, afastando a irregularidade
apontada no item 3.2 – REMUNERAÇÃO INDEVIDA DO
REPRESENTANTE LEGAL DA CONVENENTE;
1.4. ACOLHER PARCIALMENTE as razões de
justificativas apresentadas pelo responsável Instituto
Verde Brasil apontada no item 3.3 – DESPESAS EM
DESCONFORMIDADE COM O CONVÊNIO, mantendo
a irregularidade, condenando o responsável ao
ressarcimento no valor total de R$ 97,76 (noventa e
sete reais e setenta e seis reais), sendo R$ 28,76 (vinte e
oito reais e setenta e seis centavos), referente à despesa
impugnada e R$ 69,00 (sessenta e nove reais), referente
ao pagamento indevido de tarifas bancárias, devendo,
porém, os juros deste último valor correrem a partir de
novembro de 2016;
Segunda-feira, 5 de agosto de 2019
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1.5. REJEITAR as razões de justificativas apresentadas
pelo responsável Instituto Verde Brasil quanto ao
item 3.1 – AUSÊNCIA DE RESTITUIÇÃO DO SALDO
REMANESCENTE, condenando-o ao ressarcimento
no valor de R$ 19.343,46 (dezenove mil trezentos e
quarenta e três reais e quarenta e seis centavos);
1.6. DAR CIÊNCIA, com base nos §§1º e 2º, do art. 87, da
Lei Orgânica deste Tribunal, à pessoa jurídica de direito
privado sem fins lucrativos, Instituto Verde Brasil, para
que, no prazo de trinta dias, a contar da ciência desta
decisão, recolha aos cofres do Instituto Estadual de Meio
Ambiente e Recursos Hídricos - IEMA, as importâncias
correspondente aos itens abaixo, devidamente
corrigidas, que causaram dano injustificado ao erário,
sob pena de ter suas contas julgadas irregulares, nos
termos dos art. 84, inciso III, alínea ‘c’, da LC 621/2012:
3.3 – DESPESAS EM DESCONFORMIDADE COM O
CONVÊNIO, no valor no valor total de R$ 97,76 (noventa
e sete reais e setenta e seis reais), devendo, porém, os
juros deste último valor correrem a partir de novembro
de 2016;
3.1 – AUSÊNCIA DE RESTITUIÇÃO DO SALDO
REMANESCENTE, no valor de R$ 19.343,46 (dezenove
mil trezentos e quarenta e três reais e quarenta e seis
centavos);
1.7. DAR CIÊNCIA de que a comprovação tempestiva do
recolhimento integral do débito ensejará o julgamento
pela regularidade com ressalvas das presentes contas,
conferindo quitação ao responsável;
1.8. ALERTAR o responsável citado que, nos termos do
art. 398, inc. III, do Regimento Interno deste Tribunal,
não cabe recurso da decisão preliminar que rejeitar as

alegações de defesa;
1.9. DETERMINAR que, cumprido o prazo, com ou sem
comprovação do ressarcimento ao erário, retornem os
autos à conclusão deste Relator para julgamento das
contas;
2. Unânime;
3. Data da sessão: 20/09/2017 – 33ª sessão ordinária da
Primeira Câmara;
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros presentes: Sebastião Carlos Ranna
de Macedo (presidente) e Rodrigo Flávio Freire Farias
Chamoun (relator);
4.2. Conselheiro substituto presente: Márcia Jaccoud
Freitas.
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Presidente
III

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO

Por todo o exposto e com base na competência
outorgada pelo inciso V, do artigo 29, da Resolução TC
261/2013 (Regimento Interno do TCEES), divergindo do
entendimento do Ministério Público de Contas, VOTO no
sentido de que o Colegiado aprove a seguinte proposta
de deliberação:
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Conselheiro relator
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as
razões expostas pelo relator, em:
www.tce.es.gov.br

1.1. JULGAR IRREGULARES as contas do Instituto Verde
Brasil, nos termos do art. 84, III, alínea ‘c”, da LC 621/2012,
em razão da prática de ato ilegal, presentificado na
ausência de restituição do saldo remanescente e
na realização de despesas em desconformidade
com o convênio, condenando-o a ressarcir o valor
remanescente da dívida no montante de R$ 17.819,95
(dezessete mil oitocentos e dezenove reais e noventa e
cinco centavos), devidamente atualizado;
1.2. Em razão do julgamento pela irregularidade das
contas promovido no item anterior e, considerando o
art. 95 e 96, III, da LC 32/1993, CONDENAR o Instituto
Verde Brasil ao pagamento de MULTA correspondente a
10% (dez por cento) do valor do dano, a ser devidamente
atualizada, na forma dos artigos 135, §3º e 138, da LC
621/2012;
1.3. DAR CIÊNCIA aos interessados, às partes e ao MPC,
na forma regimental;
1.4. Após o trânsito em julgado, ARQUIVAR os autos.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 12/06/2019 – 18ª Sessão Ordinária da
Primeira Câmara.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
(no exercício da presidência/relator) e Luiz Carlos
Ciciliotti da Cunha.
4.2 Conselheira Substituta: Márcia Jaccoud Freitas
(Convocada).
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
Segunda-feira, 5 de agosto de 2019
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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 RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
No exercício da Presidência
CONSELHEIRO LUIZ CARLOS CICILIOTTI DA CUNHA
CONSELHEIRA SUBSTITUTA MARCIA
JACCOUD DA SILVA
Convocada
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS
HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Em substituição ao procurador-geral
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões

Representante: 		
CASSUNDE

CRISTINA

Procurador: 		
(OAB: 10418-ES)

WANDS SALVADOR PESSIN

I

-

UG: 				
PMCI - Prefeitura
Municipal de Cachoeiro de Itapemirim
Relator: 			
Chamoun

DE

LINHARES

O CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS
CHAMOUN:

Processo: 01644/2019-9
Externo

SERVICOS

CONTROLE EXTERNO – FISCALIZAÇÃO – REPRESENTAÇÃO
– PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE
ITAPEMIRIM – CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 07/2018
– CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PUBLICIDADE
E PROPAGANDA, EMPRESA ESPECIALIZADA NA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE DIVULGAÇÃO
DE ATOS, PROGRAMAS, PROJETOS, AÇÕES, OBRAS,
SERVIÇOS E CAMPANHA DOS ÓRGÃOS E INSTITUIÇÕES
DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL – EXTINÇÃO
DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO –
RECOMENDAÇÃO – CIÊNCIA – ARQUIVAMENTO.

Acórdão 00701/2019-9 – PRIMEIRA CÂMARA

Classificação: 		
Controle
Fiscalização - Representação

Terceiro interessado:
AMPLA
PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA

Rodrigo Flávio Freire Farias

Responsável:
FABIO GOMES DE AGUIAR, VICTOR DA
SILVA COELHO, LORENA VASQUES SILVEIRA, PAULO JOSE
DE MIRANDA

RELATÓRIO

Trata-se de Representação, com pedido de cautelar,
formulada pela senhora Cristina Linhares Cassundé, em
que alega irregularidades no âmbito da concorrência
pública n° 07/2018, realizada pela Prefeitura Municipal
de Cachoeiro de Itapemirim, visando à contratação
de agência de publicidade e propaganda, empresa
especializada na prestação de serviços técnicos de
divulgação de atos, programas, projetos, ações, obras,
serviços e campanha dos órgãos e instituições da
administração pública municipal, no valor estimado e
2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais).
A representante questiona a exigência de que os atestados
www.tce.es.gov.br

apresentados pelas licitantes sejam emitidos em papel
timbrado; o item 10.3, “a” do edital, por violação ao
princípio do julgamento objetivo; os itens 9.1.5, 9.1.6 e
10.3, “a”, “b” e “c” por violação às normas estabelecidas
pelo Conselho Executivo das Normas Padrão da Atividade
Publicitária (CENP); divergência entre o edital e o termo
de referência e, por fim, a ausência de publicidade no
portal da transparência (Petição Inicial 00041/2019-1 e
Peça Complementar 02041/2019-5 – peças 02 e 03).
Preliminarmente, em sede de juízo de admissibilidade,
conheci a representação e determinei a notificação
prévia do secretário municipal de governo, senhor
Paulo José de Miranda e do presidente da Comissão
Permanente de Licitação (CPL), senhor Fábio Gomes
de Aguiar, para apresentação de justificativas, bem
como a notificação do prefeito municipal, senhor Victor
da Silva Coelho, tendo para tanto proferido a Decisão
Monocrática 00119/2019-1 (peça 04).
Devidamente notificados, os responsáveis se
manifestaram por meio da Defesa/Justificativa
00205/2019-1 (peça 12) e da Peça Complementar
03281/2019-7 (peça 13).
Após a apresentação de justificativas, a senhora Lorena
Vasquez Silveira, presidente da CPL, encaminhou a este
Tribunal documentos sobre o processo de licitação
(peças 15 a 26).
Submetido o feito ao crivo da Secretaria de Controle
Externo
de
Fiscalizações
Não
Especializadas
(SecexMeios), elaborou-se a Manifestação Técnica
01063/2019-1 (peça 31), na qual a área técnica concluiu
pela concessão da medida cautelar requerida, com a
consequente notificação dos responsáveis, nos seguintes
termos:
Segunda-feira, 5 de agosto de 2019
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[...]
3. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Ante o exposto, submetemos à consideração superior a
seguinte proposta de encaminhamento:
3.1 – Seja concedida medida cautelar determinando ao
Sr. Victor da Silva Coelho, Prefeito Municipal e ao Sr. Paulo
José de Miranda, Secretário Municipal de Governo, que
se abstenham de contratar a empresa Ampla Serviços
de Propaganda e Publicidade Ltda, até posterior decisão
de mérito deste TCEES, nos termos dos artigos 124 da
LOTCEES e 377, I e III do RITCEES
3.2 – Caso o contrato já tenha sido efetivado, que os
gestores acima indicados providenciem a suspensão da
execução do contrato, até posterior decisão de mérito
deste TCEES.
3.3 – Sejam notificados os senhores Victor da Silva
Coelho, Paulo José de Miranda e a senhora Lorena
Vasques Silveira, pregoeira, para que encaminhem cópia
integral do processo referente ao edital de concorrência
n. 007/2018.
Após, sugerimos o retorno dos autos a esta SecexMeios
para prosseguimento da instrução.
[...]
Assim instruído o feito, proferi a Decisão Monocrática
00223/2019-9 (peça 34), encampando o entendimento
técnico pelo deferimento da medida cautelar,
determinando a suspensão da concorrência pública
07/2018, posteriormente ratificada pela Decisão
00481/2019-7 (peça 47).
Em seguida, a Administração Municipal e a empresa
Ampla Serviços De Propaganda e Publicidade Ltda.

impetraram recurso de Agravo contra a decisão cautelar,
com trâmite em separado e que foram recebidos sob
efeito suspensivo (TC 2860/2019 e TC 3037/2019).

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

Em seguida, este feito voltou a ser submetido ao crivo
da SecexMeios, que identificou o reconhecimento das
impropriedades pela Prefeitura, a ausência de dano ao
erário e a inexistência de interesse de atuação desta
Corte e opinou pelo arquivamento dos autos, sem análise
de mérito, nos termos da Instrução Técnica Conclusiva
ITC 01352/2019-1 (peça 57):

[...]

[...]
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 artigo 329, §7º, do Regimento Interno
do TCEES, recomendar ao Município de Cachoeiro de
Itapemirim que se abstenha de fazer exigências além
das previstas na LCC; observe os percentuais previstos
nas Normas Gerais do CENP nos editais futuros de
mesmo objeto; promova as adequações necessárias ao
seu Portal de Transparência para que ali possam estar
disponibilizadas os editais de licitação, e documentos
correlatos, de fácil e intuitivo acesso; e que promova
melhorias nas rotinas de revisão e aprovação das
minutas de editais de licitação, mormente, em vista das
incongruências apresentadas no edital objeto desses
autos.
www.tce.es.gov.br

Em seguida, o Ministério Público junto ao Tribunal de
Contas prolatou o Parecer 01953/2019-1 (peça 61),
encampando o entendimento técnico.
II

FUNDAMENTOS

Encampo o entendimento técnico e assumo como razões
de decidir a fundamentação elaborada na Instrução
Técnica Conclusiva ITC 01352/2019-1 (peça 57), abaixo
transcrita:
[...]
2.ANÁLISE TÉCNICA
2.1 DA RESTRIÇAO A COMPETITIVIDADE
Em resumo alega a representante em sua peça inicial
que a exigência contida no edital de licitação atacado
quanto necessidade de que as fornecedoras dos
atestados de capacidade técnica (serviços prestados
anteriormente) o fizessem em papel timbrado restringiria
a competitividade e seria uma extrapolação à LCC - Lei
de Licitações e Contratos, uma vez que a mesma não
prevê tal exigência.
No intento de suportar sua alegação trouxe ainda
jurisprudência do TCU - Tribunal de Contas da União
nesse sentido e alegou por fim que “diversas empresas
restaram por impossibilitadas de disputar este certame
por existência desta premissa limitadora de competição”.
Em sede da análise cautelar na Manifestação Técnica
retro mencionada foi entendido que a irregularidade
apontada pela representante sobre exigência de
Segunda-feira, 5 de agosto de 2019
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atestados de capacidade técnica emitidos em papel
timbrado não configuraria indício forte o suficiente para
paralisar um procedimento licitatório, tendo em vista a
aparência de razoabilidade de tal exigência, no sentido
de contribuir para a fidedignidade da documentação a
ser apresentada pelos licitantes.
Nesse momento me coaduno em parte com a
manifestação posta, uma vez que tal exigência, embora
não prevista na LCC, foi motivada com certeza na busca
de garantir a autenticidade do referido documento,
ademais, não é razoável pensar que em contratações
de tamanho vulto e objeto sejam realizadas com
contratantes que não possam atender a essa simples
formalidade.
O caso concreto abordado pelo TCU tratou da inabilitação
de uma empresa em uma licitação por não atender
cláusula semelhante no edital, não obstante se tratar
do mesmo aspecto, no caso concreto presente, apesar
da alegação da representante não foi informada o nome
de nenhuma empresa que não tenha participado pelo
motivo alegado ou qualquer comprovação da alegação
feita.
Em pesquisa no sistema de jurisprudência desta Corte
não localizamos posicionamento firmado objetivamente
quanto ao assunto em tela, todavia, nos autos do
Processo TC 7439/2013 localizamos o Acórdão TC369/2014-Plenário em que foi entendido que uma
cláusula que continha tal previsão não seria restritiva.
ACÓRDÃO TC-369/2014-PLENÁRIO
Cuidam os presentes autos de Representação com
pedido de medida cautelar, intentada pela empresa (...),
recebida por esta Corte de Contas em 06/10/2013, sob

protocolo nº14663, acerca de possíveis irregularidades
do Pregão Eletrônico nº 019/2013, relativo à Secretaria
de Estado da Justiça do Espírito Santo–SEJUS, objetivando
o registro de preços do serviço de monitoramento
eletrônico de custodiado, em conformidade com
quantidades e especificações contidas no Anexo I do
referido Edital.
(...) Denota-se da análise dos autos que o tema em
debate cinge-se ao fato da exigência constante do item
12.1 do certame em comento, relativo à comprovação
de que o licitante fornece ou forneceu, sem restrição,
serviços similares aos indicados no Termo de Referência,
qual seja, monitoramento e rastreamento de alvos
móveis na área de segurança pública e/ou prisional,
sendo que tal comprovação deveria ser realizada
através de no mínimo 01 (um) atestado de capacidade
técnica fornecido por Órgão da Administração
Pública ou Entidade Privada, assinado, carimbado e
em papel timbrado da empresa ou órgão tomador
e devidamente registrado na entidade profissional
competente (CREA), por meio de apresentação de CAT.
Verifico que tal exigência é pertinente a o serviço que
será prestado, visando aferir no que se refere à empresa
devidamente habilitada, a capacidade técnica necessária
à prestação dos serviços necessários. Neste caso, não há
que se falar em restrição à competitividade, vez que o
objetivo da contratação se reverte à modalidade de
pregão, visando à obtenção da proposta com o menor
preço, obviamente, desde que sejam preenchidos os
requisitos para realização dos serviços. Assim sendo,
entendo que assiste razão a área técnica, nos termos da
Instrução Técnica sobredita, vez que não foi identificado
qualquer indício de irregularidade no Pregão Eletrônico
www.tce.es.gov.br

nº 019/2013, posto que se trata de media que envolve
tecnologia atual. (...) VOTO pelo CONHECIMENTO e pela
IMPROCEDÊNCIA da presente representação, dando-se
ciência aos interessados.
Assim, não obstante a possível extrapolação ao previsto
na LCC, entendemos que o apontamento tratasse de
mera formalidade, e de fácil cumprimento, e que no caso
concreto não foi comprovada a ocorrência de prejuízos
aos possíveis licitantes de forma que não é possível
afirmar que houve restrição ao caráter competitivo
do certame em função do requerido, entretanto
cabe recomendar ao jurisdicionado que nas próximas
licitações se abstenha de fazer exigências não previstas
na LCC, a exemplo da aqui abordada.
2.2 DA INOBSERVANCIA DO JULGAMENTO OBJETIVO
Essa possível irregularidade foi refutada quando da
análise técnica que tratou da concessão da medida
cautelar, repisando o que foi ali colocado, em relação
à suposta inobservância do princípio do julgamento
objetivo, que no entender da representante teria
ocorrido no item 10.3, “a”, do edital, faz-se necessária,
para melhor compreensão, a transcrição do item:
10.3. Os quesitos a serem valorados são os integrantes
da Planilha que constitui o Anexo I-C, ressalvado que,
nos termos do art. 46, § 1º, da Lei nº 8.666/1993, não
será aceito:
a) Desconto superior a 35% (trinta e cinco por cento) em
relação aos preços previstos na tabela do Sindicato das
Agências de Propaganda do espírito Santo/SINAPRO a
título de ressarcimento dos custos internos dos serviços
executados pela licitante. (Grifos do original).
Observa-se que a narrativa da representante não condiz
Segunda-feira, 5 de agosto de 2019
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com o exposto no item acima, o qual estabelece clara e
objetivamente um limite para o desconto a ser ofertado
pelo licitante.
Encampando o entendimento já manifesto por essa área
técnica entendemos que não procede a irregularidade
apontada.
2.3 DA INOBSERVANCIA DO PRINCIPIO DA LEGALIDADE
Esse foi o apontamento que culminou na Decisão inicial
pela concessão da medida cautelar uma vez que naquele
primeiro momento foi entendido que cabia razão à
representante quanto a um possível descumprimento
das Normas Padrões do CENP.
Naquele momento foi entendido que o item 10.3, “c”
do edital, que previu um teto de honorário de 20%,
contrariava os percentuais previstos no item 3.6.2 do
normativo do CENP que prevê um honorário máximo de
10%, a saber:
3.6.2 Quando a responsabilidade da Agência limitar-se
exclusivamente à contratação ou pagamento do serviço
ou suprimento, sobre o valor respectivo o Anunciante
pagará à Agência “honorários” de no mínimo 5% (cinco
por cento) e no máximo 10% (dez por cento).
No âmbito do Processo TC 2860/2009-5, agravo contra
a decisão pela concessão da cautelar, a administração
municipal trouxe os seguintes esclarecimentos:
No caso em tela, a Representante aduz que o Edital violou
exatamente os itens das Normas Padrão da Atividade
Publicitária que regulam as relações entre anunciantes
e agências, entretanto, observa-se uma divergência de
entendimentos entre o disposto no Edital e na Norma
Padrão, senão vejamos:
Inicialmente,

pede-se

vênia

para

transcrever

a

integralidade do item 3.6, das Normas-Padrão, já que
essencial para o deslinde da controvérsia:

honorários deverão corresponder ao percentual de 15%
(quinze por cento).

3.6. Todos os demais serviços e suprimentos terão o seu
custo coberto pelo cliente, deverão ser adequadamente
orçados e requererão prévia e expressa autorização
do Cliente para a sua execução. O custo dos serviços
internos, assim entendidos aqueles que são executados
pelo pessoal e/ou com os recursos da própria Agência,
será calculado com base em parâmetros referenciais
estabelecidos pelo Sindicato da base territorial onde
a Agência estiver localizada e não será acrescido de
honorários nem de quaisquer encargos.

O Edital trouxe como limítrofes, para fins de elaboração
da proposta de preços, os seguintes percentuais:

3.6.1. Os serviços e os suprimentos externos terão os
seus custos orçados junto a Fornecedores especializados,
selecionados pela Agência ou indicados pelo Anunciante.
O Cliente deverá pagar a Agência “honorários” de
15% (quinze por cento) sobre o valor dos serviços e
suprimentos contratados com quaisquer Fornecedores.
3.6.2. Quando a responsabilidade da Agência limitar-se
exclusivamente a contratação ou pagamento do serviço
ou suprimento, sobre o valor respectivo o Anunciante
pagará a Agência “honorários” de no mínimo 5% (cinco
por cento) e no máximo 10% (dez por cento).
Da leitura dos dispositivos acima mencionados
percebe-se, claramente, a existência de duas situações
notoriamente distintas.

a) até 35% de Desconto em relação aos preços previstos
na tabela do Sindicato das Agências de Propaganda do
Espírito Santo/SINAPRO a título de ressarcimento dos
custos internos dos serviços executados pela licitante;
b) Honorários de até 15% incidente sobre os custos de
serviço de terceiros, referentes à elaboração de preços
e matérias cuja distribuição proporcione a licitante
desconto de agência, a ser concedido pelos veículos de
divulgação;
c) Honorários de até 20%, incidente sobre os custos de
serviços de terceiros, referentes a elaboração de peças e
materiais cuja distribuição não proporcione à licitante o
desconto de agência a ser concedido pelos veículos de
divulgação.
A manifestação técnica, por sua vez, afirma que o item
3.6.2. da Norma Padrão, estabelece que o anunciante
pagará a Agência “honorários” de no mínimo de 5% (cinco
por cento) e no máximo de 10% (dez por cento), quando
a responsabilidade da Agência limitar-se exclusivamente
à contratação ou pagamento do serviço ou suprimento.
(Grifo Nosso)

Quando couber à agência de publicidade meramente
o pagamento dos serviços ou insumos, os honorários
deverão ser fixados entre o mínimo de 5% (cinco por
cento) e o máximo de 10% (dez por cento).

Contudo, a alínea “c” do Edital em testilha, não exprime
relação com o disposto no item 3.6.2. da Norma Padrão,
vez que a regra estabelecida neste respectivo item referese a serviços que não envolvam veiculação (divulgação
visual, auditiva ou audiovisual).

Quando, entretanto, couber à agência de publicidade
outras atividades além do mero pagamento, os

Como sustentado pelo corpo técnico desta Respeitada
Corte de Contas, o percentual de honorários

www.tce.es.gov.br
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supracitados, será pago quando a atuação da agência não
envolva sua atividade finalística principal (concepção),
ou seja, quando a agência atuar tão somente como
intermediadora, inexistindo qualquer trabalho de
criação, elaboração de peças e materiais; ou construção
do plano de mídia, por parte da Agência.
O item 10.3. alínea “c”, estabelece como limítrofe, o
percentual de honorários de 20% (vinte por cento),
incidente sobre os custos de serviços de terceiros,
referentes a elaboração de peças e materiais cuja
distribuição não proporcione a licitante desconto de
agência a ser concedido pelos veículos de divulgação,
isto e, na alínea em comento, não resta evidenciado que
a agência figurará tão somente como intermediadora,
o que de fato, não e. O Edital previu o percentual de
honorários a serem pagos a Agência, pelos serviços
efetivamente prestados por esta.
Exemplo:
Digamos que a Prefeitura Municipal de Cachoeiro de
Itapemirim, tenha interesse em confeccionar um “folder”
informativo para determinada campanha de vacinação.
A agência de publicidade, neste caso, fará a criação do
material, desempenhando, sua atividade finalística.
Entretanto, a reprodução gráfica, independe da
veiculação (mídia), que proporciona o desconto de
agência, restando-se dependente de um serviço de
reprodução a ser desempenhado por uma gráfica
especializada, que não proporciona o referido desconto
de agência.
Observa-se que no exemplificado acima, houve um
trabalho desempenhado pela agência de publicidade,
afastando o disposto no item 3.6.2 da Norma Padrão,

onde a agência deveria ter atuado apenas como
intermediadora.
Salienta-se que as palavras “proporcione descontos
de agência” e “não proporcione desconto de agência”,
refere-se tão somente a distribuição do material, ou
seja, se onde o material produzido pela agência será
processado, confere ou não o desconto padrão as
agências.
Nos termos da respeitável decisão proferida, que deferiu
a medida cautelar, todos os serviços prestados de acordo
com a alínea “”c, ou seja, aqueles que não proporcionem
o desconto-padrão deveriam se limitar ao limite de 10%
(dez por cento), aplicando-se o item 3.6.2. das NormasPadrão.
Deixou-se, entretanto, de levar em consideração o que
prevê o item 3.6.1., que fixa os honorários em 15%
(quinze por cento), sendo certo que o item 3.6.2. deve
ser utilizado para aquelas relações em que a agência de
publicidade atua como mera intermediadora (pagadora)
do serviço, o que não é o caso.
As subcontratacões realizadas, em verdade, não se
configuram como meras contratações ou pagamento
do servico em si, o que, em tese, até poderia atrair a
aplicação do item 3.6.2. das Normas-Padrão, mas se
configura como o escopo de trabalho do departamento
técnico de produção da agência.
As atividades a serem desempenhadas não se limitam ao
mero repasse de verba ao contratado. Ao contrario disso,
caberá a Agência elaborar a campanha, desenvolver as
fichas de produção de cada peça necessaria, intermediar
a contratação negociando os valores com fornecedores
cadastrados e avaliados tecnicamente, acompanhar
www.tce.es.gov.br

a produção, muitas vezes in loco para garantir a
qualidade do material final, e se responsabilizar pelo
acompanhamento da pós produção e analise de
resultados.
Percebe-se, claramente, que não se está diante da
concepção de mero “agenciamento” e repasse das verbas
públicas, mas sim, uma etapa das complexas atividades
de desenvolvimento da comunicação publicitária, com a
efetiva participação da agência no processo de escolha,
negociação, desenvolvimento dos trabalhos e validação
final. Inaplicavel, portanto, o limitador previsto no item
3.6.2, das Normas-Padrão.
É mister trazer à baila que a Norma Padrão da Atividade
Publicitária, bem como as legislações que norteiam as
atividades de publicidade e propaganda, não exprimem
clareza em suas definições.
Nessa toada, e possível que a Administração Pública
tenha se equivocado, estabelecendo como limítrofe, o
percentual de 20%, onde deveria expressar 15% (quinze
por cento). Contudo, não há que se falar em prejuízo a
erário, vez que ambas as propostas apresentadas pelas
empresas classificadas, não ultrapassaram o limite
estabelecido pela Norma Padrão.
Ademais, cumpre ressaltar que o percentual a que
se refere a alínea “c” do Edital, fora homologado à
vencedora do certame, em 15% (quinze por cento),
como podemos observar na publicação de homologação
em anexo (DOC. 02), razão pela qual não há que se falar
em preiuízo ao erário.
Vê-se. Portanto, que não existe, no caso concreto,
qualquer preiuízo ao Erário, pois nenhuma das agências
ofertou proposta de preços acima do limitador das
Segunda-feira, 5 de agosto de 2019
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Normas-Padrão, muito embora tenha sido permitida no
edital a formulação de proposta com honorários acima
do limite.
A argumentação colocada pela a Administração
Municipal foi acolhida pelo Nobre Relator do Agravo
em questão que se posicionou pela suspenção dos
efeitos da Decisão 00481/2019-7, da Primeira Câmara,
que determinou a suspensão imediata da Concorrência
Pública 07/2018, nos seguintes termos:
Estando todas essas situações postas nos autos, e
feita a ressalva de que não se adentra, agora, no
mérito recursal, percebe-se que a decisão atacada,
que concedeu a medida cautelar, baseou-se no
entendimento de que o item 10.3, “c” do edital, inserido
dentro do item valoração das propostas de preços, e
que expressou não ser aceito percentual de honorários
superior a 20% (vinte por cento), incidente sobre os
custos de serviços de terceiros, referentes à elaboração
de peças e materiais cuja distribuição não proporcione
à licitante o desconto de agência a ser concedido
pelos veículos de divulgação, referir-se-ia à atuação da
agência que não envolvesse sua atividade finalística
principal (concepção), trazendo atuação, nesse caso, de
intermediação de uma contratação ou serviço. Dessa
forma, a conclusão a que a Área Técnica chegou foi a de
que o edital teria estabelecido um percentual máximo
de 20% quando, na verdade, o item 3.6.2 das NormasPadrão fixaria honorários de no mínimo 5% e no máximo
10%.
Como conclusão, trouxe a Área Técnica o entendimento
de que qualquer pagamento acima desse percentual,
poderia ocasionar dano ao erário, sugerindo-se a
suspensão do certame.

Entretanto, o responsável, em suas razões de “agravo”,
argumentou que o item 10.3, “c” do edital, ao fixar o
percentual máximo de 20%, estaria se referindo ao tipo
de atividade prevista no item 3.6.1 das Normas-Padrão,
que tem a seguinte dicção:

Deve-se apartar duas situações distintas: a prevista no
item 3.6.1 e a prevista no item 3.6.2 das Normas-Padrão.
No primeiro caso teríamos não a mera intermediação
realizada pela agência, mas sim a utilização de serviços e
suprimentos por parte de outros fornecedores.

3.6.1. Os serviços e os suprimentos externos terão os
seus custos orçados junto a Fornecedores especializados,
selecionados pela Agência ou indicados pelo Anunciante.
O Cliente deverá pagar a Agência “honorários” de
15% (quinze por cento) sobre o valor dos serviços e
suprimentos contratados com quaisquer Fornecedores.

Dessa forma, é coerente a argumentação do agravante
no sentido de que o item editalício impugnado encontra
enquadramento no item 3.6.1 das Normas-Padrão.

Conforme dizer do agravante, as subcontratações
previstas não se configurariam como meras contratações
ou pagamento do serviço em si, mas escopo de trabalho
do departamento técnico de produção da agência,
cabendo, no caso, à Agência a elaboração de campanha,
dentre outras atividades. Vejamos:
As subcontratacões realizadas, em verdade, não se
configuram como meras contratações ou pagamento
do servico em si, o que, em tese, até poderia atrair a
aplicação do item 3.6.2. das Normas-Padrão, mas se
configura como o escopo de trabalho do departamento
técnico de produção da agência.
As atividades a serem desempenhadas não se limitam ao
mero repasse de verba ao contratado. Ao contrário disso,
caberá a Agência elaborar a campanha, desenvolver as
fichas de produção de cada peça necessaria, intermediar
a contratação negociando os valores com fornecedores
cadastrados e avaliados tecnicamente, acompanhar
a produção, muitas vezes in loco para garantir a
qualidade do material final, e se responsabilizar pelo
acompanhamento da pós produção e analise de
resultados.
www.tce.es.gov.br

Quanto ao percentual máximo aplicável, como bem
ponderou o agravante, apesar de o edital haver
estipulado no item 10.3, “c”, 20%, a proposta vencedora
apresentou percentual de 15%, dentro, portanto, do
previsto no item 3.6.1 das Normas-Padrão.
Há a necessidade ainda de adicionarmos uma outra
questão na discussão e que, aparentemente, ainda não foi
aventada. Uma análise mais apressada da manifestação
técnica que sugeriu o deferimento da medida cautelar
no Processo TC 1644/2019, pode levar ao entendimento,
por certo, equivocado, de que seria possível às agências
contratadas pela Administração Pública exercerem,
em alguns casos, a atividade de mera contratante ou
pagadora de serviços ou suprimentos, ou seja, atuando
como mera intermediária. Essa conclusão pode arranhar
o artigo 2º e parágrafos da Lei 12.232, de 29 de abril de
2010, que, ao elencar os serviços e atividades a serem
executadas no bojo de uma contratação pública em
relação ao objeto publicidade, não parece encampar
a atividade da mera intermediação. Em suma, se há o
entendimento de que o vício do edital estaria na previsão
de um percentual máximo equivocado para o caso
de a Agência atuar exclusivamente na contratação ou
pagamento de serviço ou suprimento, essa atuação seria
legítima e poderia fazer parte do escopo do contrato
Segunda-feira, 5 de agosto de 2019
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licitado, desde que respeitado o percentual máximo
previsto nas Normas-Padrão. Esse entendimento, eu
meu ver, deturparia a melhor interpretação da Lei
12.232/2010. Ressalte-se que todas essas questões
poderão ser enfrentadas quando da análise do mérito
recursal.
Conclui-se que caberá ao Município de Cachoeiro de
Itapemirim, durante a execução do contrato decorrente
do certame, zelar para que nenhum pagamento
extrapole o valor de mercado dos serviços adquiridos e
o pactuado em decorrência do certame, devendo ainda
observar eventuais normas regentes da matéria.
Após toda essa exposição, lembrando que o mérito da
representação é matéria tratada nos autos do Processo
TC 1644/2019, em sede de cognição sumária, constatase que, por não se referir o item 10.3, “c” do edital à
hipótese do item 3.6.2 das Normas-Padrão da Atividade
Publicitária, não se verifica subsídios que fundamentem
a continuidade da suspensão do certame. Dessa forma,
a argumentação trazida pelo agravante é relevante para
suspender os efeitos da decisão ora guerreada.
Não se pode perder de vista que a publicidade é dever de
todo o gestor público. Publicidade essa, é claro, realizada
dentro das balizas outorgadas pelos princípios da
Constituição Federal, podendo ser citado, em especial, o
princípio republicano que preconiza que a res é publica,
devendo dessa forma ser administrada, evitandose sempre a utilização da publicidade para promoção
pessoal dos gestores públicos. Além disso, é comum
que os gestores públicos, de modo geral, com licitação
suspensa, vejam-se assombrados pela necessidade de
uma eventual contratação emergencial.
Dessa forma, a não continuidade do certame, que,

inclusive, encontra-se já em fase avançada, ou melhor, já
homologado, pode prejudicar a Administração Pública,
que fica impossibilitada de contratar com a empresa
que apresentou a melhor proposta, não contando assim
com os serviços pretendidos, o que pode acarretar riscos
de lesão grave à boa publicidade, que sempre deve ser
buscada pelos gestores públicos.

na Ata da Sessão Pública da Concorrência n. 007/2018,
respectivamente às folhas 60 e 65/67 do documento
“26 – Peça Complementar 03412/2019-1” do presente
processo eletrônico.

Ao analisarmos os argumentos trazidos pela
Administração em sede de Agravo aqui replicados,
nos aderimos ao posicionamento do Nobre Relator,
acolhido pelos seus pares na Decisão 0061/2019-5 –
Primeira Câmara, ou seja, somos do entendimento de
que os serviços previstos no item 10.3 “c” do edital não
correspondem aos serviços previstos no item 3.6.2 das
Normas Padrões do CENP, mas sim aos previstos no item
diretamente anterior, 3.6.1, que prevê o pagamento de
honorários de 15%.

Assim, considerando que não se incorreu em prejuízo à
administração, uma vez que o percentual contratado por
fim ficou abaixo do previsto nas Normas Padrões, que a
incorreção apontada já foi assumida pela administração
e que as Normas Padrões do CENP, apesar de serem
orientações sobre o tema de contratos de publicidade
oriundas de instituições da sociedade civil, não terem
força de lei, opinamos para que seja recomendado à
administração municipal a correta observação às Normas
Emitidas pelo CENP nos próximos certames que visem
contratar o objeto afeto às mesmas, mormente no que
tange aos percentuais previstos de remuneração.

É evidente que mesmo com essa constatação o edital
de licitação ainda estaria em desconformidade com
o que prevê as Normas Padrões, uma vez que o edital
previu um teto de honorário de 20%, todavia, essa
inconsistência foi assumida pela própria administração e
ficou demonstrado por fim que a proposta vencedora foi
no percentual de 12%, ou seja, dentro do limite previsto
na Norma do CENP, de forma que derradeiramente não
se incorreu em possível dano ao erário por desatenção
do edital às normas do CENP.
Cumpre destacar quanto a esse ponto que existe uma
divergência entre o percentual informado nas peças
que compõe os agravos, 15%, e as cópias do processo
da Concorrência n. 007/2008 que apontam uma
proposta no percentual de 12% para o item cotejado,
conforme se pode verificar na proposta da empresa e
www.tce.es.gov.br

Cumpre destacar que mesmo se fosse o percentual
informado nos agravos esse estaria dentro do limite
imposto pela norma do CENP.

Conforme relatado na Manifestação Técnica alhures, em
relação aos itens 9.1.5 e 10.3, “a”, os quais a representante
também entende violadores da legalidade, observase que os mesmos tratam de descontos sobre custos
internos. Verificamos, contudo, que as Normas Padrão
da Atividade Publicitária não abordam diretamente
descontos sobre custos internos.
2.4 DA DIVERGENCIA ENTRE O EDITAL E O TERMO DE
REFENCIA
Foi levantando pela representante que existia uma
divergência entre edital e termo de referência, no
tocante à fórmula a ser utilizada pela comissão de
licitação para calcular a pontuação dos licitantes.
Segunda-feira, 5 de agosto de 2019
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Conforme já afirmado na análise técnica anterior, de
fato, o item 10.4 do edital estabelece de uma forma –
P2 = (30 X honorário) ÷ maior honorário - e o item 4.5
do termo de referência estabelece de outra – P2 = (30 x
honorário) ÷ menor honorário.
Todavia, em sua resposta (evento eletrônico n. 12), os
representados esclareceram que o critério efetivamente
utilizado para aferir a pontuação dos licitantes foi o
previsto no edital, mas que de qualquer forma que se
fizesse o cálculo (com a fórmula do edital ou com a
fórmula do termo de referência) o resultando final teria
sido o mesmo.
Assim, embora diante de um equívoco reconhecido pelos
representados, a impropriedade inicial do edital, que
entendemos como um erro material, não teve reflexos
no resultado do certame ou implicou em prejuízo ao
erário municipal. Todavia cabe recomendar à Prefeitura
Municipal de Cachoeiro de Itapemirim que estipule uma
rotina de revisão mais acurada das minutas dos editais
de licitação à serem lançados na praça.
2.5 DA AUSENCIA DE PUBLICIDADE NO PORTAL DA
TRANSPARENCIA
Conforme também já abordado e esclarecido na
Manifestação Técnica n. 1060/2019-1, o último ponto
abordado pela representante diz respeito a ausência
de publicidade do edital no portal da transparência da
Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim. Foi alegado que
ao não encontrar as informações desejadas no portal da
transparência, dirigiu-se ao site da própria prefeitura, no
qual se deparou com a necessidade de preenchimento
de um cadastro para acessar os dados sobre a licitação
buscada.

Os representados alegaram:

“Transparência CACHOEIRO” da PMCI.

“(...) ao contrário do que foi aduzido pela representante,
os Editais encontram-se devidamente publicados no site
da Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim,
na aba “Licitações”, o que pode ser constatado no
documento em anexo.

(FIGURA)

(...)
Ao acessar a página em comento, é possível constatar,
ao final, um botão para Download. Ao clicar no referido
botão, o interessado terá acesso ao edital, sem que haja
necessidade de preencher o formulário em comento”.
Acerca deste ponto, foi informado na Manifestação
Técnica anterior que em uma consulta ao portal da
transparência de Cachoeiro de Itapemirim na data de 11
de março de 2019, não foi, de fato, possível encontrar
qualquer informação a respeito do edital em comento.
Foi informado, entretanto, que ao se seguir o caminho
sugerido pelos representados, no próprio site da
prefeitura, na aba “Licitações”, foi possível ter acesso
tanto ao edital quanto a documentos como atas da
comissão de licitação.
Foi concluído na peça alhures que, embora não
se pudesse entender a situação ora narrada como
autorizadora de cautelar, foi observado que o acesso a
informação é confuso, pois há realmente uma aparência
de que o preenchimento do formulário é necessário para
a obtenção do edital. Ademais, o edital não se encontra
no portal da transparência, local onde naturalmente se
faz a primeira busca por informações.
Na busca de um entendimento próprio sobre o tema, na
data de 23/04/18, tentamos ter acesso aos documentos
da Concorrência Pública 007/2018, pelo sítio eletrônico
www.tce.es.gov.br

Todavia, ao clicarmos no link que deveria redirecionar a
consulta para os detalhes e documentos do procedimento
licitatório, ocorreu um erro:
(FIGURA)
Em nova tentativa, dessa vez acionando o link “Licitações”
na página principal (“home”) da PMCI e posteriormente
acionar a opção “licitações encerradas e em andamento”
constamos que tanto o edital como demais peças estão
disponibilizados eletronicamente nesse local, entretanto
conforme já evidenciado anteriormente com a sugestão
de preenchimento de um formulário.
(FIGURA)
Assim, apesar de não proceder a alegação sobre a
ausência de transparência, constamos que realmente
a interface nesta localização eletrônica não é amigável
ou intuitiva, os procedimentos não estão listados por
categoria e inexistem filtros para facilitar as buscas, por
tais motivos, sugerimos que a Prefeitura de Cachoeiro
de Itapemirim providencie os acertos necessários
para tornar o acesso aos documentos licitatórios mais
intuitivo e de mais fácil acesso.
3. CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Conforme relatado dos apontamentos iniciais, somos
pela improcedência dos itens 2.2 Inobservância do
Julgamento Objetivo e 2.5 Ausência de Publicidade
no Portal da Transparência, destacando, todavia, às
recomendações propostas quanto necessária melhora
na disponibilidade das informações nos sítios eletrônicos
da PMCI para que tais acessos sejam mais fáceis e
intuitivos.
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No que tange ao item 2.1 Restrição à Competitividade,
que foi levantada em questão da exigência de que
o ateste de qualificação técnica, serviços prestados
anteriormente, fossem fornecidos em papel timbrado
pelos fornecedores, entendemos que no caso concreto
em virtude do objeto do contrato e da ausência de
provas quanto ao suposto cerceamento na participação
de licitantes não ocorreu à restrição sugerida,
todavia, novamente, cumpre destacar a sugestão de
recomendação à administração municipal para que
se atenha somente às exigências previstas na Lei de
Licitações e Contratos.
Por fim, quanto aos itens 2.3 Inobservância do Princípio
da Legalidade e 2.4 Divergência Entre o Edital e o
Termo de Referência, entendemos que objetivamente
cabe razão ao representante uma vez que, apesar das
Normas Padrões do CENP não serem leis, as mesmas
devem ser observadas nas contratações com empresas
de publicidade e o percentual previsto no edital para o
item atacado, 20% (vinte por cento) não está previsto em
nenhum lugar do normativo citado, da mesma forma,
objetivamente, existe uma divergência entre o edital e o
termo de referência.
Não obstante a essas constatações, cumpre destacar
que ambas as impropriedades já foram reconhecidas
pela Administração, sendo que quanto à primeira, no
caso concreto não houve prejuízo ao erário, uma vez que
conforme aqui relatado o percentual final contratado foi
de 12% (doze por cento) e o previsto no item entendido
como correto nas Normas Padrões era de 15% (quinze
por cento) ou seja 3 (três) pontos percentuais abaixo do
previsto. De forma semelhante conforme já comprovado
o erro material da divergência entre o critério previsto no

edital e o previsto no termo de referência foi esclarecido
no decorrer do certame e não implicou em prejuízo à
elaboração das propostas que que disputaram o objeto
e ao preço final contratado.

resistência, com isso liberando seu caminho para a
obtenção do bem da vida pretendido.

Isto posto, sopesando o custo processual no âmbito
desta Corte, o reconhecimento das impropriedades pela
PMCI e a ausência de danos ao erário em virtude desses
dois apontamentos, entendemos inexistir interesse de
atuação desta Corte para prosseguimento do feito.

O interesse de agir deve ser vislumbrado sob duas
óticas. Somente tem interesse de agir aquele que
ajuíza demanda útil ou necessária e aquele que o faz
utilizando-se do meio adequado. Assim, “essa condição
da ação assenta-se na premissa de que, tendo embora
o Estado o interesse no exercício da jurisdição (função
indispensável para manter a paz e ordem na sociedade),
não lhe convém acionar o aparato judiciário sem que
dessa atividade se possa extrair algum resultado útil.
É preciso, pois, sob esse prisma, que, em cada caso
concreto, a prestação jurisdicional solicitada seja
necessária e adequada”.

Dessa forma, entende-se pela perda do interesse
de agir considerando a desnecessidade de qualquer
procedimento de fiscalização para além daqueles
que já foram realizados. Na doutrina processualista
civil, interesse processual é composto pelo binômio
necessidade-adequação. Nos dizeres de Daniel Amorim:
Haverá necessidade sempre que o autor não puder obter
o bem da vida pretendido sem a devida intervenção do
Poder Judiciário. Em regra, havendo a lesão ou ameaça
de lesão a direito, consubstanciada na lide tradicional,
haverá interesse de agir, porque, ainda que exista a
possibilidade de obtenção do bem da vida por meios
alternativos de solução de conflitos, ninguém é obrigado
a solucionar seus conflitos de interesse por essas vias
alternativas. Na jurisdição voluntária há lide presumida,
conforme analisado no Capítulo 1, item 1.7.2.3,
decorrendo a necessidade da própria previsão legal que
obriga as partes à intervenção jurisdicional.
Por adequação se entende que o pedido formulado
pelo autor deve ser apto a resolver o conflito de
interesses apresentado na petição inicial. Sendo a lide
consubstanciada numa resistência à pretensão de
obtenção de um bem da vida, cabe ao autor requerer
uma prestação jurisdicional que seja apta a afastar essa
www.tce.es.gov.br

Em sentido semelhante tem-se o ensinamento de
Marcus Correia:

Transportando os institutos do interesse de agir,
adequação e necessidade, para os processos perante
o Tribunal de Contas pode-se traduzir que: adequação
refere-se ao rito ou instrumento adequado para o
interesse, a título de exemplo, seria inadequado um
processo de consulta para analisar um desvio de recursos
públicos. Já a necessidade refere-se ao fundamento pelo
qual o Tribunal de Contas será movimentado, assim, a
título de exemplo, há necessidade de instauração de
tomada de contas especial, quando verificada a omissão
na prestação de contas.
Conforme dito anteriormente, as causas motoras para a
instauração do presente processo não mais subsistem,
razões pelas quais, não há interesse processual.
Fredie Didier Jr., ao tratar da falta de interesse processual,
afirma que sem interesse fala-se em perda do objeto da
Segunda-feira, 5 de agosto de 2019
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causa. Segue transcrição:
É por isso que se afirma, com razão, que há falta de
interesse processual quando não mais for possível a
obtenção daquele resultado almejado – fala-se em
“perda do objeto” da causa. É o que acontece, p. ex.,
quando o cumprimento da obrigação se deu antes da
citação do réu – se o adimplemento se deu após a citação,
o caso não é de perda do objeto (falta de interesse), mas
de reconhecimento da procedência do pedido (art. 269,
II, CPC-73).
Em que pese as diferenças entre o Direito Processual
Civil e os processos que tramitam nesta Corte de Contas,
aos quais se aplicam o Código de Processo Civil de forma
subsidiária, conforme artigo 70 da Lei Complementar
n° 621/2012, entende-se que a perda do objeto resta
configurada na ausência de necessidade de se proceder
qualquer ato fiscalizatório.
Ausência de necessidade, considerando que os indícios
de irregularidades, apontados na peça inicial, já não
subsistem.
O artigo 330, inciso III do Regimento Interno deste
Tribunal afirma que o processo será arquivado no caso
de decisão terminativa por ausência de pressupostos de
constituição e de desenvolvimento válido e regular do
processo.
Em outras oportunidades esta Corte já se manifestou
pela perda do interesse processual em casos de transição
de governo, como no ACÓRDÃO TC-915/2017–SEGUNDA
CÂMARA, em que restou fundamentado pelo relator:
Notadamente, a controvérsia submetida a esta Corte
paira sobre o não fornecimento de informações e de
formação de equipe de transição pelo ex-Prefeito do

Município Barra de São Francisco, Sr. Luciano Henrique
Sordine Pereira, ao atual Prefeito.

incongruências apresentadas no edital objeto desses
autos.

Contudo, como já espancado no teor da
Decisão1301/2017-1 da 2ª Câmara, com a posse ao
cargo de Prefeito pelo Sr. Alencar Marim em 01/01/2017,
houve a satisfação do interesse quanto ao conhecimento
das informações de governo pretendidas, uma vez que
com a assunção do cargo passou a ter acesso irrestrito a
todos os elementos necessários à transição de governo.

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

Assim, diante da evidenciação da ausência de
necessidade do provimento fiscalizatório perseguido por
ocasião da perda do objeto, entendo pelo arquivamento
do feito, com fulcro no art. 330, III do RITCEES.
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 artigo 329, §7º, do Regimento Interno
do TCEES, recomendar ao Município de Cachoeiro de
Itapemirim que se abstenha de fazer exigências além
das previstas na LCC; observe os percentuais previstos
nas Normas Gerais do CENP nos editais futuros de
mesmo objeto; promova as adequações necessárias ao
seu Portal de Transparência para que ali possam estar
disponibilizadas os editais de licitação, e documentos
correlatos, de fácil e intuitivo acesso; e que promova
melhorias nas rotinas de revisão e aprovação das
minutas de editais de licitação, mormente, em vista das
www.tce.es.gov.br

[...]
III

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO

Pelo exposto, com base na competência outorgada pelo
inciso V, do artigo 29, da Resolução TC 261, de 4 de junho
de 2013 (Regimento Interno do TCEES), concordando
com o entendimento da SecexMeios e do Ministério
Público Especial de Contas, apresento a seguinte
proposta de deliberação:
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Conselheiro relator
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as
razões expostas pelo relator, em:
1.1 EXTINGUIR O FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO,
nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil
c/c o art. 70, da Lei Complementar Estadual n. 621, de 8
de março de 12 (Lei Orgânica do TCEES);
1.2 RECOMENDAR ao Município de Cachoeiro de
Itapemirim que, em futuros procedimentos licitatórios:
1.2.1
se abstenha de fazer exigências além das
previstas na Lei 8.666, de 21 de junho de 1993;
1.2.2
observe os percentuais previstos nas Normas
Padrão da Atividade Publicitária (CENP), em se tratando
de editais de mesmo objeto;
Segunda-feira, 5 de agosto de 2019
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1.2.3
promova as adequações necessárias ao seu
Portal de Transparência para que ali possam estar
disponibilizados os editais de licitação e os documentos
correlatos, de fácil e intuitivo acesso; e

LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões

1.2.4
que promova melhorias nas rotinas de revisão e
aprovação das minutas de editais de licitação, mormente,
em vista das incongruências apresentadas no edital
objeto desses autos;

Acórdão 00702/2019-9 – PRIMEIRA CÂMARA

1.3
dar CIÊNCIA desta decisão à representante, às
partes, aos interessados e ao MPC, na forma regimental;
1.4 ARQUIVAR, após o trânsito em julgado.
2. Unânime.

o saldo do Passivo Financeiro evidenciado no Balanço
Patrimonial;

Processo: 03516/2018-1
Classificação: 		
Ordenador

Prestação de Contas Anual de

Exercício: 			

2017

UG:
			
Municipal de Guaçuí

CMG

-

Câmara

Relator: 			

Luiz Carlos Ciciliotti da Cunha
PAULO

4. Especificação do quórum:

Responsável: 		
ROSA

4.1. Conselheiros: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
(no exercício da presidência/relator) e Luiz Carlos
Ciciliotti da Cunha.

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO DE 2017 –
REGULAR COM RESSALVA – QUITAÇÃO – DETERMINAR
– RECOMENDAR - DAR CIÊNCIA – ARQUIVAR.

3. Data da Sessão: 12/06/2019 – 18ª Sessão Ordinária da
Primeira Câmara.

4.2 Conselheira Substituta: Márcia Jaccoud Freitas
(Convocada).
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
No exercício da Presidência
CONSELHEIRO LUIZ CARLOS CICILIOTTI DA CUNHA
CONSELHEIRA SUBSTITUTA MARCIA
JACCOUD DA SILVA
Convocada
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS
HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Em substituição ao procurador-geral

HENRIQUE

COUZI

O EXMO. SR. CONSELHEIRO LUIZ CARLOS CICILIOTTI DA
CUNHA:
RELATÓRIO:
Tratam os autos da Prestação de Contas Anual da
Câmara Municipal de Guaçuí, referente ao exercício de
2017, sob a responsabilidade do senhor Paulo Henrique
Couzi Rosa.
Com base no Relatório Técnico nº 00315/2018-9 e na
Instrução Técnica Inicial n.º 00527/2018-7, foi proferida
a Decisão SEGEX n.º 00517/2018-3, por meio da qual o
gestor responsável foi citado para justificar os seguintes
indícios de irregularidades:
3.1.5 - Divergência entre o saldo da Dívida Flutuante e
www.tce.es.gov.br

4.3.1 - Divergência na movimentação dos Restos a
Pagar entre os valores apurados e os evidenciados no
Demonstrativo da Dívida Flutuante e no Demonstrativo
dos Restos a Pagar;
4.5.1.1 - Incompatibilidade no registro e no recolhimento
da contribuição previdenciária patronal (RPPS) indica
distorção nos resultados orçamentário e financeiro;
4.5.1.2 - Incompatibilidade na retenção e no recolhimento
da Contribuição Previdenciária Retida dos Servidores
(RPPS) indica distorção nos resultados orçamentário e
financeiro;
4.5.2.1 - Incompatibilidade no registro e no recolhimento
da contribuição previdenciária patronal (RGPS) indica
distorção nos resultados orçamentário e financeiro;
4.5.2.2 - Incompatibilidade na retenção e no recolhimento
da Contribuição Previdenciária Retida dos Servidores
(RGPS) indica distorção nos resultados orçamentário e
financeiro; e
6.1 - Ausência de medidas administrativas que
viabilizassem a implantação do sistema de controle
interno e a realização de procedimentos de controle
necessários e suficientes à embasar o parecer técnico do
Controle Interno Municipal.
Devidamente citado, o responsável apresentou suas
razões de justificativas (Defesa n.º 01536/2018-8 e
Peças Complementares 22088/2018-5, 22089/2018-1,
22090/2018-2, 22091/2018-7 e 22092/2018-1).
Instado a manifestar-se, o Núcleo de Controle Externo
de Economia e Contabilidade – NCE, por meio da
Instrução Técnica Conclusiva n.º 00300/2019-1, opinou
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pela manutenção dos indicativos de irregularidades
dos itens 3.1.5, 4.3.1, 4.5.1.1 e 6.1 do RT 00315/20189, e por consequência pelo julgamento IRREGULAR da
prestação de contas anual.
O Ministério Público de Contas, por meio do Parecer
n.º 00403/2019-7, de lavra do Procurador Dr. Heron
Carlos Gomes de Oliveira, anui aos argumentos fáticos
e jurídicos delineados na Instrução Técnica Conclusiva.
É o Relatório. Passo a fundamentar.
VOTO
FUNDAMENTAÇÃO:
Analisados os autos, verifico que a área técnica e o
Ministério Público de Contas manifestaram-se pela
irregularidade da Prestação de Contas Anual, conforme
os fundamentos expostos pelo corpo técnico na
Instrução Técnica Conclusiva n.º 00300/2019-1, abaixo
transcritos:
2.1 Divergência entre o saldo da Dívida Flutuante e o
saldo do Passivo Financeiro evidenciado no Balanço
Patrimonial. (ITEM 3.1.5 RT 315/2018)
Base Legal: artigos 85, 89, 100, 101 e 105, da lei federal
4.320/1964.
Conforme o ITEM 3.1.5, RT 315/2018 abaixo transcrito:
Da análise do Balanço Patrimonial e do Demonstrativo
da Dívida Flutuante, observa-se divergência no valor do
Passivo Financeiro evidenciado, como segue:
(FIGURA)
Cabe destacar que divergências no passivo financeiro
indicam distorção no valor do superávit financeiro.
JUSTIFICATIVA:
1536/2018-8:

Conforme

a

Defesa

Justificativa

Da análise realizada no Balanço Patrimonial encontra-se
uma diferença no valor de R$ 42.189,99 (quarenta e dois
mil, cento e oitenta e nove reais,
noventa e nove centavos), conforme apurado pela
equipe deste Egrégio Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo, porém cabe destacar que no MCASP
(parte II - Procedimentos Contábeis Patrimoniais) temos
um tópico dedicado a RELAÇÃO ENTRE PASSIVO EXIGÍVEL
E AS ETAPAS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA. Nele
veremos que “Segundo a Lei no 4.320/1964, no art. 58,
o empenho de despesa é o ato emanado de autoridade
competente que cria para o Município a obrigação de
pagamento pendente ou não de implemento de condição.
Quando a lei utiliza a palavra “obrigação”, ela não se
refere à obrigação patrimonial (passivo exigível), pois
uma obrigação patrimonial é caracterizada por um fato
gerador já ocorrido, ou, conforme a lei, por uma condição
já implementada. A lei refere-se ao comprometimento
de recurso financeiro da entidade governamental que
fez o empenho, ou seja, uma obrigação financeira para
fins de cálculo do superávit financeiro, fonte da abertura
de créditos adicionais nos exercícios seguintes.”
Dando sequência à leitura do mesmo tópico veremos
ainda que: “Já a liquidação, segundo a Lei no 4.320/1964,
consiste na verificação do direito adquirido pelo credor
tendo por base os títulos e documentos comprobatórios
do respectivo crédito, ou seja, é a verificação de um
passivo exigível já existente. Em alguns casos, pode ser
que ocorra uma lacuna temporal significativa entre a
entrega do bem, serviço ou fonte de origem daquele
crédito e a efetiva liquidação do crédito orçamentário.
Nesses casos, também é necessário o registro da
etapa entre o empenho e a liquidação chamada “em
www.tce.es.gov.br

liquidação”, etapa essa que evidencia a ocorrência
do fato gerador da variação patrimonial diminutiva VPD, com o surgimento de um passivo exigível, e a não
ocorrência da liquidação da despesa orçamentária.”
Pela leitura e interpretação dos conceitos trazidos pelo
MCASP, passamos a entender que os Restos a Pagar
Não Processados, que são os empenhos não liquidados
e não pagos até o dia 31/12 do exercício, não devem
configurar como uma obrigação patrimonial, exceto
aqueles no estágio “em liquidação”, e por isso não
devem ser evidenciados no Balanço Patrimonial, eles são
apenas obrigações orçamentárias e fazem parte apenas
da apuração do superávit financeiro (passivo financeiro)
a qual é demonstrada em quadro específico no novo
modelo do Balanço Patrimonial. [Sic]
ANÁLISE: Primeiramente, cabe esclarecer que o
apontamento supra refere-se à divergência entre o
valor do Passivo Financeiro evidenciado no Balanço
Patrimonial em relação ao Demonstrativo da Dívida
Flutuante.
Conforme a defesa, “os Restos a Pagar Não Processados,
que são os empenhos não liquidados e não pagos até
o dia 31/12 do exercício, não devem configurar como
uma obrigação patrimonial, exceto aqueles no estágio
“em liquidação”, e por isso não devem ser evidenciados
no Balanço Patrimonial, eles são apenas obrigações
orçamentárias e fazem parte apenas da apuração do
superávit financeiro (passivo financeiro)”.
No entanto, conforme o apontamento supra, verifica-se
exatamente a ausência de saldo no Passivo financeiro
evidenciado no Balanço Patrimonial, em confronto a
existência de saldo de passivo financeiro evidenciado
no Demonstrativo da Dívida Flutuante, conforme abaixo
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demonstrado:
(FIGURA)
Registre-se que de acordo com o art. 92 da Lei 4.320/1964
a dívida flutuante é composta pela totalidade dos restos
a pagar:
Art. 92. A dívida flutuante compreende:
I - os restos a pagar, excluídos os serviços da dívida;
II - os serviços da dívida a pagar;
III - os depósitos;
IV - os débitos de tesouraria.
E o § 3º do art. 105 da mesma lei define que o passivo
financeiro compreenderá as dívidas fundadas e
outros pagamentos que independam de autorização
orçamentária.
Tendo em vista que não foram encaminhados
esclarecimentos quanto ao questionamento supra, fica
mantido este indicativo de irregularidade.
2.2 Divergência na movimentação dos Restos a Pagar
entre os valores apurados e os evidenciados no
Demonstrativo da Dívida Flutuante e no Demonstrativo
dos Restos a Pagar. (Item 4.3.1 RT 315/2018)
Base normativa: artigos 85, 89, 100, 101, 102, 103 e 105,
da Lei Federal 4.320/1964
Conforme o Item 4.3.1 RT 315/2018 abaixo transcrito:
Apurou-se, com base nos Demonstrativos contábeis
encaminhados, a movimentação dos restos a pagar no
exercício de 2017, conforme demonstrado:
(FIGURA)
Assim, ao se comparar os valores apurados acima, com
os demonstrados no Demonstrativo dos Restos a Pagar

(DEMRAP) e no Demonstrativo da Dívida Flutuante
(DEMDFL), verifica-se inconsistências entre os valores
evidenciados, como segue:
(FIGURA)
JUSTIFICATIVA: Alegou a Defesa Justificativa 1536/20188:
Conforme levantamento realizado pelo setor de
Contabilidade da Câmara Municipal de Guaçuí,
verificamos várias inconsistência nos Anexos de Restos a
Pagar e Demonstrativo da Dívida Flutuante, na tabela 14,
temos a seguinte apuração:
(FIGURA)
O valor de Saldo anterior de Restos a Pagar Não
Processados de Exercício Anterior é no valor de R$
37.750,00 (trinta e sete mil, setecentos e cinquenta
reais), e não no valor de R$ 27.670,50 (vinte e sete mil,
seiscentos e setenta reais, cinquenta centavos), sendo
que no Exercício de 2017 foi realizada a incorporação no
valor de R$ 42.267,51 (quarenta e dois
mil, duzentos e sessenta e sete reais, cinquenta e um
centavos), e não no valor de 32.188,01(trinta e dois mil,
cento e oitenta e oito reais, um centavo). Verificamos
o arquivo de Restos a Pagar e podemos observar que
realmente só foi enviando o valor de R$ 32.188,01
(trinta e dois mil, cento e oitenta e oito reais, um
centavo). Quando fomos fazer a conferência da Tabela
15, encontramos uma estranha diferença que segue:
(FIGURA)
O que podemos verificar na tabela 15 é que o saldo
do Exercício Anterior de Restos a Pagar está com
valor correto que é de R$37.750,00 (trinta e sete mil
setecentos e cinquenta reais), ficando divergente da
www.tce.es.gov.br

Tabela 14 no valor de R$ 10.079,50 (dez mil, setenta
e nove reais, cinquenta centavos), e o que nos causou
maior estranheza é que se pegar esse valor da diferença
mais o valor dos Restos a Pagar, evidenciado no DEMRAP,
vai ficar guardando paridade com o valor da Inscrição de
Restos a Pagar no Exercício de 2017.
Quanto ao Demonstrativo da Dívida Flutuante podemos
identificar que não existe saldo anterior no Exercício
de 2017, no Demonstrativo enviado na Prestação de
Contas do Exercício de 2017, não ficou nenhum valor
de Depósito de Diversas Origens, conforme documento
em anexo, o único valor é o de Restos a Pagar Não
Processado no Valor de 37.750,00 (trinta e sete mil,
setecentos e cinquenta reais), muito diferente do Valor
que está na conta contábil 1.1.1.1.106.04 – Bancos Conta
Movimento Taxa de Administração RPPS, no valor de
saldo anterior de 10.001,98(dez mil, um real, noventa
e oito centavos), que tem como descrição da dívida a
palavra TESTE, isto no demonstrativo extraído do Sistema
CIDADES. Verificamos então o arquivo XML que foi
enviado na base do sistema CIDADES, e não encontramos
tal descrição da dívida. Estamos enviando o Anexo 17 da
Lei 4.320/64 extraído do sistema contábil para que sane
qualquer tipo de dúvida, e fazer as correções de saldo na
próxima Prestação de Contas Anual [Sic]
ANÁLISE: A defesa admitiu que verificou várias
inconsistências nos Anexos de Restos a Pagar e
Demonstrativo da Dívida Flutuante e, visando sanear
qualquer tipo de dúvida e fazer as correções de saldo na
próxima Prestação de Contas Anual, enviou o Anexo 17
da Lei 4.320/64 extraído do sistema contábil. Observa-se,
no entanto, que não foram encaminhados documentos
comprobatórios relativos aos ajustes e correções
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realizados no exercício seguinte para saneamento das
inconsistências.
Dessa forma, considerando-se a impossibilidade
de substituição de peças, bem como a ausência de
comprovação de ajustes e correções realizados no
exercício
seguinte em obediência às normas contábeis do setor
público, fica mantido este indicativo de irregularidade.
2.3 Incompatibilidade no registro e no recolhimento
da contribuição previdenciária patronal (RPPS) indica
distorção nos resultados orçamentário e financeiro
(ITEM 4.5.1.1 RT 315/2018)
Base Legal: Artigos 85, 87, 102 e 103 da Lei Federal
4.320/64; artigos 40, 149, § 1º e 195 da Constituição
Federal;
Conforme o Item 4.5.1.1 RT 315/2018 a seguir transcrito:
(FIGURA)
Da análise dos documentos encaminhados pelo
jurisdicionado observa-se que o valor referente à
contribuição patronal, informada no resumo anual
da folha de pagamento dos servidores vinculados ao
regime geral de previdência (arquivo FOLRPP), diverge
dos valores registrados no balancete da execução
orçamentária (arquivo BALEXOD).
A liquidação de uma contribuição previdenciária baseiase nos valores apurados em folha de pagamento. Dito
isto, observa-se, quanto à contribuição patronal, que
o balancete da execução orçamentária registra uma
liquidação em valor superior ao demonstrado no resumo
da folha de pagamento.
De acordo com a Tabela 17, enquanto o resumo da folha

de pagamento aponta para o montante de R$ 7.709,70
de obrigações devidas, a contabilidade da Câmara
aponta para liquidação e pagamento no montante de
R$ 10.713,49, ou seja, fora liquidado e pago R$ 3.003,79
acima do valor evidenciado em folha de pagamento.
A divergência indica uma possível distorção na
contabilidade com reflexos em seus demonstrativos
contábeis,
consequentemente
nos
resultados
orçamentário e financeiro apurados.
JUSTIFICATIVA: Alegou a Defesa Justificativa 1536/20188:
Conforme verificado nos arquivos da folha de pagamento
da Câmara Municipal de Guaçuí, ES, podemos constatar
que o valor de R$ 7.709,70 (sete mil, setecentos e nove
reais, setenta centavos) está no arquivo de contribuições
previdenciárias do Regime Próprio de Previdência Social
- RPPS, valor este que não está guardando paridade
com o balancete da execução orçamentária, porém
esta diferença só está no arquivo XML, haja visto que
a liquidação de qualquer contribuição previdenciária
baseia-se nos valores apurados em folha de pagamento,
não sendo assim empenhado, liquidado e pago o valor
da diferença de R$ 3.303,79 (três mil, trezentos e três
reais, setenta e nove centavos), não ficando distorções
contábeis tanto na parte orçamentária e nem tanto
na parte financeira, pois em todos os outros anexos
constantes da Prestação de Contas Anual guardam
paridade com o balancete da execução orçamentária.
[Sic]
ANÁLISE: A defesa alega que o valor de R$ 7.709,70
(sete mil, setecentos e nove reais, setenta centavos) está
no arquivo de contribuições previdenciárias do Regime
Próprio de Previdência Social - RPPS e que apesar de não
www.tce.es.gov.br

está guardando paridade com o balancete da execução
orçamentária, a diferença existe apenas arquivo .XML,
haja visto que a liquidação de qualquer contribuição
previdenciária baseia-se nos valores apurados em
folha de pagamento, não sendo assim empenhado,
liquidado e pago o valor da diferença de R$ 3.303,79
(três mil, trezentos e três reais, setenta e nove centavos),
não ficando distorções contábeis tanto na parte
orçamentária e nem na parte financeira, pois em todos
os outros anexos constantes da Prestação de Contas
Anual guardam paridade com o balancete da execução
orçamentária.
Observa-se, no entanto, que em oposição à alegação
da defesa, que assim como o Balancete de Execução
Orçamentárias da Despesa (BALEXOD), outros
demonstrativos encaminhados na PCA, como: Balancete
de Verificação (BALVERF), Declaração de Repasse das
Obrigações Previdenciárias (DELREP) e Demonstrativo
Patronal de Despesa Liquidada e Efetivamente
Recolhida no Exercício (DEMCPA), onde observa-se que
demonstram o montante de R$ 10.713,49 para Encargos
Patronais RPPS.
Registre-se que a defesa encaminhou através da
Peça Complementar 22091/2018-7 cópia da Folha de
Pagamento - Resumo da Folha - Contribuição Patronal
– FAPSP MG (jan a dez/2017), perfazendo um montante
de R$ 10.713,49 para total de descontos (Código 0851)
FAPS.
Permanece, portanto, injustificada a distorção entre
o Resumo da Folha de Pagamento (FOLRPP) e os
demonstrativos contábeis, sendo assim, fica mantido
este indicativo de irregularidade.
2.4 Incompatibilidade na retenção e no recolhimento
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da Contribuição Previdenciária Retida dos Servidores
(RPPS) indica distorção nos resultados orçamentário e
financeiro. (ITEM 4.5.1.2 RT 315/2018)
Base Legal: Arts. 85, 87, 102 e 103 da Lei Federal 4.320/64
Conforme o Item 4.5.1.2 RT 315/2018 abaixo transcrito:
(FIGURA)
Da análise dos documentos encaminhados pelo
jurisdicionado observa-se que o valor referente à
contribuição retida dos servidores, informada no resumo
anual da folha de pagamento dos servidores vinculados
ao regime próprio de previdência (FOLRPP), diverge
dos valores registrados no Demonstrativo da Dívida
Flutuante (DEMDFL).
A retenção de contribuição previdenciária dos servidores
baseia-se nos valores apurados em folha de pagamento.
Dito isto, observa-se que, quanto à contribuição retida
dos servidores, o Demonstrativo da Dívida Flutuante
registra uma inscrição e pagamento (R$ 5.356,67)
em valor muito inferior ao demonstrado no resumo
da folha de pagamento (R$ 535.667,10), o que indica
uma possível distorção no Balanço Orçamentário e
Financeiro, indicando pagamentos a menor em R$
530.310,33.

do arquivo DEMDFL, divergência essa encontrada na
geração do arquivo FOLRPP, pois esse arquivo foi gerado
sem ponto. Ou seja, a retenção real encontrada em todos
os anexos da Prestação de Contas Anual é no valor de R$
5.356,67 (cinco mil, trezentos e cinquenta e seis reais,
sessenta e sete centavos), tanto no valor de inscrição,
tanto no valor da baixa, porém o arquivo da folha de
pagamento foi enviado como valor de R$ 535.667,00
(quinhentos e trinta e cinco mil, seiscentos e sessenta
e sete reais), se excluirmos os dois algarismos após a
vírgula vamos encontrar o valor correto da inscrição e
baixa.
Vale a pena ressaltar, que na Câmara Municipal de
Guaçuí, ES, não existe recolhimento em atraso das
obrigações patronais, e, portanto, não fica
nenhum indício de distorção no resultado orçamentário
e financeiro da Câmara Municipal do Exercício de 2017.
[Sic]

JUSTIFICATIVA: Alegou a Defesa Justificativa 1536/20188:

ANÁLISE: Verifica-se, que o Demonstrativo da dívida
Flutuante (DEMFLT) traz o montante de R$ 5.356,67
para RPPS - retenções sobre vencimentos e vantagens,
já o arquivo DEMCSE - Demonstrativo evidenciando,
mensalmente, o valor retido de contribuições sociais
dos servidores e efetivamente recolhidos, discriminando
por instituição previdenciária (RPPS e RGPS), traz
equivocadamente cópia do Demonstrativo Patronal de
Despesa Liquidada e Efetivamente Recolhida no Exercício
(DEMCPA), não sendo possível verificar o montante da
retenção das contribuições previdenciárias retida dos
servidores (RPPS).

Conforme análise feita no arquivo de folha de pagamento
da retenção das contribuições previdenciárias retida dos
servidores (RRPS), no arquivo FOLRPP está divergente

Registre-se que a defesa encaminhou através da
Peça Complementar 22089/2018-1 cópia da Folha
de Pagamento - Resumo da Folha - FAPSPMG (jan a

Vale ressaltar ainda que, o recolhimento em atraso de
obrigações previdenciárias gera o pagamento de multa
e juros de mora, despesas estas contrárias ao interesse
público.
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dez/2017), perfazendo um montante de R$ 5.356,67
para total de descontos (Código 0851) FAPS.
Assiste razão a justificativa da defesa, pois, de fato, “se
excluirmos os dois algarismos após a vírgula vamos
encontrar o valor correto da inscrição e baixa”, bem como,
em confronto com outros demonstrativos, os demais
valores apresentam-se equivalentes. Desta forma, fica
afastado o presente indicativo de irregularidade.
2.5 Incompatibilidade no registro e no recolhimento
da contribuição previdenciária patronal (RGPS) indica
distorção nos resultados orçamentário e financeiro.
(ITEM 4.5.2.1 RT 315/2018)
Base Legal: Artigos 85, 87, 102 e 103 da Lei Federal
4.320/64; artigos 40, 149, § 1º e 195 da Constituição
Federal;
Conforme o Item 4.5.2.1 RT 315/2018 abaixo transcrito:
(FIGURA)
Da análise dos documentos encaminhados pelo
jurisdicionado observa-se que o valor referente à
contribuição patronal, informada no resumo anual
da folha de pagamento dos servidores vinculados ao
regime geral de previdência (arquivo FOLRGP), diverge
dos valores registrados no balancete da execução
orçamentária (arquivo BALEXOD).
A liquidação de uma contribuição previdenciária baseiase nos valores apurados em folha de pagamento. Dito
isto, observa-se, quanto à contribuição patronal, que
o balancete da execução orçamentária registra uma
liquidação em valor superior ao demonstrado no
resumo da folha de pagamento.
De acordo com a Tabela 17, enquanto o resumo da
folha de pagamento aponta para o montante de R$
Segunda-feira, 5 de agosto de 2019
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19.077.241,00 de obrigações devidas, a contabilidade
da Câmara aponta para liquidação e pagamento no
montante de R$ 213.944,81, ou seja, fora liquidado e
pago R$ 18.863.296,19 abaixo do valor evidenciado em
folha de pagamento.
A divergência indica uma possível distorção na
contabilidade com reflexos em seus demonstrativos
contábeis,
consequentemente
nos
resultados
orçamentário e financeiro apurados.
JUSTIFICATIVA: Alegou a Defesa Justificativa 1536/20188:
Conforme verificado nos arquivos da folha de pagamento
da câmara municipal de Guaçuí, podemos constatar que
o valor de r$ 19.077.241,00 (dezenove milhões, setenta e
sete mil, duzentos e quarenta e um reais), valor esse muito
superior à parcela total de duodécimo recebido pela
câmara municipal de Guaçuí no exercício de 2017. este
valor está no arquivo de contribuições previdenciárias
do regime geral de previdência social – RGPS, valor este
que não está guardando paridade com o balancete da
execução orçamentária, isso se deu por um equívoco na
geração do arquivo XML, esse valor só está no arquivo
de folha de pagamento, somente no arquivo XML, sendo
que o valor correto é de r$ 213.944,81 (duzentos e treze
mil, novecentos e quarenta e quatro reais, oitenta e um
centavos), este valor se encontra em todos os outros
anexos da prestação de contas anual, podemos destacar
que a liquidação de qualquer contribuição previdenciária,
baseia-se nos valores apurados em folha de pagamento,
não sendo assim empenhado, liquidado e pago o valor
da diferença encontrada no valor de r$ 18.863.296,19
(dezoito milhões, oitocentos e sessenta e três mil,
duzentos e noventa e seis reais, dezenove centavos),

estamos enviado relatórios da folha de pagamento junto
com a nossa justificativas para que fiquem sanadas tais
indícios de irregularidade. [Sic]
ANÁLISE: De fato o valor de R$ 213.944,81 “se encontra
em todos os outros anexos da prestação de contas
anual”, como exemplo, o demonstrativo patronal de
despesa liquidada e efetivamente recolhida no Exercício
(DEMCPA), assim como o Balancete da execução
orçamentária da despesa (BALEXOD) e o Balancete de
verificação (BALVER).
Registre-se que a defesa encaminhou através da
Peça Complementar 22092/2018-1 cópia da Folha de
Pagamento - Resumo da Folha - a – Contribuição
Patronal - INSS (jan a dez/2017), perfazendo um
montante de R$ 213.944,81 para (Código 800) INSS.
Sendo assim, fica afastado o presente indicativo de
irregularidade.

A retenção de contribuição previdenciária dos servidores
baseia-se nos valores apurados em folha de pagamento.
Dito isto, observa-se que, quanto à contribuição retida
dos servidores, o Demonstrativo da Dívida Flutuante
registra uma inscrição e pagamento (R$ 102.139,19)
em valor muito inferior ao demonstrado no resumo da
folha de pagamento (R$ 10.193.569,00), o que indica
uma possível distorção no Balanço Orçamentário e
Financeiro, indicando pagamentos a menor em R$
10.091.429,81.
Vale ressaltar ainda que, o recolhimento em atraso de
obrigações previdenciárias gera o pagamento de multa
e juros de mora, despesas estas contrárias ao interesse
público.
JUSTIFICATIVA: Alegou a Defesa Justificativa 1536/20188:

(FIGURA)

Conforme verificado nos documentos enviados ao
Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, relativo
à Prestação de Contas Anual do Exercício de 2017,
podemos observar que o montante inscrito e o montante
baixado no arquivo DEMDFL é de R$ 102.139,19 (cento e
dois mil, cento e trinta e nove reais, dezenove centavos),
ficando divergente do arquivo FOLRGP que está com
valor de R$ 10.193.569,00 (dez milhões, cento e noventa
e três mil, quinhentos e sessenta nove reias), valor este
muito acima do

Da análise dos documentos encaminhados pelo
jurisdicionado observa-se que o valor referente à
contribuição retida dos servidores, informada no resumo
anual da folha de pagamento dos servidores vinculados
ao regime próprio de previdência (FOLRGP), diverge
dos valores registrados no Demonstrativo da Dívida
Flutuante (DEMDFL).

recebimento de duodécimo recebido pela Câmara
Municipal de Guaçuí no Exercício de 2017, conforme
já citado anteriormente , por um equívoco na geração
do arquivo XML. A geração do arquivo XML da Folha de
Pagamento foi enviado sem ponto, e por causa deste
equívoco na geração do arquivo foi enviado um valor
muito acima da realidade, porém não se encontra em

2.6 Incompatibilidade na retenção e no recolhimento
da Contribuição Previdenciária Retida dos Servidores
(RGPS) indica distorção nos resultados orçamentário e
financeiro. (ITEM 4.5.2.2 RT 315/2018)
Base Legal: Arts. 85, 87, 102 e 103 da Lei Federal 4.320/64
Conforme o Item 4.5.2.2 RT 315/2018 abaixo transcrito:
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nenhum outro documento da Prestação de Contas Anual
tal diferença.
Vale a pena ressaltar, que na Câmara Municipal de Guaçuí,
ES, não existe recolhimento em atraso das obrigações
patronais, e, portanto, não fica nenhum indício de
distorção no resultado orçamentário e financeiro da
Câmara Municipal do Exercício de 2017. [Sic]
ANÁLISE: Verifica-se, que o Demonstrativo da dívida
Flutuante (DEMFLT) traz o montante de R$ 102.139,19
para RGPS - retenções sobre vencimentos e vantagens,
já o arquivo DEMCSE - Demonstrativo evidenciando,
mensalmente, o valor retido de contribuições sociais
dos servidores e efetivamente recolhidos, discriminando
por instituição previdenciária (RPPS e RGPS), traz
equivocadamente cópia do Demonstrativo Patronal de
Despesa Liquidada e Efetivamente Recolhida no Exercício
(DEMCPA), não sendo possível verificar o montante da
retenção das contribuições previdenciárias retida dos
servidores (RGPS).
Registre-se que a defesa encaminhou através da
Peça Complementar 22090/2018-2 cópia da Folha de
Pagamento - Resumo da Folha - INSS (jan a dez/2017),
perfazendo um montante de R$ 102.139,19 para total de
descontos (Código 0800) INSS.
Assiste razão a justificar da defesa, tendo em vista
que já foi exposto em itens anteriores a inexatidão do
arquivo FOLRGP encaminhado com valores discrepantes
em confronto aos demonstrativos contábeis, que
apresentam valores equivalentes para retenções sobre
vencimentos e vantagens – RGPS, o montante de R$
102.139,19.
Desta forma, fica afastado o presente indicativo de

irregularidade.
2.7 Ausência de medidas administrativas que
viabilizassem a implantação do sistema de controle
interno e a realização de procedimentos de controle
necessários e suficientes A embasar o parecer técnico
do Controle Interno Municipal. (ITEM 6.1 RT 315/2018)
Base normativa: artigos 135, § 4º e 138, § 3º do RITCEES,
art 5º da Res. TCEES 227/2011, IN TCEES 34/2015.
Conforme o Item 6.1 RT 315/2018 abaixo transcrito:
Ao analisar a documentação prevista na IN TCEES
43/2017, encaminhada pelo gestor na presente Prestação
de Contas, verifica-se que não houve a emissão de uma
opinião conclusiva sobre os demonstrativos contábeis,
devido à ausência de auditor público interno, como
também não foram realizadas auditorias no período,
conforme afirmado:
(FIGURA)
(...)
(FIGURA)
A esse respeito, a Resolução TC 227 de 25 de agosto de
2011 determina o seguinte:
Art. 2°. Determinar aos Poderes e órgãos do Estado e
dos Municípios do Espírito Santo, que ainda não tenham
implantado sistema de controle interno, que o façam
até o mês de agosto/2013, mediante lei específica,
observando as recomendações apresentadas no Guia
mencionado no artigo anterior. (Redação dada pela
Resolução TC nº 257/2013).
§1°. Os Poderes e órgãos citados no caput deste artigo
que já haviam implantado o sistema de controle
interno antes da edição da Resolução n° 227/2011,
www.tce.es.gov.br

ou que tenham implantado em desacordo com as
recomendações apresentadas no “Guia” citado no
artigo anterior, deverão adotar as medidas necessárias
à adequação de sua legislação, no prazo estabelecido no
caput. (Redação dada pela Resolução TC nº 257/2013).
§ 2°. A falta de instituição e manutenção do sistema de
controle interno poderá ensejar à irregularidade das
contas e/ou a emissão de parecer prévio contrário à sua
aprovação, sem prejuízo das penalidades previstas em
lei ao respectivo responsável, por omissão no seu dever
legal. (Redação dada pela Resolução TC nº 257/2013)
(grifo nosso)
JUSTIFICATIVA: Alegou a Defesa Justificativa 1536/20188:
Conforme citado no item 2 do RELACI da Prestação Anual
do Exercício de 2017, – Auditorias e outros procedimento
realizados, foi informado que não
foi implementada no exercício de 2017 nenhuma
auditoria ou outro procedimento, achados, constatações,
conclusões, proposições, alertas efetuados e medidas de
saneamento adotadas.
E ainda, para denotar a transparência nos atos do
Legislativo Municipal a Controladoria publicou nota no
seguinte teor: “NOTA EXPLICATIVA – A CONTROLADORIA
DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ, Estado do Espírito
Santo, explicita que não realizou auditoria interna,
pelas razões a seguir elencadas: Considerando, que a
Controladoria da Câmara Municipal de Guaçuí, ES, é
composta somente do Controlador Geral Interno da
Câmara Municipal de Guaçuí, para assuntos direção e de
assessoramento, não existindo, portanto, colaborador, em
cargo efetivo, qualificado como Auditor Público Interno,
Segunda-feira, 5 de agosto de 2019
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ANÁLISE: A defesa assume a dificuldade na realização
de auditoria interna, pelas razões elencadas: que a
Controladoria da Câmara Municipal de Guaçuí, ES, é
composta somente do Controlador Geral Interno; o não
provimento do cargo efetivo de Auditor Público Interno
mediante Concurso público, e frisa “que o concurso
público para atender ao disposto na Lei no 4.151/17,
está nos propósitos da administração do Legislativo
Municipal, conquanto, o cenário momentâneo por que
passam todos os municípios brasileiros, apresentase como óbice para o seu efetivo cumprimento.”; e
que a Câmara Municipal de Guaçuí é uma Unidade
Gestora pequena em relação ao universo das demandas
apreciadas por esta Corte de Contas.

o que impossibilita a realizações de auditorias internas,
embora o cumprimento das Instruções Normativas seja
objeto de acompanhamento constante por este órgão de
controle interno. Considerando, que a Lei no 4.151, de
24 de abril de 2017, dispõe sobre o Sistema de Controle
Interno da Câmara Municipal de Guaçuí, ES, e estabelece
no artigo 8o a necessidade do provimento para o cargo
efetivo de Auditor Público Interno, mas desde então não
ocorreu concurso público. Considerando, que o controle
é uma função da Administração Pública que se encontra
presente em todas as atividades de organização, sejam
elas administrativas, financeiras ou orçamentárias. Em
verdade, essa função visa à preservação da integridade
do patrimônio publico, não importando se ela é exercida
sobre receitas ou despesas, direitos ou obrigações, bens
tangíveis ou rotinas. A Lei no 4.320/64 regulamenta as
atividades do controle interno, dando ênfase à execução
orçamentária (arts. 75 a 80) e a Lei de Responsabilidade
Fiscal (LC 101/00) aborda a atividade de controle interno
no acompanhamento da gestão fiscal (art. 59). Frisa-se,
por derradeiro, que o concurso público para atender
ao disposto na Lei no 4.151/17, está nos propósitos da
administração do Legislativo Municipal, conquanto,
o cenário momentâneo por que passam todos os
municípios brasileiros, apresenta-se como óbice para o
seu efetivo cumprimento. Guaçuí-ES., 22 de setembro
de 2017. MARCO ANTONIO COSTA Controlador Geral da
CMG.”.

apreciadas por esta Corte de Contas.

É importante ressaltar, de forma bem clara, que nenhum
ato foi praticado com intuito de tirar proveito ou
oportunidade. A boa fé e a vontade de acertar e cumprir
com as legislações estão permanentemente enraizadas
em nossos atos.

Ocorre que a defesa não listou nem encaminhou
documentos comprobatórios relativos à adoção as
medidas administrativas para a efetiva viabilização
da implantação do sistema de controle interno e a
realização de procedimentos de controle necessários
e suficientes a embasar o parecer técnico do Controle
Interno Municipal.

Por derradeiro, no tange ao item em análise e de se
esclarecer que a Câmara Municipal de Guaçuí está a
“duras penas” implementando o sistema de controle
interno, e de se mencionar que é uma Unidade Gestora
pequena em relação ao universo das demandas

Estamos tomando as providências junto aos setores
da Câmara Municipal de Guaçuí, para que na próxima
Prestação de Contas Anual não haja nenhum tipo de
inconsistência entre os arquivos de folha de pagamento,
arquivos contábeis e possíveis auditorias.[Sic]

Não obstante, o art. 47 da LC 621/2012 e o art. 2º, §2º da
Resolução TC N° 227/2011, deixa claro que tal ausência
poderá ensejar à irregularidade das contas e/ou a
emissão de parecer prévio contrário à sua aprovação,
sem prejuízo das penalidades previstas em lei ao

No que concerne às atividades do Controle Interno,
como é sabido, o controle Interno é um conjunto de
procedimentos de controle inseridos nos diversos
sistemas administrativos, executados ao longo da
estrutura organizacional sob a coordenação, orientação
técnica e supervisão da unidade responsável pela
coordenação do controle interno. Estando inserido no
elenco de atribuições e responsabilidade do Controle
Interno as atividades de auditorias internas, em
decorrência dos trabalhos de auditórias internas, de
denúncias ou de outros trabalhos ou averiguações
executadas pela Unidade de Controle Interno, forem
constatas irregularidade ou ilegalidades, a esta caberá
alertar formalmente a autoridade administrativa
competente indicando as providências a serem adotadas,
o que, não ocorreu no Exercício de 2017.
Tendo a certeza, que em momento algum houve má-fé
por parte deste ordenador, venho através do presente
solicitar perante a este Egrégio Tribunal de Contas, que
seja aplicado o princípio da razoabilidade que sempre
deve nortear as decisões deste Tribunal de Contas do
Estado do Espírito Santo.

www.tce.es.gov.br

Por fim, alega boa-fé e solicita aplicação do princípio da
razoabilidade por parte deste TC e diz estar “tomando
as providências junto aos setores da Câmara Municipal
de Guaçuí, para que na próxima Prestação de Contas
Anual não haja nenhum tipo de inconsistência entre os
arquivos de folha de pagamento, arquivos contábeis e
possíveis auditorias”.
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respectivo responsável, por omissão no seu dever legal.
Sendo assim, fica mantida a irregularidade.
2.8
Divergência entre a Demonstração das Variações
Patrimoniais e o Balanço Patrimonial em relação ao
resultado patrimonial (ITEM 3.1.3 RT 315/2018)
Base Legal: artigos 85, 101, 104 e 105 da Lei 4.320/1964.
Conforme o ITEM 3.1.3, RT 315/2018 abaixo transcrito:
Entende-se que o resultado patrimonial apurado na
Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP) deve
ser igual ao resultado do exercício no patrimônio líquido
do Balanço Patrimonial, conforme demonstrado na
tabela abaixo:
(FIGURA)
Pelo exposto, sugere-se citar o responsável para
apresentar as justificativas que julgar necessárias.
JUSTIFICATIVA: Verificou-se que o aponte acima não
constou do rol de proposta de citação ao responsável,
motivo pelo qual o mesmo não apresentou justificativas.
ANÁLISE: Apesar de o responsável não ter sido citado,
observou-se do balancete de verificação encaminhado
pelo sistema CidadES, mês 14/2017, que o valor de R$
57.136,19 foi objeto de lançamento em conta de ajuste
de exercício anterior.
(FIGURA)
Desta forma, considera-se saneado este item.
QUADRO RESUMIDO DOS LIMITES CONSTITUCIONAIS E
LEGAIS
(FIGURA)
CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Foi examinada a Prestação de Contas Anual relativa

a Câmara Municipal de Guaçuí, exercício de 2017,
formalizada de acordo com a Resolução TC 261/13 e
alterações posteriores, sob a responsabilidade do Sr.
Paulo Henrique Couzi Rosa.
Respeitado o escopo delimitado pela Resolução TC
297/2016, a análise consignada teve por base as
informações apresentadas nas peças e demonstrativos
contábeis encaminhados pelo gestor responsável, nos
termos da Instrução Normativa TC 43/2017.
Quanto ao aspecto técnico-contábil e o disposto na
legislação pertinente, opina-se no sentido de que este
Egrégio Tribunal de Contas julgue IRREGULARES as
contas do Sr. Paulo Henrique Couzi Rosa, Presidente,
no exercício de funções de ordenador de despesas na
Câmara Municipal de Guaçuí no exercício de 2017, na
forma do artigo 84, III da Lei Complementar Estadual
621/2012, tendo em vista a manutenção dos seguintes
indicativos de irregularidade:
2.1 Divergência entre o saldo da Dívida Flutuante e o
saldo do Passivo Financeiro evidenciado no Balanço
Patrimonial. (ITEM 3.1.5 RT 315/2018-9);
2.2 Divergência na movimentação dos Restos a Pagar
entre os valores apurados e os evidenciados no
Demonstrativo da Dívida Flutuante e no Demonstrativo
dos Restos a Pagar. (Item 4.3.1 RT 315/2018-9);

necessários e suficientes a embasar o Parecer Técnico do
Controle Interno Municipal. (ITEM 6.1 RT 315/2018-9).
Desta forma, cabe ressaltar que após análise das
justificativas apresentadas pela defesa, por meio da
ITC 00300/2019-1, a área técnica sugeriu afastar os
indicativos de irregularidades relacionados a seguir,
sendo acompanhada pelo Ministério Público de Contas.
Assim, estou acatando tal posicionamento.
Item 2.4 - Incompatibilidade na retenção e no
recolhimento da contribuição previdenciária retida
dos servidores (RPPS) indica distorção nos resultados
orçamentário e financeiro. (item 4.5.1.2 do RT 315/2018);
Item 2.5 - Incompatibilidade no registro e no
recolhimento da contribuição previdenciária patronal
(RGPS) indica distorção nos resultados orçamentário e
financeiro. (Item 4.5.2.1 RT 315/2018);
Item 2.6 - Incompatibilidade na retenção e no
recolhimento da Contribuição Previdenciária Retida
dos Servidores (RGPS) indica distorção nos resultados
orçamentário e financeiro. (Item 4.5.2.2 RT 315/2018); e
Item 2.8 - Divergência entre a Demonstração das
Variações Patrimoniais e o Balanço Patrimonial em
relação ao resultado patrimonial (item 3.1.3 RT
315/2018).

2.3 Incompatibilidade no registro e no recolhimento
da Contribuição Previdenciária Patronal (RPPS) indica
distorção nos resultados orçamentário e financeiro
(ITEM 4.5.1.1 RT 315/2018-9);

Contudo, a Instrução Técnica Conclusiva em referência
manteve os indicativos de irregularidades dos itens
2.1, 2.2, 2.3 e 2.7, sobre os quais estou divergindo
parcialmente da área técnica e do Ministério Público de
Contas, conforme relato a seguir:

2.7 Ausência de Medidas Administrativas que
viabilizassem a implantação do Sistema de Controle
Interno e a realização de Procedimentos de Controle

Em relação ao item 2.1 da ITC 00300/2019-1 - Divergência
entre o saldo da dívida flutuante e o saldo do passivo
financeiro evidenciado no balanço patrimonial. (Item

www.tce.es.gov.br
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3.1.5 RT 315/2018)
Foi identificada pela área técnica uma diferença de R$
42.189,99 entre o Balanço Patrimonial e o Demonstrativo
da Dívida Flutuante. Em sede de defesa, o jurisdicionado
esclareceu que tal divergência se refere a interpretação
dos conceitos trazidos pelo MCASP em relação aos “Restos
a pagar não processados”, que não devem configurar
como uma obrigação patrimonial, exceto aqueles no
estágio “em liquidação”, e assim entendeu que não
deveriam ser evidenciados no Balanço Patrimonial, já
que são apenas obrigações orçamentárias e fazem parte
apenas da apuração do superávit financeiro (passivo
financeiro) a qual é demonstrada em quadro específico
no novo modelo do Balanço Patrimonial.
Em análise pela área técnica, esta consignou que os
restos a pagar integram o conceito da dívida flutuante,
nos termos do artigo 92 da Lei 4.320/1964 e opinou pela
manutenção da irregularidade, em virtude de não restar
esclarecida a inconsistência em questão.
Pois bem, verifico que no processo TC-3278/2018
(Prestação de Contas Anual –Prefeitura Municipal de
Muqui – Exercício de 2017) foi abordada questão de igual
teor (ITC 00785/2019-3 – Item 2.4 - Divergência entre o
saldo da dívida flutuante e o saldo do passivo financeiro
evidenciado no balanço patrimonial (item 6.1 do RT
510/2018-1). Nesses autos, a defesa argumentou que as
divergências apresentadas também eram decorrentes
da evidenciação dos restos a pagar no demonstrativo
da dívida flutuante e que tal inconsistência foi fruto
de uma interpretação razoável, no entanto divergente
da interpretação dada ao demonstrativo pelo TCEES.
Submetido à área técnica, esta sugeriu a manutenção
da irregularidade e recomendação para o atendimento

integral à IN 43/2017 e seus anexos no envio das
próximas prestações de contas. Como proposição final
opinou pela APROVAÇÃO COM RESSALVA da prestação
de contas anual. O Parecer Ministerial 00952/2019-4
anuiu à proposição da ITC. Naquela ocasião, acompanhei
o entendimento da área técnica e do Ministério Público
de Contas pela emissão de Parecer Prévio dirigido à
Câmara Municipal, recomendando a APROVAÇÃO COM
RESSALVA da prestação de contas anual, no que fui
acompanhado pelo colegiado, conforme Parecer Prévio
00029/2019-1.
Assim, para ser coerente com o voto proferido
anteriormente em situação semelhante, divirjo
parcialmente da área técnica e do Ministério Público
de Contas, acompanhando o posicionamento pela
manutenção da irregularidade, porém sem macular as
contas, sendo passível de ressalva e determinação.
Contudo, cabe recomendar ao gestor responsável o
atendimento integral à IN 43/2017 e seus anexos no
envio das próximas prestações de contas.
Em relação ao item 2.2 da ITC 00300/2019-1 - Divergência
na movimentação dos Restos a Pagar entre os valores
apurados e os evidenciados no Demonstrativo da Dívida
Flutuante e no Demonstrativo dos Restos a Pagar. (Item
4.3.1 RT 315/2018)
Em análise aos argumentos apresentados, a área
técnica registrou que a defesa admitiu ter verificado
várias inconsistências nos Anexos de Restos a Pagar e
Demonstrativo da Dívida Flutuante e, visando sanear
qualquer tipo de dúvida e fazer as correções de saldo
na próxima Prestação de Contas Anual, enviou o Anexo
17 da Lei 4.320/64 extraído do sistema contábil. No
entanto, a ITC sugeriu a manutenção da irregularidade,
www.tce.es.gov.br

considerando a impossibilidade de substituição de
peças, bem como ausência de comprovação de ajustes e
correções realizadas no exercício seguinte.
Observando o documento 54 – Peça Complementar
22088/2018-5 encaminhado pela defesa, verifico que se
trata do Demonstrativo da Dívida Flutuante onde consta
a seguinte movimentação de restos a pagar:
(TABELA)
Assim, verifica-se que os valores constantes desse
anexo são compatíveis com aqueles apurados pelo
RT-00315/2018-9 (conforme Tabela 15). Contudo,
considerando que a defesa não comprovou a realização
de ajustes e correções realizadas no exercício seguinte,
acompanho parcialmente a área técnica, entendendo
pela manutenção da irregularidade, porém, sem o
condão de macular as contas, sendo passível de ressalvas.
Desta forma, cabe determinar ao gestor responsável
que providencie os ajustes necessários referentes a
movimentação de restos a pagar, compatíveis com a
análise realizada nestes autos, cabendo comprovar na
próxima prestação de contas anual.
Quanto ao item 2.3 da ITC 00300/2019-1 Incompatibilidade no registro e no recolhimento da
contribuição previdenciária patronal (RPPS) indica
distorção nos resultados orçamentário e financeiro
(ITEM 4.5.1.1 RT 315/2018)
Na análise inicial, foi apontado que o valor referente
à contribuição patronal, informado no resumo anual
da folha de pagamento dos servidores vinculados ao
regime próprio de previdência (arquivo FOLRPP – R$
7.709,70), divergia dos valores registrados no balancete
da execução orçamentária (arquivo BALEXOD – R$
Segunda-feira, 5 de agosto de 2019
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10.713,49). Assim, registrou que fora liquidado e pago
o valor de R$ 3.003,79 (três mil, três reais e setenta e
nove centavos) acima do valor evidenciado em folha de
pagamento.
Na defesa apresentada, foi alegado que a diferença
estaria no arquivo XML encaminhado, não tendo sido
liquidado e pago o valor da diferença, não ficando
distorções contábeis tanto na parte orçamentária e nem
na parte financeira, pois em todos os outros anexos
constantes da Prestação de Contas Anual guardam
paridade com o balancete da execução orçamentária.
Todavia, a análise conclusiva consignou que contrário
ao que alegou a defesa, assim como o Balancete de
Execução Orçamentária da Despesa (BALEXOD), outros
demonstrativos encaminhados na PCA evidenciam o
montante de R$ 10.713,49 para encargos patronais
RPPS. Assim, concluiu opinando pela manutenção da
irregularidade.
Conforme bem exposto pela ITC embora a defesa tenha
alegado que o valor da diferença apurada não havia sido
liquidado e pago, a área técnica verificou que o referido
valor constava também em outros demonstrativos
da PCA como despesa liquidada e paga, conforme se
pode verificar no Balancete de Verificação (BALVERF),
Declaração de Repasse das Obrigações Previdenciárias
(DELREP) e Demonstrativo Patronal de Despesa Liquidada
e Efetivamente Recolhida no Exercício (DEMCPA).
Além desses, observa-se também no Processo TC08976/2018 (Prestação de Contas Anual do FAPS - Fundo
de Aposentadoria e Pensão dos Servidores Públicos do
Município de Guaçuí – Exercicio de 2017), que o item
3.3.1 (Tabela 16) do Relatório Técnico 00125/20195 registra o valor recolhido pela Câmara Municipal ao

RPPS, a título de contribuição patronal, no montante de
R$ 10.713,49.
Assim, muito embora o responsável não tenha
apresentado justificativas necessárias para afastar a
inconsistência, verifico que o valor de R$ 3.003,79,
liquidado e pago a maior para o FAPS, é de pouca
materialidade, motivo pelo qual entendo não ser
suficiente para comprometer as contas. Desta forma,
acompanho parcialmente o posicionamento técnico e
ministerial, pela manutenção da irregularidade, sem
ter o condão de macular as contas, sendo passível de
ressalva.
No entanto, cabe determinar ao gestor responsável
e ao Controlador Interno da Câmara Municipal, que
providencie a regularização do valor pago a maior junto
ao FAPS (R$ 3.003,79), devendo comprovar as medidas
adotadas na próxima prestação de contas.
Em relação ao item 2.7 da ITC 00300/2019-1 - Ausência
de medidas administrativas que viabilizassem a
implantação do sistema de controle interno e a realização
de procedimentos de controle necessários e suficientes a
embasar o parecer técnico do controle interno municipal
(item 6.1 RT 315/2018).
Ao analisar a documentação prevista na IN TCEES
43/2017, encaminhada pelo gestor na prestação de
contas anual, a área técnica constatou que não houve a
emissão de opinião conclusiva sobre os demonstrativos
contábeis, devido à ausência de auditor público interno,
bem como a ausência de auditorias no período.
Após apresentação de justificativas, em sede de
manifestação conclusiva, a defesa esclareceu que
a Controladoria da Câmara Municipal de Guaçuí é
www.tce.es.gov.br

composta somente do Controlador Geral Interno e que
muito embora o cargo efetivo de Auditor Público Interno
não tenha sido provido, o concurso público está nos
propósitos da administração do Legislativo Municipal,
conquanto, o cenário momentâneo por que passam
todos os municípios brasileiros, apresenta-se como
óbice para o seu efetivo cumprimento, e que a Câmara
Municipal de Guaçuí é uma unidade gestora pequena
em relação ao universo da demandas apreciadas por
esta Corte de Contas. Alegou ainda estar tomando
providências junto aos demais setores da Câmara para
que na próxima prestação de contas anual não ocorra
nenhum tipo de inconsistência entre os arquivos de folha
de pagamento, arquivos contábeis e possíveis auditorias.
Desta forma, a ITC opinou em manter a irregularidade,
considerando que a defesa não listou nem encaminhou
documentos comprobatórios relativos à adoção de
medidas administrativas para a efetiva viabilização
da implantação do sistema de controle interno e a
realização de procedimentos de controle necessários
e suficientes a embasar o parecer técnico do Controle
Interno Municipal.
Pois bem, apesar da ausência de Auditor Público Interno,
titular de cargo efetivo, observo que junto à prestação de
contas anual foi encaminhada a “Manifestação do Órgão
Central de Controle Interno sobre a Prestação de Contas
Anual – Poderes” (Peça 36) no qual o Controlador se
manifesta sobre pontos de controle específicos tratados
na referida manifestação e ao final emite opinião pela
regularidade da prestação de contas, tendo como base
os objetos e pontos de controle avaliados, ressaltando
que não possui condições de avaliar se os registros e
demonstrações contábeis foram realizadas de acordo
Segunda-feira, 5 de agosto de 2019
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com os princípios fundamentais de contabilidade.
Em situação similar, verifico ainda que tal irregularidade
foi objeto de apontamento também no Processo TC05526/2017 (Prestação de Contas Anual da Secretaria
de Administração e Recursos Humanos do Município
de Aracruz – Exercício de 2016), onde o órgão de
controle interno se absteve de emitir opinião em
relação às demonstrações contábeis. Nesses autos, a
defesa argumentou que, embora não tivesse servidores
suficientes em seu quadro, estava fazendo um
levantamento de viabilidade de concurso a fim suprir
as necessidades pertinentes às prestações de contas
aos órgãos fiscalizadores. A área técnica sugeriu a
manutenção do indício de irregularidade, porém sem o
condão de macular as contas, sendo passível de ressalva,
com determinação, sendo acompanhada pelo Ministério
Público de Contas, tendo o voto do Relator e Acórdão no
mesmo sentido.
Assim, da mesma forma, divergindo parcialmente da
área técnica e do parecer ministerial, acompanho o
posicionamento pela manutenção da irregularidade,
porém, sem o condão de macular as contas, sendo
passível de ressalva.
Contudo, cabe determinar ao gestor responsável a
que adote as medidas administrativas e necessárias a
fim de garantir o pleno funcionamento do Sistema de
Controle Interno, bem como a devida análise e emissão
de uma opinião conclusiva sobre a integralidade dos
demonstrativos contábeis e demais peças integrantes da
Prestação de Contas Anual a ser enviada a esta Corte de
Contas.
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO

Ante o exposto, divergindo parcialmente do
posicionamento técnico e ministerial, VOTO no sentido
de que o Colegiado aprove a minuta de deliberação que
submeto à apreciação.
Luiz Carlos Ciciliotti da Cunha
Conselheiro Relator
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as
razões expostas pelo relator, em:
1.1. Afastar os seguintes indicativos de irregularidades:
1.1.1. Incompatibilidade na retenção e no recolhimento
da contribuição previdenciária retida dos servidores
(RPPS) indica distorção nos resultados orçamentário e
financeiro. (item 2.4 da ITC 00300/2019-1);
1.1.2. Incompatibilidade no registro e no recolhimento
da contribuição previdenciária patronal (RGPS) indica
distorção nos resultados orçamentário e financeiro.
(item 2.5 da ITC 00300/2019-1);
1.1.3. Incompatibilidade na retenção e no recolhimento
da Contribuição Previdenciária Retida dos Servidores
(RGPS) indica distorção nos resultados orçamentário e
financeiro. (item 2.6 da ITC 00300/2019-1); e
1.1.4. Divergência entre a Demonstração das Variações
Patrimoniais e o Balanço Patrimonial em relação ao
resultado patrimonial (item 2.8 da ITC 00300/2019-1);
1.2. Manter as seguintes irregularidades, SEM O
CONDÃO DE MACULAR AS CONTAS, pois passíveis de
ressalva:
1.2.1. Divergência entre o saldo da dívida flutuante e
www.tce.es.gov.br

o saldo do passivo financeiro evidenciado no balanço
patrimonial. (item 2.1 da ITC 00300/2019-1);
1.2.2. Divergência na movimentação dos Restos a
Pagar entre os valores apurados e os evidenciados no
Demonstrativo da Dívida Flutuante e no Demonstrativo
dos Restos a Pagar. (item 2.2 da ITC 00300/2019-1);
1.2.3. Incompatibilidade no registro e no recolhimento
da contribuição previdenciária patronal (RPPS) indica
distorção nos resultados orçamentário e financeiro (item
2.3 da ITC 00300/2019-1); e
1.2.4. Ausência de medidas administrativas que
viabilizassem a implantação do sistema de controle
interno e a realização de procedimentos de controle
necessários e suficientes a embasar o parecer técnico do
controle interno municipal item 2.7 da ITC 00300/20191).
1.3 Julgar REGULAR COM RESSALVA a Prestação de
Contas da CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ, sob a
responsabilidade do Sr. Paulo Henrique Couzi Rosa,
relativamente ao exercício de 2017, dando-lhe quitação,
na forma dos artigos 84, II e 85 da LC 621/2012;
1.4 Determinar, na forma do art. 86, da LC 621/2012, ao
gestor responsável ou a quem vier a sucedê-lo:
1.4.1. Adote as medidas administrativas e necessárias
a fim de garantir o pleno funcionamento do Sistema de
Controle Interno, bem como a devida analise e emissão
de uma opinião conclusiva sobre a integralidade dos
demonstrativos contábeis e demais peças integrantes da
Prestação de Contas Anual a ser enviada a esta Corte de
Contas (item 2.7 da ITC 00300/2019-1).
1.5 Determinar ao gestor responsável ou a quem vier a
sucedê-lo e ao Controlador Interno da Câmara Municipal:
Segunda-feira, 5 de agosto de 2019
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1.5.1. Providencie os ajustes necessários referentes
a movimentação de restos a pagar, compatíveis com
a análise realizada nestes autos, cabendo comprovar
na próxima prestação de contas anual (item 2.2 da ITC
00300/2019-1); e
1.5.2. Providencie a regularização do valor pago a maior
junto ao FAPS (R$ 3.003,79), devendo comprovar as
medidas adotadas na próxima prestação de contas (item
2.3 da ITC 00300/2019-1).
1.6. Recomendar ao gestor responsável ou a quem vier
a sucedê-lo o atendimento integral à IN 43/2017 e seus
anexos no envio das próximas prestações de contas
(item 2.1 da ITC 00300/2019-1);
1.7 Dar ciência aos interessados, arquivando-se os
autos, após o trânsito em julgado.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 12/06/2019 – 18ª Sessão Ordinária da
Primeira Câmara.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
(no exercício da presidência) e Luiz Carlos Ciciliotti da
Cunha (relator).
4.2 Conselheira Substituta: Márcia Jaccoud Freitas
(Convocada).
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
No exercício da Presidência
CONSELHEIRO LUIZ CARLOS CICILIOTTI DA CUNHA
Relator
CONSELHEIRA SUBSTITUTA MARCIA
JACCOUD DA SILVA

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

Acórdão 00703/2019-9 – PRIMEIRA CÂMARA
Processo: 08926/2016-7
Classificação: 		
Ordenador

Prestação de Contas Anual de

ao exercício de 2017, sob a responsabilidade dos
senhores FERNANDO AUGUSTO BARROS BETTARELLO,
MILTON HENRIQUE DO COUTO NETO, ANDRÉ VICTOR
DE MENDONÇA ALVES, ALBUÍNO CUNHA DE AZEREDO
JÚNIOR e JORGE EDUARDO DE ARAÚJO SAADI.
Inicialmente, com base na Instrução Técnica Inicial n.º
01165/2016-7, foi proferida a Decisão Monocrática n.º
01797/2016-3, por meio da qual o Sr. Albuíno Cunha
Azeredo Júnior, gestor então responsável pela CDC, foi
notificado para encaminhar, no prazo de 10 (dez) dias,
a documentação faltante, conforme indicado na Análise
Inicial de Conformidade n.º 00186/2016-7, o que foi
tempestivamente atendido.

A SRA. CONSELHEIRA SUBSTITUTA MÁRCIA JACCOUD
FREITAS

Nos termos do Relatório Técnico n.º 00135/20199 e da Instrução Técnica Conclusiva n.º 01243/20198, o Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e
Economia – NCE opinou pela regularidade da Prestação
Anual, sugerindo a expedição de determinações ao
atual gestor, para que, (i) na prestação de contas anual
de 2018, apresente integralmente os documentos
relacionados no Anexo III, Parte I, Bloco “J”, da Instrução
Normativa 43/2017, no prazo estabelecido no artigo 140,
parágrafo único, do RITCEES; (ii) na prestação de contas
anual de 2018, apresente as demonstrações contábeis
com os as informações mínimas estabelecidas no item
51 da NBC TC26 (R5) c/c artigo 177 da Lei 6.404/76; e
(iii) adote, sob pena de responsabilidade solidária,
as medidas administrativas objetivando identificar
o(s) responsável(eis) pela(s) multa(s), nos termos da
Instrução Normativa 32/14, e informe o resultado das
providências na próxima prestação de contas.

Trata-se da Prestação de Contas Anual da COMPANHIA
DE DESENVOLVIMENTO DE CARIACICA – CDC, referente

O Ministério Público de Contas, por meio do Parecer
n.º 01492/2019-7, de lavra do Procurador Luciano

Exercício:

		

UG:
			
Desenvolvimento de Cariacica
Relator: 			

2015
CDC - Companhia de

Márcia Jaccoud Freitas

Responsável:
FERNANDO
AUGUSTO
BARROS
BETTARELLO, MILTON HENRIQUE DO COUTO NETO,
ANDRE VICTOR DE MENDONCA ALVES, ALBUINO CUNHA
DE AZEREDO JUNIOR, JORGE EDUARDO DE ARAUJO
SAAD
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DE CARIACICA – EXERCÍCIO 2015
– PCA REGULAR – QUITAÇÃO – DETERMINAÇÕES –
ARQUIVAR
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Vieira, manifestou-se no mesmo sentido, opinando pela
regularidade das contas, sem prejuízo da expedição das
determinações propostas pelo corpo técnico.
É o Relatório.
Considerando que não foram apontadas inconsistências
nas demonstrações contábeis, conforme evidenciado
pela área técnica, entendo que as presentes Contas
devem ser julgadas regulares, sem prejuízo das
determinações propostas.
Pelo exposto, com fundamento nos artigos 84, inciso I, e
85 da Lei Complementar n.º 621/2012, acompanhando
a área técnica e o Ministério Público de Contas, VOTO
no sentido de que o Colegiado aprove a minuta de
deliberação que submeto à apreciação.

integralmente os documentos relacionados no Anexo III,
Parte I, Bloco “J”, da Instrução Normativa 43/2017, no
prazo estabelecido no artigo 140, parágrafo único, do
RITCEES;
1.2.2. na prestação de contas anual de 2018, apresente
as demonstrações contábeis com os as informações
mínimas estabelecidas no item 51 da NBC TC26 (R5) c/c
artigo 177 da Lei 6.404/76;
1.2.3. adote, sob pena de responsabilidade solidária,
as medidas administrativas objetivando identificar
o(s) responsável(eis) pela(s) multa(s), nos termos da
Instrução Normativa 32/14, e informe o resultado das
providências na próxima prestação de contas.
1.3. ARQUIVAR, após o trânsito em julgado.

Em 25 de março de 2019.

2. Unânime.

MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Conselheira Substituta

3. Data da Sessão: 12/06/2019 – 18ª Sessão Ordinária da
Primeira Câmara.

1. ACORDÃO

4. Especificação do quórum:

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:

4.1. Conselheiros: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
(no exercício da presidência) e Luiz Carlos Ciciliotti da
Cunha.

1.1. Julgar REGULAR a Prestação de Contas Anual da
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE CARIACICA
– CDC, referente ao exercício de 2017, sob a
responsabilidade dos senhores FERNANDO AUGUSTO
BARROS BETTARELLO, MILTON HENRIQUE DO COUTO
NETO, ANDRÉ VICTOR DE MENDONÇA ALVES, ALBUÍNO
CUNHA DE AZEREDO JÚNIOR e JORGE EDUARDO DE
ARAÚJO SAADI, dando-lhes quitação;

4.2 Conselheira Substituta: Márcia Jaccoud Freitas
(relatora/convocada).

1.2. DETERMINAR ao atual gestor que:
1.2.1. na prestação de contas anual de 2018, apresente

CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
No exercício da Presidência
CONSELHEIRA SUBSTITUTA CONVOCADA
MARCIA JACCOUD FREITAS
Relatora
CONSELHEIRO LUIZ CARLOS CICILIOTTI DA CUNHA
Fui presente:
www.tce.es.gov.br

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

Acórdão 00704/2019-9 – PRIMEIRA CÂMARA
Processo: 06353/2018-1
Classificação:
Ordenador

Prestação

Exercício: 		

de

Contas

Anual

de

2017

UG: 			
FMASM - Fundo Municipal de
Assistência Social de Montanha
Relator: 		

Márcia Jaccoud Freitas

Responsável:

ODAIR PANCIERI SALLIN

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MONTANHA – EXERCÍCIO 2017
– PCA REGULAR – QUITAÇÃO – MULTA POR ATRASO NO
ENCAMINHAMENTO DA PCA – ARQUIVAR
A SRA CONSELHEIRA SUBSTITUTA MÁRCIA JACCOUD
FREITAS
Trata-se da Prestação de Contas Anual do FUNDO
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MONTANHA,
referente ao exercício de 2017, sob a responsabilidade
do senhor ODAIR PANCIERI SALLIN.
Com base no Relatório Técnico n.º 00539/2018-1 e na
Instrução Técnica Inicial n.º 00757/2018-3, foi proferida
a Decisão SEGEX n.º 00720/2018-1, por meio da qual o
gestor responsável foi citado para apresentar justificativas
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quanto aos seguintes indícios de irregularidade:
2.1
Descumprimento do prazo de envio da
Prestação de Contas Anual;

pelo corpo técnico na Instrução Técnica Conclusiva n.º
01026/2019-9, abaixo transcritos:
2.

INDICATIVOS DE IRREGULARIDADE

3.3.1
Não encaminhamento do Relatório e do Parecer
do Controle Interno.

DESCUMPRIMENTO DO PRAZO DE ENVIO DA PRESTAÇÃO
DE CONTAS ANUAL (ITEM 2.1 DO RT 539/2018-1)

Devidamente citado, o Sr. Odair Pancieri Sallin apresentou
suas razões de justificativas (Defesa n.º 00201/2019-2)
e documentação de apoio (Peças Complementares n.º
03215/2019-1 a 03216/2019-4).

Inobservância aos artigos 122 e 123 § 2 ° da Resolução
TC 261/2013

Instado a manifestar-se, o Núcleo de Controle Externo
de Contabilidade e Economia – NCE, por meio da
Instrução Técnica Conclusiva n.º 01026/2019-9, opinou
pelo afastamento da irregularidade atinente ao não
encaminhamento do Relatório e do Parecer do Controle
Interno, sugerindo a regularidade da prestação de
contas anual.
Em razão da manutenção da irregularidade pertinente
ao descumprimento do prazo de envio da Prestação de
Contas Anual, opinou pela aplicação de multa ao gestor
responsável.
O Ministério Público de Contas, por meio do Parecer
n.º 01179/2019-3, de lavra do Procurador Heron Carlos
Gomes de Oliveira, manifestou-se no mesmo sentido,
opinando pela regularidade das contas, com aplicação
de sanção de multa ao gestor, em razão da remessa em
atraso da PCA.
É o Relatório.
Acompanho a conclusão da área técnica e do Ministério
Público de Contas acerca da regularidade da Prestação
de Contas Anual, com aplicação e sanção de multa, em
decorrência do atraso no encaminhamento da PCA.
Adoto, como razões de decidir, os fundamentos expostos

Conforme relatado no RT 539/2018-1:
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, inobservado, portanto, o 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.
JUSTIFICATIVAS
Devidamente citado, Termo de Citação 1296/20181, o Sr. Odair Pancieri Sallin apresentou documentos,
juntamente com as seguintes alegações de defesa,
abaixo transcritas:
3. Contabilidade do Fundo Municipal de Assistência
Social é feita pelo contabilista da Prefeitura Municipal
www.tce.es.gov.br

de Montanha. Há uma enorme dificuldade de encontrarse um Contador especializado nesta área, além das
dificuldades financeiras inerentes da falta de recursos do
FMAS. O prazo estabelecido pela Lei orgânica Municipal
de Montanha para a Prestação de Contas anual é 30 de
abril de cada exercício. Entendo que o pequeno lapso
temporal ocorrido entre o prazo limite para o envio da
PCA de 2017 a esse Egrégio Tribunal de Contas e a sua
efetiva homologação, não causou prejuízos a analise
técnica e documental da Prestação de Contas Anual do
Fundo Municipal de Assistência Social do Município de
Montanha, Estado do Espírito Santo.
4. Desta forma, requeiro desse Tribunal de Contas, o
afastamento dos fatos e motivos que ensejaram a citação
do item em comento, devido à dificuldade operacional
do Fundo Municipal de Assistência Social de Montanha,
Estado do Espírito Santo.
ANÁLISE
O presente indicativo de irregularidade se refere ao
descumprimento do prazo de envio da prestação de
contas anual.
Após regular citação, o defendente afirma que o prazo
estabelecido na Lei Orgânica do Município para prestação
de contas é 30/04, e que a demora na entrega se deve
ao fato de a contabilidade do Fundo de Assistência Social
ser feita pelo contador da Prefeitura, devido à enorme
dificuldade em encontrar um profissional especializado
nesta área. Por fim, aduz que a demora na entrega da
PCA não causou prejuízos à análise das contas.
Inicialmente, é importante ressaltar que assiste razão à
defesa quando afirma que o prazo limite para entrega da
Prestação de Contas Anual do município de Montanha
Segunda-feira, 5 de agosto de 2019
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é o dia 30 de abril, todavia, em consulta ao sistema
CidadES verificou-se que a primeira tentativa de entrega
do presente PCA deu-se apenas no dia 22/05/2018, já
em atraso, e a sua homologação somente se deu no dia
29/05/2018.

JUSTIFICATIVAS

Sendo assim, considerando que o prazo para entrega
e homologação dos arquivos referentes à Prestação de
Contas Anual, exercício 2017, era até o dia 30/04/2018
e os arquivos foram homologados apenas no dia
29/05/2018; considerando também o princípio da
isonomia, que estabelece tratamento igual a todos os
jurisdicionados desta Corte de Contas; e que a demora
no envio da PCA deriva de deficiência estrutural da UG,
cuja responsabilidade é do gestor; sugere-se manter o
presente indicativo de irregularidade, com aplicação de
multa ao Sr. Odair Pancieri Sallin, tendo em vista o artigo
139, Resolução TC 261/2013.

6 . Realmente este Relatório e o Parecer Conclusivo do
Controle Interno não foram enviados. A cobrança foi
efetuada ao Controlador Geral, e desta forma, estou
encaminhando em anexo o devido documento.

NÃO ENCAMINHAMENTO DO RELATÓRIO E PARECER DO
CONTROLE INTERNO (ITEM 3.3.1 DO RT 539/2018-1)

Compulsando o documento apresentado verifica-se que
se trata do relatório e parecer conclusivo do controle
interno municipal sobre a prestação de contas anual do Sr.
Odair Pancieri Sallin, gestor à frente do Fundo Municipal
de Assistência Social de Montanha no exercício de 2017.

Inobservância ao §2º do art. 82 da Lei Complementar
Estadual 621/2012, §4º do art. 135 do Regimento Interno
do TCEES e IN 43/2017
Conforme relatado no RT 539/2018-1:
O Relatório e o Parecer Conclusivo do Controle Interno,
exigidos no §2º do art. 82 da Lei Complementar Estadual
621/2012, no §4º do art. 135 do Regimento Interno
do TCEES e na IN 43/2017 não foi encaminhado pela
responsável sendo anexado em seu lugar o relatório de
gestão da unidade.
Assim, sugere-se citar o gestor responsável para
justificar-se pela não apresentação de parecer do órgão
de controle interno.

Devidamente citada, Termo de Citação 1296/20181, o Sr. Odair Pancieri Sallin apresentou documentos,
juntamente com as seguintes alegações de defesa,
abaixo transcritas:

ANÁLISE
O presente indicativo de irregularidade se refere ao não
envio do relatório e parecer do controle interno
Após regular citação, o gestor responsável reconhece
que o parecer não havia sido encaminhado e afirma que
está encaminhando o arquivo conforme exigido pela IN
43/2017, junto à defesa.

Da análise do relatório constata-se que o parecer assim
concluiu:
(...)
As verificações de conformidades nas demonstrações
contábeis, e nas demais peças que compõem a PCA
apresentaram a situação orçamentária, financeira,
gestão fiscal e patrimonial, assim como, os demais atos
de gestão referente ao Exercício de 2017.
Ademais, não foram constatadas irregularidades
insanáveis no Exercício de 2017 do Fundo Municipal de
www.tce.es.gov.br

Assistência Social de Montanha/ES quando da aplicação
das técnicas de verificação de processos e procedimentos
de controle, escopo apresentado no item anterior e em
vista dos procedimentos verificados neste relatório.
2.1 Ressalvas
Foram recebidos na UCCI – Unidade Central de
Controle Interno, em 21 de maio de 2018, do Setor de
Contabilidade os Demonstrativos, Balanços e Balancetes,
que compõem a Prestação de Contas Anual do Exercício
de 2017 do Fundo Municipal de Assistência Social de
Montanha/ES.
(...)
Pelo exposto, tendo em vista que a omissão no
encaminhamento do documento foi regularizada,
opinamos por acolher as justificativas e afastar o
presente indicativo de irregularidade.
3 CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Foi examinada a Prestação de Contas Anual relativa à
Fundo Municipal de Assistência Social de Montanha,
exercício de 2017, formalizada de acordo com a IN
TCEES 43/2017 e com o escopo definido na Resolução TC
297/2016 e alterações posteriores.
Quanto ao aspecto técnico-contábil e o disposto na
legislação pertinente, opina-se no sentido de que este
Egrégio Tribunal de Contas julgue REGULAR a prestação
de contas anual do Sr. Odair Pancieri Sallin, Secretário
Municipal, no exercício das funções de ordenador de
despesas no Fundo Municipal de Assistência Social de
Montanha, no exercício de 2017, na forma do artigo 84
da Lei Complementar Estadual 621/2012, todavia houve
o descumprimento do prazo de envio da PCA, conforme
relatado no item 2.1 desta instrução técnica conclusiva.
Segunda-feira, 5 de agosto de 2019
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Desta forma, propõe-se ainda:

2. Unânime.

- Aplicação de multa ao Sr. Odair Pancieri Sallin, 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 regulamentar, conforme relatado no
item 2.1 desta instrução conclusiva”.

3. Data da Sessão: 12/06/2019 – 18ª Sessão Ordinária da
Primeira Câmara.

Pelo exposto, com fundamento nos artigos 84, inciso I, e
85 da Lei Complementar n.º 621/2012, acompanhando
a área técnica e o Ministério Público de Contas, VOTO
no sentido de que o Colegiado aprove a minuta de
deliberação que submeto à apreciação.
Em 01 de abril de 2019.
MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Conselheira Substituta
1. ACORDÃO
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 a Prestação de Contas Anual
do FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE
MONTANHA, referente ao exercício de 2017, sob a
responsabilidade do senhor ODAIR PANCIERI SALLIN,
dando-lhe quitação;
1.2. APLICAR SANÇÃO DE MULTA ao senhor ODAIR
PANCIERI SALLIN, no valor de R$ 1.000,00 (um mil
reais), em razão do descumprimento do prazo de envio
da prestação e contas anual, com fulcro no artigo 135,
VIII, da Lei Complementar n.º 621/2012 c/c art. 389, VIII,
do RITCEES;
1.3 ARQUIVAR, após o trânsito em julgado.

4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
(no exercício da presidência) e Luiz Carlos Ciciliotti da
Cunha.
4.2 Conselheira Substituta: Márcia Jaccoud Freitas
(relatora/convocada).
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 RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
No exercício da Presidência
CONSELHEIRA SUBSTITUTA CONVOCADA
MARCIA JACCOUD FREITAS
Relatora
CONSELHEIRO LUIZ CARLOS CICILIOTTI DA CUNHA
Fui presente:		
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS
HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Em substituição ao procurador-geral
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões
Acórdão 00728/2019-9 – PRIMEIRA CÂMARA

www.tce.es.gov.br

Processos: 01750/2014-6, 01862/2018-4
Classificação:

Tomada de Contas Especial Convertida

UG: 			
Jaguaré

PMJ - Prefeitura Municipal de

Relator: 		

Sebastião Carlos Ranna de Macedo

Interessado:

PREFEITURA JAGUARE

Responsável:
ROGERIO FEITANI, CARLOS ESTEVAN
FIOROT MALACARNE, SERGIO PINTO CORREA, PEDRO
JADIR BONNA, ALCY MARINHO DE BACKER, ASSOCIACAO
DESPORTIVA BOTAFOGO DE JAGUARE
Procuradores: Millayni Gama Camata, PATRICK
GOMES DE SOUZA (CPF: 154.422.187- 82), GABRIEL
FERREIRA ZOCCA (OAB: 6516E-ES), TATIANE MENDES
RIBEIRO (OAB: 28947-ES), LUCAS GIANORDOLI PINTO
CYPRESTE (OAB: 29031-ES), RAFAEL BEBBER CHAMON
(CPF: 132.207.527-13), MILENA MAGNOL CASAGRANDE
(OAB: 28910-ES), ALEX DE FREITAS ROSETTI (OAB:
10042-ES), AMANDA LOYOLA GOULART (OAB:24474ES), BARBARA DALLA BERNARDINA LACOURT (OAB:
14469-ES), CAMILA CARLETE GOMES (OAB: 23460-ES),
CARLOS EDUARDO AMARAL DE SOUZA (OAB: 10107ES), CAROLINA AVELAR DE OLIVEIRA (OAB: 23097-ES),
CHEIM JORGE & ABELHA RODRIGUES - ADVOGADOS
ASSOCIADOS, CHRISTINA CORDEIRO DOS SANTOS
(OAB: 12142-ES), FLAVIO CHEIM JORGE (OAB: 262B-ES),
GABRIEL JUNQUEIRA SALES (OAB: 27532-ES), LUANA
ASSUNCAO DE ARAUJO ALBUQUERK (OAB: 15866ES), LUDGERO FERREIRA LIBERATO DOS SANTOS (OAB:
21748-ES), MARCELO ABELHA RODRIGUES (OAB: 7029ES), MARCELO RODRIGUES NOGUEIRA (OAB: 19008ES), MATHEUS DOCKHORN DE MENEZES (OAB: 14007ES), NATHALIA SAIB DE PAULA (OAB: 20844-ES), PEDRO
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LENNO ROVETTA NOGUEIRA (OAB: 26891- ES), THIAGO
FELIPE VARGAS SIMOES (OAB: 13399-ES), CHEIM JORGE
& ABELHA RODRIGUES ADVOGADOS ASSOCIADOS (CNPJ:
03.444.489/0001-89), LUIZA NUNES DE NORONHA
(CPF: 160.135.137-24), ARTHUR LUIS LOUREIRO (CPF:
164.971.447-57), ARTHUR AZEREDO THEVENARD (CPF:
140.390.417-04), LAILA CHEIM SADER MALHEIROS
(CPF: 133.993.717-48), TALITA ATAIDE DA SILVA (CPF:
153.685.427-12)
FISCALIZAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ –
2013 – DESCONVERSÃO – MANTER IRREGULARIDADES
- MULTA – ARQUIVAR
O EXMO.SR.CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA
DE MACEDO
1 RELATÓRIO
Trata-se de auditoria realizada em cumprimento ao
Plano e Programa de Fiscalização 48/2014 (fls. 01-04) na
Prefeitura de Jaguaré referente ao exercício de 2013, sob
responsabilidade do senhor Rogério Feitani – Prefeito
Municipal.
Em seguida foi elaborado o Relatório de Fiscalização
34/2014 (fls. 08-55), no qual foram consignados os
possíveis indícios de irregularidade, posteriormente
reproduzidos na Instrução Técnica Inicial 1085/2014 (fls.
56-108), na qual é sugerida a citação dos responsáveis
para apresentar justificativas quanto aos indícios
observados, bem como a instauração de incidente de
inconstitucionalidade e conversão do processo em
Tomada de Contas Especial.
Acompanhando a proposta da área técnica, proferi o
voto de fls. 112-119, acatado pelo Plenário, conforme
Decisão Preliminar de Citação 133/2014 (fl. 123) e

Decisão TC 8784/2014 (fl. 125-126).

639).

Assim, os responsáveis foram citados e apresentaram
suas justificativas às fls. 150-159; 161-240; 246-288; 290321.

O Ministério Público de Contas corrobora com a
Manifestação Técnica 1199/2017 e reitera o Parecer
Ministerial de fls. 426/432 (fls. 843).

Tendo em vista a impossibilidade de citar a Associação
no endereço disponível, foi determinada sua citação por
edital, conforme Decisão Monocrática Preliminar DECM
1488/2015 (fls. 142-143). Não tendo havido resposta ao
Edital de Citação 25/2015 (fls. 144-145), foi declarada a
revelia da Associação Desportiva Botafogo de Jaguaré,
na forma da Decisão Monocrática Preliminar DECM
2206/2015 (fl. 324-325).

Os autos integraram a pauta de 28/11/2017, quando
apresentei o Voto 6985/2017 para, preliminarmente,
conferir ao art. 241 da Lei Orgânica do Município
de Jaguaré (Lei nº 01/90), interpretação conforme a
Constituição, e, na forma do art. 176 da LC 621/2012,
negar exequibilidade aos incisos III e IV do art. 2º, da Lei
406/1997 e à expressão “serviços” do inciso V do art. 2º
da Lei 406/1997 de Jaguaré, modulando-se os efeitos da
decisão (fls. 847/865).

Às fls. 330, a Prefeitura de Jaguaré juntou o Ofício
97/2016, apresentando a esta Corte Tomada de Contas
Especial, anexada a este feito.

Em consonância com o voto apresentado, foi prolatado o
Acórdão TC1444/2017 (fls. 894/893).

Os autos foram encaminhados ao Núcleo de Estudos
Técnicos e Análises Conclusivas, que elaborou a
Instrução Técnica Conclusiva ITC 3844/2016 (fls. 332 –
422), opinando pela irregularidade das contas.

Inconformado com a decisão, o senhor Rogério
Feitani interpôs Embargos Declaratórios (Processo TC
1862/2018). Por meio do Acórdão TC 888/2018, foi o
recurso conhecido e, no mérito, negado provimento.

Em seguida o Ministério Público de Contas, no Parecer
1388/2017 (fls. 426-432), da lavra do Procurador-Geral
Luciano Vieira, corroborou em parte o posicionamento
exarado na ITC 3844/2016.

Tem-se às fls. 932 o Prejulgado nº 37, elaborado a partir
da decisão do Acórdão 1444/2017.

Em 01/08/2017, na 25ª Sessão Ordinária do Plenário, foi
realizada sustentação oral, conforme notas taquigráficas
de fls. 445 a 447. Na oportunidade foi deferida a juntada
de documentos (fls. 450 a 614).
Em seguida o Núcleo de Estudos Técnicos e Análises
Conclusivas exarou a Manifestação Técnica 1199/2017,
opinando no sentido de que as alegações e documentos
trazidos por ocasião da sustentação oral não são capazes
de afastar as conclusões da ITC 3844/2016 (fls.626 a
www.tce.es.gov.br

Desta forma, retornaram os autos para análise de mérito.
É o relatório.
2 FUNDAMENTAÇÃO
Compulsando os autos, verifico que o feito se encontra
devidamente instruído, portanto, apto a um julgamento,
eis que observados todos os trâmites legais e regimentais.
Ratifico parcialmente o posicionamento da área técnica
exarado na Instrução Técnica Conclusiva ITC 3844/2016
e do Ministério Público Especial de Contas lavrado no
Parecer 1388/2017, pelo Procurador Luciano Vieira,
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conforme passo a expor.
Quanto aos itens 2.1 e 2.2, discordo do posicionamento
da área técnica e do Ministério Público de Contas, pelas
razões adiante apresentadas.
2.1 - Celebração de Convênio Com Objeto
Inconstitucional – Repasse Indevido À Entidade Privada
- Convênio 1/2013 – Processo TC 1840/14 – Prejudicial
de inconstitucionalidade do art. 241 da LOM de Jaguaré
(itens 2.1.1 e 2.1.2. da ITI 1085/2014)
Base legal:
art. 37, caput, da CF/88 (princípios da
legalidade, da moralidade e da impessoalidade), art. 32,
caput, da CE/89 (princípio do interesse público), art. 12,
caput, §§1º, 2º, e 3º, I e II, da Lei nº 4.320, de 23 de
março de 1964 e art. 37, caput, da Constituição Federal,
de 05 de outubro de 1988 (princípios da legalidade,
da moralidade e da impessoalidade) e art. 32, caput,
da Constituição Estadual, de 05 de outubro de 1989
(princípio da primazia do interesse público sobre o
privado).
Responsáveis:

Rogério Feitani – Prefeito Municipal.

Carlos Stevan F. Malacarne – Procurador Jurídico
Municipal.
Associação Desportiva Botafogo Futebol Clube de
Jaguaré – Alcyr Marinho de Backer
Observa-se, quanto a este item, ter ocorrido a verificação,
em sede preliminar, por esta Corte de Contas, da
inconstitucionalidade do art. 214 da Lei Orgânica de
Jaguaré:
Art. 241. É facultado ao Município de Jaguaré a
concessão de subvenções a entidades esportivas
profissionais, semi-profissionais e amadoras, desde que
em competições oficiais municipais e intermunicipais.

Parágrafo único. As subvenções de que trata o caput do
artigo, só serão concedidas a entidades profissionais cuja
denominação seja o nome do Município.
Realizada a análise pertinente, foi exarado o Acórdão
144/2017 – Plenário, que, quanto ao dispositivo do
referido diploma legal, assim concluiu:
“(...) 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. Preliminarmente:
1.1.1. conferir ao art. 241 da Lei Orgânica do Município
de Jaguaré (Lei nº 01/90), interpretação conforme a
Constituição, de modo que as subvenções a entidades
esportivas profissionais de que trata o dispositivo sejam
concedidas de modo não habitual, somente em casos
específicos compatíveis com o interesse público, e após
se priorizar o desporto educacional; (...)”
Neste sentido tem-se o Prejulgado o Prejulgado nº 37,
elaborado a partir da decisão do Acórdão 1444/2017,
nos seguintes termos:
“Conferir ao artigo 241 da Lei Orgânica do Município
de Jaguaré (Lei nº 01/1990), interpretação conforme a
Constituição, de modo que as subvenções a entidades
esportivas profissionais de que trata o dispositivo sejam
concedidas de modo não habitual, somente em casos
específicos compatíveis com o interesse público, e após
se priorizar o desporto educacional; (...)”
Portanto, para que seja possível a transferência
de recursos públicos para entidades desportivas
profissionais, com base no art. 341 da LOM de Jaguaré,
www.tce.es.gov.br

é preciso sejam observados os requisitos estabelecidos
a partir da Interpretação Conforme a Constituição,
implementada por esta Corte no Acórdão TC 1444/2017
(fls. 874/893), consubstanciada no Prejulgado 37: as
subvenções devem ser concedidas de forma não habitual
e em casos específicos, compatíveis com o interesse
público e após priorizar o desporto educacional.
A partir de tal parâmetro, a área técnica assim concluiu
(ITC 3844/2016), com anuência do Ministério Público de
Contas:
“(...) Portanto, em que pese seja possível a
transferência de recursos públicos para entidades
esportivas profissionais, é preciso, para que tal ato seja
constitucional, que todos os requisitos sejam obedecidos
– o que não se verifica, no caso. Desse modo, o Convênio
01/2013 é inconstitucional, na medida em que
representou um repasse habitual à entidade esportiva
profissional, realizada sem a anterior priorização do
desporto educacional.
Diante da inconstitucionalidade do Convênio 01/2013,
tornam-se nulos os seus efeitos, devendo ser
restabelecida a situação anterior. Assim, os valores
repassados à Associação Desportiva Botafogo Futebol
Clube de Jaguaré devem ser ressarcidos aos cofres
municipais. (...)”
Entretanto, discordo de tal posicionamento conforme a
seguir esclareço.
Na análise do Convênio 01/2013 é preciso ter em conta
alguns parâmetros.
Com base no art. 241 da LOM, o Município de Jaguaré
editou a Lei 1039/2013, que assim estabeleceu:
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a realizar
Segunda-feira, 5 de agosto de 2019

214

ATOS DA 1a CÂMARA

despesa, do tipo transferências a instituições privadas
sem fins lucrativos, de até R$ 430.000,00 (quatrocentos
e trinta mil reais) em favor da Associação Desportiva
Botafogo FC de Jaguaré, pessoa jurídica de direito privado,
CNPJ 27.559.723/0001-81, com sede nesta cidade à
Avenida 09 de Agosto, s/n, centro, para manutenção
e desenvolvimento de suas atividades descritas no
parágrafo único da primeira alteração estatutária em
vigor desde 11 de novembro de 2011, arquivada sob
o Protocolo nº. 02880, em 25 de novembro de 2011,
averbado sob o nº. 12 em 28/11/2011 e Registro 000026,
Livro A-1, no Registro Civil de Pessoas Jurídicas de São
Mateus-ES.
Parágrafo Único. A despesa autorizada neste artigo será
custeada com recursos próprios do Tesouro Municipal e
será efetivada mediante assinatura de termo de ajuste
mais adequado à transferência dos recursos, em estrita
obediência à legislação pertinente, entre o Município de
Jaguaré, por sua Prefeitura, e a Associação Desportiva
Botafogo FC de Jaguaré, com representação na forma de
seu estatuto.
Art. 2º A despesa descrita no artigo anterior correrá à
conta de dotação constante da lei orçamentária de 2013,
a saber:

que abrir o crédito autorizado neste artigo indicará a
origem dos recursos necessários à sua abertura, em
conformidade com as disposições do art. 46, combinadas
com as do art. 41, inciso I; e do art. 43, § 1º, inciso II,
todos da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
(grifou-se)
O Convênio 01/2013, por sua vez, possui o seguinte
objeto:
2 - Objeto - Constitui objeto do presente Convênio a
conjugação de esforços entre as partes com a finalidade
específica de implementar a prática de atividades
desportivas formais e não-formais no âmbito deste
Município, visando a participação da Associação
Desportiva Botafogo de Jaguaré no campeonato
estadual de futebol 2013 (capixabão 2013), como
representante oficial do Município de Jaguaré.
Ora, o Município, ao elaborar o Convênio o fez com base
na Lei Orgânica Municipal e também em lei específica.
Naquele momento o Tribunal de Contas não havia
analisado a Lei Orgânica do Município de Jaguaré, sob a
ótica da constitucionalidade, o que ocorreu no somente
exercício de 2017, por meio do Acórdão TC 1444, que
originou o Prejulgado nº 37.

333.50.41.00000 Contribuições (Ficha 00218)

Neste caso, entendo pertinente a modulação dos efeitos
da decisão proferida no Prejulgado 37, em nome do
princípio da segurança jurídica, para que a Interpretação
Conforme a Constituição produza seus efeitos após a
publicação da decisão final a ser proferida nos presentes
autos.

Parágrafo Único. Fica, desde já, autorizada a abertura
do crédito adicional suplementar, respeitado o limite
da despesa fixado no artigo anterior, sendo que o ato

Observe-se inclusive que a interpretação conforme
foi implementada em razão da inexistência de
inconstitucionalidade no texto da Lei Orgânica Municipal.

080 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES;
089 – Secretaria Municipal de Esportes
080.089.27.811.0031.1.084 – Transferência de recursos
financeiros ao Botafogo Futebol Clube de Jaguaré

www.tce.es.gov.br

Tanto assim que ele foi mantido.
Os responsáveis não teriam como antever o
pronunciamento específico desta Corte sobre a LOM
de Jaguaré, em especial as exigências de as subvenções
serem concedidas de forma não habitual e em casos
específicos, compatíveis com o interesse público e após
priorizar o desporto educacional, mormente em razão da
existência do Parecer Consulta 02/2007 deste Tribunal,
vigente à época da celebração do convênio 01/2013:
“(...) Nessa ordem, não vejo óbice ao fomento ao desporto
amador ou profissional, como opção político- legislativa
do município, observado o princípio da impessoalidade
quando da edição do regramento, além de nele
estabelecer critérios objetivos de concessão, planos de
aplicação dos recursos e, prestação de contas. Assim,
no caso de desporto profissional, como ora suscitado
pelo consulente, além da observância à Carta Federal e
Estadual, para o seu fomento é imperativo ser observada
às normas insertas na Lei Federal nº. 9.615/98, alterada
pelas Leis 9.981/00, 10.264/01 e 10.672/03; Deverá
ainda ser observado o art. 26 da Lei de Responsabilidade
Fiscal para a destinação de recursos a pessoas físicas ou
jurídicas, autorizando-se através de lei específica, além
de atender às condições estabelecidas na Lei de Diretrizes
Orçamentárias e previsão na Lei Orçamentária Anual
ou, em seus créditos adicionais, dentro dos ditames da
Lei Federal n. 4.320/64, relativamente à forma contábil
e orçamentária, e à observância de compatibilidade
das atividades desenvolvidas pelos entes beneficiados,
além da necessidade de apresentação das respectivas
prestações de contas.(...)”
O parecer não apresentava requisitos a serem
observados. Ao contrário, indicava a possibilidade de
Segunda-feira, 5 de agosto de 2019
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fomento ao desporto profissional como opção políticolegislativa do município.

A área técnica apontou a irregularidade na Instrução
Técnica Inicial (ITI 1085/2014), nos seguintes termos:

Observa-se, quanto ao senhor Carlos Estevan F.
Malacarne, que a área técnica e o Ministério Público de
Contas já opinavam pelo afastamento da irregularidade,
tendo em vista que o seu parecer, embora sucinto, não
apresenta erro grosseiro, dolo ou má-fé, em especial
considerando que, no caso, não lhe competia analisar
a conveniência e a oportunidade do Convênio frente a
outras políticas públicas e outros investimentos no setor
desportivo. Some-se a isso o fato de que a CF, a LOM e a
Lei Municipal 1039/2013 permitiam o repasse de verbas
à entidade.

“(...) observa-se que o Município de Jaguaré firmara,
durante o exercício de 2013, convênio com o Botafogo
Futebol Clube de Jaguaré, com o objetivo de que o
referido clube representasse oficialmente o município
no campeonato estadual de futebol. Para tanto,
efetuados três repasses, no importe de R$230.000,00,
R$105.000,00, e R$95.000,00, que totalizam
R$430.000,00, conforme consta do processo nº
119.418/2013, sobre o qual pairam indícios de utilização
irregular e sem a devida comprovação da despesa.

Neste sentido, deve ser afastada a irregularidade em
face do senhor Rogério Feitani, da Associação Desportiva
Botafogo Futebol Clube de Jaguaré e do senhor
Carlos Estevan F. Malacarne e, consequentemente o
ressarcimento do valor de R$ 430.000,00 (180.520,60
VRTE).

Após análise do precitado convênio e dos autos
do processo PMJ 119.418/13, constatou-se que o
convenente emitiu e sacou três cheques nos valores
acima discriminados, sem que fosse possível identificar
sequer a destinação dos recursos públicos, por
conseguinte, tampouco se houve boa aplicação dos
recursos públicos.

2.2 - Ausência De Extratos Bancários Na Prestação De
Contas – Convênio 1/2013 – Processo TC 1840/14 (item
2.1.3, da ITI 1085/2014)

Isto é, não há nos documentos que instruem a malsinada
prestação de contas, os extratos bancários da conta
específica para da movimentação dos recursos públicos.

Base legal: art. 37, caput, da CF/88 (princípios da
legalidade, da moralidade e da impessoalidade), art. 32,
caput, da CE/89 (princípio do interesse público), Cláusula
VI, Subitem 2, do Convênio 01/13, art. 116, §1º, I ao VII,
e §4º, da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, art. 62 e 63,
caput, §1º, I, e §2º, I, da Lei 4.320/64.
Responsáveis: Rogério Feitani – Prefeito Municipal.
Associação Desportiva Botafogo Futebol Clube de
Jaguaré (Alcyr
Marinho de Backer)

(...)
Como visto, a falta de elementos imprescindíveis para
a correta prestação de contas dos recursos públicos
recebidos, mediante convênio, os extratos da conta
bancária específica, a fim que se possa configurar o
vínculo entre a verba recebida e a totalidade das despesas
realizadas para execução do objeto do convênio e, se
houve ou não saldos remanescentes, constitui grave
indicativo de irregularidade, sendo passível de devolução
ao erário o montante de R$430.000,00 ou 180.520,5709
www.tce.es.gov.br

VRTE. (...)”
Após a análise das defesas apresentadas, a área técnica,
na ITC 3844/2016, com anuência do Ministério Público
de Contas, entendeu, em suma, que “a ausência de
extratos bancários que discriminem os gastos, impede
o rastreamento dos valores a fim de que sejam
compatibilizados com o objeto do Convênio. (...)” Além
disso, ressaltou:
“(...) A Lei Municipal 1039/2013, que autoriza repasses
ao clube de futebol data de 06/02/2013. Por sua vez,
o Convênio 01/2013 foi firmado em 15/02/2013, com
vigência a partir da assinatura do termo. Sendo assim,
todas as despesas anteriores a este marco não podem
ser custeadas com recursos do Convênio.
À fl. 100 dos autos da TCE consta um relatório, datado
de 21/03/2013, de gastos referente à parcela de R$
230.000,00 repassada ao clube. O valor total dos gastos
foi exatamente R$ 230.000,00 de acordo com esse
relatório.
Compulsando os autos da TCE, constata-se a existência
de recibos de pagamentos assinados por diversos
prestadores de serviços (atletas, preparador físico,
lavadeira e passadeira). Tais recibos, por vezes,
englobam despesas relativas a dezembro de 2012
e janeiro de 2013 (há menção também ao mês de
fevereiro), períodos anteriores à assinatura do Convênio
01/2013 (15/02/2013), que visava à participação no
Campeonato Capixaba de 2013. Além disso, tais recibos
não discriminam o valor do salário e os encargos sociais.
Também não se encontrou justificativa do motivo pelo
qual não foi emitido RPA. Por esses motivos, os recibos
de pagamento firmados por prestadores de serviços não
se revelam idôneos para comprovação da destinação dos
Segunda-feira, 5 de agosto de 2019
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recursos. Os recibos totalizam R$ 159.068,09.
Os demais documentos tratam de recibos e notas fiscais
diversos, que englobam produtos esportivos, gêneros
alimentícios, hospedagem. Dentre os recibos e notas
diversos, verifica-se que muitos deles se referem a
despesas ocorridas em janeiro e na primeira quinzena
de fevereiro de 2013. A título de exemplo, confiramse as fls. 155, 161, 172, 180, 186, 192, 205, 214. A
existência desses documentos em meio a outros com
a data posterior leva a crer que tais recibos e notas
fiscais foram juntadas ao processo independentemente
de se tratarem de despesas relativas ao Convênio
01/2013. Isto é, ao que exsurge, quaisquer notas fiscais
e recibos emitidos em favor da Associação Esportiva
Botafogo de Jaguaré foram juntadas ao processo, sem
que se comprove ou demonstre sua estreita relação
com o objeto do convênio. Tal circunstância afeta a
validade do processo como um todo. Desse modo, por
contaminação, os recibos e notas fiscais não se prestam
à comprovação da idoneidade dos valores relativos ao
Convênio 01/2013.
Demais disso, a planilha de custos projetados (fl. 48
autos da TCE) previa um gasto mensal com alimentação
no montante de R$ 9.500,00. Na prestação de contas
de fl. 100, somente em um supermercado foram gastos
R$ 27.276,76. Há gastos em outros supermercados (em
um deles, R$ 8.316,01) e restaurantes. Como se verifica,
já em 21/03/2013, o valor previsto para alimentação
foi amplamente superado sem que se identifiquem
justificativas para tanto e sem que tenha restado
cabalmente comprovado que todo o valor foi revertido
para a participação no campeonato. A desproporção
entre o esperado e o executado sugere que as aquisições

não tenham sido realizadas em favor da participação no
campeonato.
À fl. 244, consta novo relatório da prestação de contas
de R$ 105.000,00. Novamente, o valor total de gastos
coincide exatamente com o valor repassado. Do mesmo
modo que os recibos de pagamento a prestadores de
serviços da parcela anterior, não consta discriminação
dos encargos sociais e valores do salário. Tal ausência
vulnera a confiabilidade de tais documentos, de maneira
que não servem ao fim a que se destinam.
À fl. 330, consta planilha com os gastos referentes ao
terceiro repasse no valor de R$ 95.000,00 – dessa vez,
consta um saldo de R$ 3,16. Nessa tabela, consta a
referência a “Recibos Diversos Cheque Nº 215”, no valor
de R$ 29.300,00. Tal cheque encontra-se acostado à fl.
380 dos autos da TCE, como sendo em favor de Sandro
Nunes. Não há maiores explicações sobre essa despesa,
embora o valor coincida com os recibos dos prestadores
de serviços juntados às folhas anteriores (366/379).
Nas folhas seguintes constam cheques a cada um dos
prestadores de serviços. Não há explicações para essa
diferença de postura. Isto é, não há explicação nos
autos para o motivo pelo qual alguns atletas/jogadores
receberam cheques individuais e outros não. Com saque
único de R$ 29.300,00 não é possível verificar se esse
valor foi, de fato, direcionado aos signatários daqueles
recibos.
Por essas razões, sugere-se a rejeição da conclusão da
Tomada de Contas Especial, em razão de os documentos
que a compõem não estarem em conformidade com
os termos do Convênio 01/2013, mantendo-se a
irregularidade em face dos responsáveis indicados.
Some-se a esses motivos, o fato de que não houve
www.tce.es.gov.br

pesquisa de preços a subsidiar a escolha dos fornecedores
dos bens e serviços adquiridos com os recursos do
convênio.
Em resposta às suas alegações, esclareça-se que o
Prefeito é responsável na medida em que assinou o
Convênio 01/2013 e que autorizou as transferências
para a beneficiária, sendo o responsável superior da
Administração Pública municipal. Demais disso, haja
vista a particularidade do objeto do convênio e de seu
vulto, era de se esperar maior zelo seu na verificação dos
gastos. Por fim, ressalte-se que a eventual participação
de outros agentes públicos na composição da prestação
de contas não exime o sr. Rogério Feitani de sua
responsabilidade pelo bom uso dos recursos públicos.
Pelo exposto, caso não prospere a sugestão de
inconstitucionalidade do Convênio 01/2013, opina-se
pela manutenção da irregularidade em face de Rogério
Feitani e Associação Esportiva Botafogo Futebol Clube
de Jaguaré, sendo passível de ressarcimento o valor
de R$ 430.000,00 (180.520,60 VRTE), conforme nexos
causais e condutas descritas na ITI 1085/2014.
Entretanto, discordo em parte do posicionamento da
área técnica, conforme a seguir esclareço.
De fato, por todos os argumentos apresentados na ITC
3844/2016, vislumbra-se a existência de irregularidades
na prestação de contas do convênio.
Esse inclusive também foi o posicionamento da Comissão
de Tomada de Contas Especial - TCE (fls. 425/429 dos
autos da TCE):
V- DAS ANÁLISES
Após as devidas formalidades, a administração
pública, com o intuito de fomentar o esporte e a saúde
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no município, iniciou procedimento licitatório na
modalidade convênio nº 001/2013.
Da análise do Processo, verifica-se que o convênio foi
regularmente formalizado e realizado, sendo que os
valores foram devidamente transferidos à empresa
convenente. Para comprovar os gastos a empresa
convenente trouxe ao processo, como prestação de
contas, as notas fiscais e cheques referentes aos gastos
efetuados. No entanto, ao analisar o processo, os
auditores do Tribunal de contas verificaram que faltava
na prestação de contas o extrato das contas vinculadas
aos gastos efetuados pela empresa. Chamados a
esclarecimentos, restou comprovado pelo depoimento
das partes ouvidas que vimos que o Prefeito Municipal
não se desincumbiu do ônus de determinar a abertura de
Tomada de Contas Especial, que o Secretário de Esportes
não tomou conhecimento do requerimento feito pelos
agentes do TCEES e que o responsável legal pela empresa
convenente não trouxe, por opção pessoal, os extratos
das contas vinculadas ao contrato para comprovar o
devido gasto do dinheiro público.
VI DO PARECER DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS
ESPECIAL
Após análise profunda do processo “in quaestio”,
constatamos que o representante legal da empresa
convenente, em desacordo com a intimação efetuada,
não trouxe ao processo documentos necessários para a
devida prestação de contas.
[...]
Podemos observar, com a leitura do contrato firmado
que a responsabilidade pela devida prestação de contas
recai sobre a convenente, devendo a municipalidade

exercer o poder fiscalizador sobre a mesma.
Quando a empresa convenente não cumpre com o que
foi estabelecido, age ilicitamente, devendo o município
utilizar-se das punições administrativas cabíveis para
a proteção do erário público, já que é inerente à
Administração aferir a legalidade dos atou praticados e
comprovar o efetivo cumprimento do convênio.
Restou, portanto, comprovado dolo na conduta do
convenente que conscientemente, manteve-se inerte
quanto ao seu dever de ofício de prestar contas, não
apresentando nenhuma justificativa plausível para sua
omissão quando instado a se manifestar, seja no âmbito
administrativo ou no curso do processo judicial.
[...]
A falta de prestação de contas não conduz à inevitável
conclusão de que houve danos ao erário, que, se houver,
devem ser comprovados na sua existência e extensão,
assim, os documentos da fiscalização, sobre os valores
repassados à municipalidade, e sobre a falta de prestação
de contas, constituem somente indícios de danos, que
precisam ser demonstrados.
No caso em tela, não há comprovação dos danos
praticados à administração pública, mas sim ausência
de um documento específico para prestação de contas,
na opinião desta Comissão de Tomada de Contas
Especial, verificamos que o mesmo está irregular,
devendo o responsável legal da empresa convenente
responsabilizado nas esferas devidas.
Assim, no tocante ao Processo TC 1750/2014, item
2.1.4, que relatava ausência de tomada de contas para
apuração do uso do dinheiro público, vemos que a
ausência procede e que é devida a responsabilização
www.tce.es.gov.br

do responsável legal da empresa convenente sobre a
atitude omissiva verificada, devendo ser penalizado nos
termos do art. 12 inc. III da Lei 8.429/19922, no que Ihe
couber. (grifou-se)
Neste sentido, é evidente que a inexistência dos extratos
bancários, dentre outras deficiências, demonstra que a
prestação de contas do Convênio 01/2013 encontra-se
eivada de irregularidades.
Entretanto, não se pode deixar de ter em conta a
alegação do senhor Rogério Feitani no sentido de que
os valores foram utilizados no objeto do convênio, tendo
em vista que o clube participou do campeonato e ficou
bem colocado.
A partir da análise implementada na Instrução
Técnica Conclusiva, observa-se a existência de vários
documentos atinentes à alimentação, hospedagem e
pagamento de jogadores, indicando que os gastos são
referentes à participação da Associação Desportiva
Botafogo de Jaguaré no campeonato estadual de futebol
2013, conforme alegou o defendente.
No mesmo sentido, na Tomada de Contas realizada
pelo município (Processo em anexo), há evidências da
utilização dos valores repassados pelo município no
objeto do referido Convênio. Tanto assim que a Comissão
da TCE ressalta inexistir a comprovação da existência de
dano, mas apontando a existência de irregularidades na
prestação de contas.
Neste sentido, reconheço a existência da irregularidade,
conforme apontado pela área técnica, pelo Ministério
Público de Contas e também pela Comissão de Tomada
de Contas. Entretanto, afasto o ressarcimento imputado
por entender que, conforme a documentação juntada
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aos autos, os valores foram investidos no objeto do
Convênio nº 01/2013.
Quanto aos demais itens, tomo como razão de decidir
as razões de mérito exaradas na Instrução Técnica
Conclusiva ITC 3844/2016 (fls. 332 – 422) e Parecer de
fls. 426-432, da lavra do Procurador-Geral Luciano Vieira,
abaixo transcritos, nos seguintes termos:
- Instrução Técnica Conclusiva ITC 3844/2016 “(...) 2.3 - Não Instauração De Tomada De Contas Para
Apuração Do Uso Do Dinheiro Público Pelo Clube
Convenente – Convenio 1/2013 – Processo TC 1840/14
(item 2.1.4, da ITI 1085/2014).
Base legal: art. 37, caput, da CF/88 (princípios da
legalidade, da moralidade e da impessoalidade), art.
32, caput, da CE/89 (princípio do interesse público), c/c
Cláusula VI, Subitem 2, do Convênio 1/13, art. 116, §1º,
incisos I ao VII, da Lei 8.666/93.
Responsável:

Rogério Feitani – Prefeito Municipal.

(...)
Análise
Tendo em vista a instauração de Tomada de Contas
Especial, apensada a este feito, não subsiste a
irregularidade imputada.
Desse modo,
irregularidade.

opina-se

pelo

afastamento

da

2.4. Ausência De Designação De Fiscal Do Convênio
(item 2.1.5, da ITI 1085/2014)
Base legal: art. 67, caput, §1º, e 116, caput, da Lei
8.666/93.
Responsável: Rogério Feitani – Prefeito Municipal.
(...)

Análise
A exigência de fiscalização da execução dos contratos
e convênios firmados pela Administração decorre do
disposto no artigo 67 da Lei de Licitações e Contratos,
abaixo reproduzido:
Art. 67 A execução do contrato deverá
ser 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.
§ 1º - O representante da Administração anotará em
registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a
execução do contrato, determinando o que for necessário
à regularização das faltas ou defeitos observados.
§ 2º - As decisões e providências que ultrapassarem a
competência do representante deverão ser solicitadas
a seus superiores em tempo hábil para a adoção das
medidas convenientes.

381/2009, Plenário, Rel. Min. Benjamin Zymler, DOU de
13.03.2009.)
Contratação pública – Contrato – Fiscalização –
Acompanhamento pelos fiscais – Efetividade – TCU
No que diz respeito à presença efetiva de fiscais
acompanhando a execução das obras, o TCU entende
que se trata de um poder-dever da Administração e
determinou, num caso concreto, a regularização da
deficiência detectada na fiscalização dos contratos e a
certificação de que os fiscais designados para tal função
exercem efetivamente o acompanhamento das obras,
nos termos do art. 67 da Lei n. 8.666/93. (TCU, Acórdão
nº 1.632/2009, Plenário, Rel. Min. Marcos Bemquerer
Costa, DOU de 22.07.2009.)
Acerca do disposto no artigo 67 do Estatuto Legal das
Licitações, leciona o Professor Lucas Rocha Furtado com
sua costumeira proficiência que:

Contratação pública – Contrato – Fiscalização
– Execução do contrato – Acompanhamento – Dever da
Administração – TCU

Em decorrência da supremacia do interesse público, não
pode a Administração assumir posição passiva e
aguardar que o contratado cumpra as suas obrigações
contratuais. Não pode a Administração esperar o fim
do termo do contrato para verificar se seu objetivo foi
efetivamente alcançado, se seu objeto foi cumprido.
Durante a própria execução do contrato; deverá ser
verificado se o contratado está cumprindo todas as
etapas e fases do contrato. Essa forma de agir preventiva
apenas benefícios traz para a Administração (grifamos).

Como é cediço, no âmbito dos contratos administrativos,
a Administração tem o dever de acompanhar a perfeita
execução do contrato, não podendo assumir a posição
passiva de aguardar que o contratado cumpra todas
as suas obrigações contratuais”. (TCU, Acórdão nº

A designação de representante da Administração
especificamente para a fiscalização do contrato, além de
norma de observância obrigatória, reveste-se de medida
salutar para a gestão dos contratos. Sobre este aspecto,
vale mais uma vez trazer a sempre oportuna lição de

A fiscalização dos contratos afigura-se como um dever
da Administração ante o caráter vinculativo da norma
supramencionada, sendo incorreto inferir-se que se
trata de mero poder discricionário do gestor público.
Nesse sentido é a jurisprudência do Egrégio Tribunal de
Contas da União, ora colacionada:

www.tce.es.gov.br
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Lucas Rocha Furtado, in verbis:
Em relação à questão jurídica, a primeira observação
é no sentido de que a Administração Pública tem o
dever de fiscalizar a execução dos contratos por ela
firmados. Em face desse poder-dever da Administração,
ela deverá designar representante (agente) para
promover esse acompanhamento, nos termos do art.
67 da Lei nº 8.666/93. Esse representante deverá anotar
tanto o cumprimento do objeto (ou partes do objeto) do
contrato, como eventuais falhas ou irregularidades na
sua execução.
Na eventualidade de esse representante verificar, por
exemplo, fato que justifique a aplicação de multa, não
será ele quem irá determinar a aplicação dessa multa.
Cabe a ele tão somente promover as anotações
necessárias, o mais detalhadamente possível, de modo
a permitir que a autoridade competente determine
a aplicação de penalidades, ou suste o pagamento a
ser realizado. É importante observar, contudo, que a
ausência de fiscalização ou a má fiscalização não eximem
o contratado das suas responsabilidades perante a
Administração Pública.
Igualmente relevante observar que a figura do fiscal do
contrato não deve ser confundida com a do gestor do
contrato.
Não obstante a não segregação dessas duas atribuições
não possa ser considerada ilegal, ela deve ser evitada. Ao
fiscal do contrato, como observado, cumpre verificar
a correta execução do objeto da avença, de modo a
legitimar a liquidação dos pagamentos devidos ao
contratado, ou, conforme o caso, para orientar as
autoridades competentes acerca da necessidade de
serem aplicadas sanções ou de rescisão contratual. O

gestor do contrato, a seu turno, é aquele a quem
incumbe tratar com o contratado. Ou seja, o gestor do
contrato tem a função de conversar com o contratado,
de exigir que este último cumpra o que foi pactuado, de
sugerir eventuais modificações contratuais.
Se o produto fornecido à Administração é inadequado,
por exemplo, cumpre ao fiscal atestar a inexecução
contratual, sendo papel do gestor exigir que a contratada
substitua o produto defeituoso. Cumpre igualmente ao
gestor comunicar à contratada a falta do material objeto
do fornecimento ou recusar serviços, bens ou obras em
desacordo com o pactuado (grifamos).
Destaque-se que a designação do representante da
Administração para fiscalização do contrato deve ser
realizada de maneira formal, ou seja, por ato próprio ou
por termo nos autos do processo inerente à contratação
ou assinatura do convênio, consoante afirmado em
jurisprudência do E. Tribunal de Contas da União, senão
vejamos:
Execução dos contratos – designação do gestor
Nota: O TCU determinou observância do disposto no art.
67 da Lei 8.666/93, quando da execução dos contratos,
designando representante da Administração para
acompanhar e fiscalizar a execução do contrato.
Fonte: TCU. Processo nº TC – 625.185/98-6. Acórdão nº
19/1999 – Plenário.

93/2004 – Plenário.
Dessa forma, considerando os delineamentos da matéria,
não se afigura razoável, data vênia, a alegação sustentada
pelo ora defendente, no sentido de que a os Secretários
de Finanças e Esportes, sendo responsáveis diretos pelos
repasses, seriam os responsáveis pela fiscalização. Como
se viu, a designação do fiscal do convênio – que tem a
função específica de atestar e efetuar a execução do
objeto do convênio - deve ser feita de maneira formal.
Em relação ao precedente desta Corte, invocado pelo
Defendente, vale ressaltar que há também posição em
sentido contrário, como se infere do Acórdão 167/2016,
da Primeira Câmara, em que foi mantida irregularidade
por ausência de designação de fiscal em convênio.
Assim sendo, ante todo o exposto, opina-se
pela manutenção da irregularidade em face do Sr.
Rogério Feitani.
2.5. Ausência De Pesquisa De Mercado - Convenio
1/2013 – Processo TC 1840/14 (item 2.1.6, da ITI
1085/2014)
Base Legal: art. 37, caput, e XXI, da CF/88 (Princípio da
Impessoalidade) c/c art. 26, ‘caput’ e paragrafo único, II,
c/c art. 116 da Lei nº 8.666/93.
Responsáveis: Rogério Feitani – Prefeito
Associação Desportiva Botafogo de Jaguaré (Alcyr

No mesmo sentido:

Marinho de Backer)

TCU recomendou: “(...) observe o art. 67 da Lei nº
8.666/93, atentando para a necessidade de designar
formalmente servidor para acompanhamento e
fiscalização de seus contratos (...)”;

(...)

Fonte: TCU. Processo nº 006.796/2000-7. Acórdão nº
www.tce.es.gov.br

Análise
A pesquisa de mercados impõe-se como regra nas
aquisições efetuadas com recursos públicos, uma vez
que impede indevidos direcionamentos, bem como
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preza pela economicidade no dispêndio (art. 70, CF).
Sobre a necessidade de que entidades privadas realizem
pesquisa de preços, transcreve-se excerto do Manual de
Convênios e Outras Despesas do TCU:
As entidades sem fins lucrativos deverão realizar,
no mínimo, cotação prévia de preços no mercado,
observados os princípios da impessoalidade, moralidade
e economicidade, que deverá ser realizada por
intermédio do Siconv. Não se exige dessas entidades a
observância das disposições contidas na Lei de Licitações
e Contratos administrativos.
Tal exigência encontra-se em consonância com os
princípios administrativos da impessoalidade, da
moralidade e da indisponibilidade do interesse
público, motivo pelo qual sugere-se a manutenção da
irregularidade em face de Rogério Feitani e Associação
Desportiva Botafogo de Jaguaré, conforme nexos
causais e condutas descritas na ITI 1085/2014.
Inclusão De Exigências Restritivas À Competitividade Pregão Presencial 27/13 – Processo 119.609/13 (item
2.2.1, da ITI 1085/2014)
Base Legal: art. 3º, §1º da Lei nº 8666/93 c/c art. 37, XXI,
da CF/88.
Responsáveis: Rogério Feitani – Prefeito Municipal
Pedro Jadir Bonna – Pregoeiro Oficial
Carlos Stevan F. Malacarne – Procurador Jurídico
Municipal.
(...)
Análise
A – Exigência De Inscrição No CRA
No item 7.2.3, “e”, “f”, “g”, do Edital de Pregão 27/2013,

foi exigido dos licitantes, como requisito de qualificação,
que tivessem registro no Conselho Regional de
Administração. O objeto do Pregão consistia em serviços
de manutenção em máquinas pesadas diversas.
O Conselho Regional de Administração volta-se
à fiscalização das atividades de administração de
pessoas, recursos, etc., enfim atividades que não estão
diretamente ligadas à manutenção de máquinas. Desse
modo, a inscrição em referida entidade não é elemento
indispensável para a prestação do serviço pretendido,
motivo pelo qual a exigência se revela inadequada e
potencialmente restritiva à competitividade.
Quanto ao argumento dos responsáveis de que as
exigências de qualificação se situam na órbita da
conveniência e da oportunidade da Administração, temse que o mérito administrativo é sujeito ao controle de
legalidade, de proporcionalidade e de razoabilidade,
a fim de que a exigência seja compatível com o fim
desejado. No caso, os responsáveis não demonstraram
a proporcionalidade da exigência, conectando-a com o
objeto do contrato, razão por que seus argumentos não
podem ser aceitos. Demais disso, o fato de a exigência
ter sido realizada com boa-fé não elide a irregularidade.
Por fim, cabe ressaltar que há manifestações deste
TCE-ES no sentido de que o registro no CRA somente
pode ser exigido se o objeto da licitação envolver
atividade de administração como atividade primária.
Nesse sentido, apontam-se os acórdãos 978 e 979,
ambos de 2014. Conquanto em ambos a irregularidade
tenha sido afastada (por outro motivo), ficou claro
na fundamentação do acórdão que o “registro no
CRA somente seria obrigatório quando o objeto a ser
contratado for decorrente da atividade básica e não em
www.tce.es.gov.br

relação às atividades secundárias”. Ambos acórdãos
tratam de serviços de transporte escolar, no entanto, a
ratio da decisão aplica-se ao caso ora em exame, qual
seja, exigir-se registro no conselho de administração
apenas quando o objeto do contrato (a atividade básica)
for relacionado à administração.
Portanto, opina-se pela manutenção da irregularidade
em face de Rogério Feitani e Pedro Jadir Bonna,
conforme condutas e nexos causais descritos na ITI
1085/2014.
(...)
B - Exigência De Entrega De Peças E Serviços Em Prazo
Exíguo A Contar Do Recebimento Da Ordem De Compras
De acordo com o item 12.2 do Edital de Pregão 27/2013,
bem como o item 3.1.5, do Termo de Referência, a
prestação dos serviços de manutenção em máquinas
pesadas deveria começar em dois dias úteis a contar
da emissão da ordem de fornecimento e o material
necessário ao serviço deveria ser fornecido em cinco
dias úteis após a solicitação formal.
Segundo a ITI 1085/2014, tal prazo é demasiadamente
exíguo e, portanto, restritivo à competitividade. Os
responsáveis informam, por sua vez, que tal prazo foi
assim previsto para garantir a melhor prestação dos
serviços e que não houve restrição, como o comprova o
fato de a vencedora do certame estar situada em outra
municipalidade.
Com razão os responsáveis.
A ITI 1085/204 sustenta que a ordem de serviço foi
emitida no mesmo dia da assinatura do contrato, o que
denota que a contratada já teria que dispor, naquele
momento, dos profissionais e dos serviços.
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Contudo, o edital não informa que a ordem de serviço
seria assinada no mesmo dia da assinatura do contrato.
A previsão do edital estabelece que os serviços devem
ser prestados em dois dias úteis a contar da emissão
da ordem de serviço, mas não estabelece quando esta
se daria. O fato de ter sido emitida no mesmo dia, no
caso, não implica que seria sempre assim. Desse modo,
não sendo a regra que a emissão da ordem de serviço
se dê no mesmo dia, a eventual contratada poderia ter
mais tempo para disponibilizar os bens necessários à
prestação do serviço, não havendo que se falar, assim,
em exiguidade.
Desse modo, não se verifica que o prazo fixado no edital
viole a razoabilidade. Ao contrário, encontra-se dentro
dos parâmetros da discricionariedade da Administração,
de maneira que não há que se falar em irregularidade
quanto a essa previsão.
Portanto, opina-se pelo afastamento da irregularidade.
C - Obrigatoriedade De Certificado Do SENAI
Na cláusula 3.1.11, do Termo de Referência do Edital de
Pregão, foi estabelecida a seguinte exigência:
3.1.11 – Empregar, na execução dos serviços, pessoal
devidamente qualificado, comprovado por certificados
de entidades reconhecidas pelo SENAI, montadoras de
máquinas/equipamentos/implementos etc.
Diante de tal redação, a ITI 1085/2014 entendeu que
se tratava de exigência restritiva na medida em que
condicionava a prestação dos serviços à formação
apenas no SENAI. Os responsáveis aduzem que a
exigência visava à qualificação em quaisquer entidades
aptas à formação desses profissionais, podendo ser o
SENAI, outras montadoras de máquinas/equipamentos.

Novamente, com razão os responsáveis.
Em que pese a redação do item em questão seja deficiente,
a utilização do termo “etc.” ao final da cláusula, deixa
entrever que seriam aceitos certificados de entidades
formadoras congêneres ao SENAI ou quaisquer outras
montadoras de máquinas/equipamentos/implementos,
sendo o rol exemplificativo, como aduzem os
responsáveis.
A propósito, a expressão “montadoras de máquinas/
equipamentos/implementos”,
que,
a
princípio,
parece deslocada na frase, adquire sentido quando se
adiciona a preposição “de” antes dela. Dessa maneira,
reescrevendo-se a cláusula, tem-se que:

A ITI 1085/2014 sustenta que a exigência, disposta nos
itens 9.2.4.7 e 9.2.4.8, do Edital de Pregão 35/2013, de
que o profissional de segurança fizesse parte do quadro
permanente é restritiva à competição. Isso porque a
previsão exige “comprovação prévia da existência no
quadro de pessoal da empresa licitante de profissional
na área de segurança do trabalho e que faça parte do
quadro permanente da empresa”, fazendo com que a
empresa tivesse que comprovar “o vínculo empregatício
do profissional de segurança do trabalho com a empresa
licitante, previamente à licitação” (destaque no original).

3.1.11 – Empregar, na execução dos serviços, pessoal
devidamente qualificado, comprovado por certificados
de entidades reconhecidas pelo SENAI, [de] montadoras
de máquinas/equipamentos/implementos etc.

Os responsáveis afirmaram que “a exigência de possuir
profissional da área de segurança do trabalho no quadro
da empresa licitante decorre da lei e não da vontade da
Administração ou mesmo de quem elaborou o edital.
Portanto, buscou-se garantir o disposto na lei”, prevista
na Portaria 3214/78 e, em especial, na NR 4.

Desse modo, opina-se pelo afastamento da
irregularidade, uma vez que não se vislumbra restrição
ao caráter competitivo, no caso.

A exigência de que os profissionais façam parte do
quadro permanente da empresa encontra-se disposta
no art. 30, §1º, I, da Lei 8.666/93:

Inclusão De Exigências Restritivas À Competitividade
- Pregão Presencial 35/13 – Processo Nº 120.334/13
(item 2.3.1, da ITI 1085/2014)

Art. 30.  A documentação relativa à qualificação técnica
limitar-se-á a:

Base Legal: art. 3º, caput, § 1º e I, da Lei nº 8.666/93 e
art. 37, XXI, da CF/88.
Responsáveis: Rogério Feitani – Prefeito
Pedro Jadir Bonna – Pregoeiro Oficial
Carlos Stevan F. Malacarne – Procurador Jurídico
Municipal.
(...)
Análise
www.tce.es.gov.br

§ 1o  A comprovação de aptidão referida no inciso II do
“caput” deste artigo, no caso das licitações pertinentes
a obras e serviços, será feita por atestados fornecidos
por pessoas jurídicas de direito público ou privado,
devidamente registrados nas entidades profissionais
competentes, limitadas as exigências a:        
I - capacitação técnico-profissional: comprovação do
licitante de possuir em seu quadro permanente, na
data prevista para entrega da proposta, profissional
de nível superior ou outro devidamente reconhecido
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pela entidade competente, detentor de atestado de
responsabilidade técnica por execução de obra ou
serviço de características semelhantes, limitadas estas
exclusivamente às parcelas de maior relevância e valor
significativo do objeto da licitação, vedadas as exigências
de quantidades mínimas ou prazos máximos;      
A expressão “quadro permanente” não deve ser
entendida no sentido de que o profissional deva ter
vínculo empregatício ou ser sócio da empresa, podendose admitir contratos de prestação de serviço por tempo
determinado, por exemplo. Nesse sentido, tem-se a
jurisprudência do TCU:
Acerca da exigência de vínculo empregatício de
engenheiro civil, ambiental e sanitarista com as
licitantes, na data de entrega da proposta, o TCU
entendeu que a jurisprudência do Tribunal é “pacífica
no sentido de ser ilegal a exigência de comprovação
de vínculo empregatício do responsável técnico com a
empresa licitante, pois impõe um ônus desnecessário
aos concorrentes, na medida em que são obrigados a
contratar, ou a manter em seu quadro, profissionais
apenas para participar da licitação (Acórdãos 103/2009
e 1.808/2011, do Plenário, entre outros)”. A Relatora
explicou, ainda, que o objetivo da Administração
é garantir que os profissionais indicados possam
desempenhar suas funções para garantir a execução
do objeto licitado, por isso “o vínculo do profissional
qualificado não precisa, portanto, ser necessariamente
trabalhista ou societário. É suficiente a existência de
um contrato de prestação de serviços, regido pela
legislação civil comum”. No mesmo sentido: Acórdãos
nºs 772/2009, 597/2007, 170/2007, 361/2006 e
2.297/2005, todos do Plenário do TCU. (Grifamos.) (TCU,

Acórdão nº 1.842/2013, Plenário, Rel. Min. Ana Arraes,
DOU de 22.07.2013.)
Acerca da comprovação do vínculo profissional dos
responsáveis técnicos com a licitante, prevista no art.
30, § 1º, inc. I, da Lei nº 8.666/93, o TCU entendeu que
a Administração Pública “deve admitir a apresentação
de cópia da carteira de trabalho (CTPS) em que conste
o licitante como contratante, do contrato social do
licitante em que conste o profissional como sócio,
do contrato de trabalho ou, ainda, de declaração
de contratação futura do profissional detentor do
atestado apresentado, desde que acompanhada de
declaração de anuência do profissional”. (TCU, Acordão
nº 498/2013, Plenário, Rel. Min. Raimundo Carreiro,
DOU de 18.03.2013.)
Em sede de tomada de contas especial, o TCU identificou
possíveis irregularidades em contratação que tinha
como objeto a prestação dos serviços diários de
transporte de servidores “por meio de seis automóveis
executivos blindados, com fornecimento dos respectivos
motoristas e a gestão da manutenção total da frota”.
Entre as supostas irregularidades estava “a condição
editalícia de comprovação da existência de prévio
vínculo empregatício entre os motoristas contratados
e a prestadora de serviços”. Ao apreciar a questão, o
Relator da Corte de Contas deixou assente que é “ampla
a jurisprudência do Tribunal quanto ao não cabimento
da estipulação de vínculo empregatício, tendo em vista
o caráter limitador da competitividade do certame e
da isonomia dos participantes”. Ademais, transcreveu
trecho do voto condutor do Acórdão nº 2.297/2005 do
Plenário: “a exigência de que as empresas concorrentes
possuam vínculo empregatício, por meio de carteira
www.tce.es.gov.br

de trabalho assinada, com o profissional técnico
qualificado mostra-se, a meu ver, excessiva e limitadora
à participação de eventuais interessados no certame,
uma vez que o essencial, para a Administração, é que
o profissional esteja em condições de efetivamente
desempenhar seus serviços no momento da execução de
um possível contrato”. Após transcrição do voto, o Relator
acrescentou: “nessa deliberação, entendeu o Tribunal
que seria suficiente a comprovação da existência de
um contrato de prestação de serviços, sem vínculo
trabalhista e regido pela legislação civil comum”. Com
base nisso, o TCU determinou ao ente público que
“abstenha-se de estipular em instrumento convocatório,
como condições de habilitação em licitações, a
comprovação da existência de vínculo empregatício
prévio entre interessados no certame e seus prepostos,
(...) por caracterizarem restrição à competitividade no
certame, com infração ao previsto no art. 3º da Lei nº
8.666/93”. (TCU, Acórdão nº 3.340/2011, 1ª Câmara, Rel.
Min. Walton Alencar Rodrigues, DOU de 27.05.2011.)
No caso, o Edital 35/2013 admitia apenas contrato de
trabalho (ou carteira de trabalho) ou contrato social
para a comprovação do pertencimento ao quadro
permanente, não tolerando outras formas. Confira-se:
9.2.4.7 – comprovação de que a empresa possui em seu
quadro de pessoal, profissional da área de segurança do
trabalho, conforme exigência da portaria nº 3214/78 NR
04.
9.2.4.8 – A comprovação de que o profissional faz
efetivamente parte do quadro permanente da empresa
será feita pela apresentação de cópia autenticada
do contrato de trabalho ou da cópia da carteira de
trabalho. Caso o responsável seja sócio da empresa,
Segunda-feira, 5 de agosto de 2019
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deverá ser apresentada cópia do contrato social ou
estatuto da empresa, e sua última alteração.
Tais exigências, como visto acima, são desproporcionais,
conforme entende a jurisprudência.
Ressalte-se que a irregularidade não reside na exigência
do profissional nos quadros da empresa, mas na natureza
do seu vínculo com esta. Assim, o fato de a legislação
pertinente exigir que tal profissional integre os quadros
da empresa no momento da prestação de serviço não
elide a irregularidade de se exigir vínculo empregatício
ou societário como únicas formas de comprovar o
pertencimento ao quadro permanente.
Portanto, opina-se pela manutenção da irregularidade
em face de Rogério Feitani e Pedro Jadir Bonna,
conforme condutas e nexos causais.
(...)
2.8 Prorrogação De Contrato Emergencial Por Mais
De 180 Dias - Contratação Direta: Dispensa 04/13 –
Processo Nº 119.858/13 (item 2.4.1, da ITI 1085/2014)
Base Legal: art. 37, XXI, da CF/88 e art. 3º, caput, § 1º e
I, e 24, I, da Lei nº 8.666/93.

de Jaguaré, representado pelo Prefeito, e a empresa
Qualitar, como se verifica do Contrato 26/2013 e de seus
dois termos aditivos (vide Doc. 04, do CD que contém os
documentos de auditoria).
Sendo assim, o Diretor da Autarquia SAAE (que possui
personalidade jurídica própria, distinta da do Município)
não pode ser responsabilizado, na medida em que não
é responsável pelos aditivos que estenderam o prazo
do contrato emergencial para além do período máximo
permitido em lei. Ressalte-se que o Contrato 26/2013 e
seus aditivos foram assinados pelo Prefeito.
Tendo em vista, portanto, que o fato reputado irregular
não foi provocado pelo Diretor do SAAE, tem-se que ele é
parte ilegítima para figurar no polo passivo do processo.
Assim, sugere-se a extinção do processo sem resolução
do mérito em razão de ilegitimidade ad causam do sr.
Sérgio Pinto Correia, na forma do art. 485, VI, CPC, c/c
art. 70, LC 621/2012.
2.9 - Contratação De Servidores Temporários Sem
Observância Dos Critérios Constitucionais
Base Legal: art. 37, II, §2º, e IX, da CF/88

Responsável: Sérgio Pinto Correia – Diretor do SAAE

Responsável: Rogério Feitani – Prefeito

(...)

(...)

Análise

Análise

O Contrato 26/2013, em análise, foi firmado em
01/03/2016 e teve seu termo em 30/11/2013 (total de
270 dias). Referido negócio jurídico teve como base o
art. 24, IV, L. 8.666/93, que, por sua vez, impõe que o
contrato dure no máximo 180 dias. Trata-se de norma
cogente, que não admite modulação pelas partes.

(...)

No caso, as partes do contrato 26/2013 são o Município

Mérito
Da análise das contratações efetivadas por meio
dos processos seletivos simplificados nº 001/2013,
002/2013, 003/2013, 004/2013 e 006/2013, verifica-se
que a contratação abarcou inúmeros cargos de diferentes
áreas, de maneira que não se destinou a atender uma
www.tce.es.gov.br

situação excepcional, mas a prover cargos públicos
para atividades rotineiras. Tal fato não é negado pelo
responsável, que, ao contrário, confirma-o, ao aduzir que
a Administração anterior não realizou concurso público –
circunstância que o levou
Do mesmo modo, as contratações temporárias para o
programa saúde de família se revelam inconstitucionais,
conforme jurisprudência:
Referem-se os autos a inspeção ordinária realizada
na Prefeitura Municipal de Iguatama, objetivando o
exame de atos de admissão de servidores – data base
30.04.09. O relator, Cons. Wanderley Ávila, verificou a
existência de 120 servidores admitidos em decorrência
de Processo Seletivo Simplificado 001/08, que passaram
a fazer parte integrante do quadro de servidores efetivos
da municipalidade, afrontando o disposto no inciso II
do art. 37 da CR/88. Salientou que o Processo Seletivo
Simplificado constitui pressuposto para admissão em
caráter temporário e que a contratação por esse meio
é possível, desde que haja excepcional interesse público
e necessidade transitória, o que não parece ter ocorrido
no Município, à vista das nomeações ocorridas. Votou
pela irregularidade das contratações sob exame, face
ao caráter permanente da atividade em comento e
por não ter ficado caracterizado o disposto no inciso
IX do art. 37 da CR/88. O relator constatou, também,
a existência de 22 contratações para o exercício das
funções de Agente Comunitário de Saúde (V. Informativo
n. 88) junto ao Programa de Saúde da Família - PSF e
ao Programa de Controle Epidemias - PCE, celebradas
após a promulgação da EC 51/06, sem a realização de
processo seletivo público. O Prefeito à época alegou que
as contratações dos Agentes Comunitários de Saúde e
Segunda-feira, 5 de agosto de 2019
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Agente de Combate a Dengue tiveram como finalidade
o atendimento das necessidades do Município e que
seriam realizadas de forma temporária. Posto que tais
contratações foram realizadas sem prévio processo
seletivo público, após a promulgação da EC 51/06, o
relator considerou irregulares as contratações para o
exercício das funções de Agente Comunitário de Saúde
e Agente de Combate as Endemias. Ressaltou que o art.
16 da Lei 11.350/06 veda a contratação temporária para
o exercício dessas funções, salvo na hipótese de surto
endêmico. Observou que as referidas contratações não
tiveram suporte constitucional e legal, e que não ficou
comprovada a situação de excepcional interesse público.
Apurou, ainda, a existência de 176 contratações que,
embora fundamentadas nas Leis Municipais 860/91,
1195/06 e 1229/08, não estão em conformidade com o
disposto no inciso IX do art. 37 da CR/88 e nas legislações
citadas, uma vez que não restaram comprovadas as
situações temporárias ou excepcionais justificadoras
da dispensa do concurso público. Observou que as
contratações realizadas tiveram como objetivo o exercício
de funções permanentes do Município e que não
ficou comprovado nos autos a situação de excepcional
interesse público que justificasse a contratação
temporária. Citou as Consultas 442.095, 441.986 e
440.884, que demonstram o entendimento do
TCEMG no sentido de que as contratações visando ao
desempenho de funções permanentes do ente público,
as quais devem ser exercidas por servidores efetivos, se
celebradas sem a devida motivação e fundamentação
legal, constituem grave infração à norma constitucional.
Pelas irregularidades constatadas, aplicou multa ao
gestor à época e determinou que, caso a situação não

tenha sido regularizada, que o atual Prefeito promova o
concurso público de provas e títulos para provimento dos
cargos do quadro permanente do Município, nos termos
do inciso II do art. 37 da CR/88, e, após a nomeação e
posse dos aprovados, proceda ao desligamento dos
contratados irregularmente. O voto foi aprovado por
unanimidade (TCE-MG Inspeção Ordinária n. 809.604,
Rel. Wanderley Ávila, 13.11.13).
A contratação de pessoal para compor as equipes do
Programa Saúde da Família (PSF) deve ocorrer por meio
de concurso público, ante o caráter permanente das
atividades desenvolvidas nesse programa. (TCU.
Acórdão 1428/2014 Segunda Câmara (Auditoria, Relator
Ministro-Substituto Marcos Bemquerer)
Ocorre que, no caso, seguindo o precedente do STF e
em homenagem à segurança jurídica, opina-se pela
preservação dos contratos firmados até o termo do
período fixado por esta Corte na modulação dos efeitos
da negativa de exequibilidade do art. 2º, III, IV e V, da
Lei Municipal 406/1997, conforme acima mencionado.
Em razão, portanto, da necessidade da preservação dos
contratos, não há que se falar em ilegalidade cometida
pelo responsável na vigência da lei reputada válida
naquele período. Assim, opina-se pelo afastamento da
irregularidade. (...)”

comprovação de registro no órgão regional competente:
Conselho Regional de Administração – CRA) e 2.3.1 –
Inclusão de exigências restritivas à competitividade,
todos da ITI 1085/2014, inescusáveis violações aos arts.
67, “caput” e § 1° e 116 (item 2.1.5), art. 26, “caput” e
parágrafo único, inciso II c/c art. 116 (item 2.1.6) e art. 3º,
§ 1°, inciso I (itens 2.2.1.A e 2.3.1), da Lei n. 8.666/1993,
consubstanciando a teor do art. 84, inciso III, alíneas “c”
e “d”, da LC n. 621/12, grave infração à norma legal,
razão mesma que o Superior Tribunal Eleitoral considera
que o descumprimento da lei de licitações importa
irregularidade insanável.
Ademais, robustecendo a gravidade das irregularidades
identificadas pelo corpo técnico no Convênio n. 1/2013
(itens 2.1.5 e 2.1.6), seguem julgados do Tribunal de
Contas da União que repreendem com veemência as
condutas praticadas pelos responsáveis:
Item 2.1.5
Acórdão 2911/2016 – Plenário, Rel. Vital do Rêgo
É cabível a responsabilização e a consequente imputação
de multa a gestores do órgão concedente quando exercem
a função gerencial fiscalizadora e o acompanhamento
físico-financeiro do convênio de forma deficiente.
Item 2.1.6

- Parecer do Ministério Público (fls. 426-432)

Acórdão 1422/2014 – Segunda Câmara, Rel. Ana Arraes

“(...)

O montante fixado no plano de trabalho aprovado pelo
órgão concedente serve apenas para definição de valor
a ser repassado ao futuro convenente, não se prestando
a substituir a devida pesquisa de preço prevista na lei de
licitações.

2. Afronta à Lei de Licitações e Contratos Administrativos
Restou cabalmente demonstrado nos autos, nos itens
2.1.5 – Ausência de designação de fiscal do convênio,
2.1.6 – Ausência de pesquisa de preço, 2.2.1 – Inclusão de
exigências restritivas à competitividade (A – Exigência de
www.tce.es.gov.br

Acórdão 2922/2013 – Plenário, Rel. José Jorge
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Não se impõe às entidades privadas que celebram
convênios com o poder público a realização de licitação
nos moldes da Lei 8.666/93, mas devem tais entidades
adotar procedimentos análogos, que atendam aos
princípios da legalidade, da impessoalidade, da
moralidade, da publicidade e da eficiência, previstos na
Constituição Federal.
Acórdão 3055/2013 – Plenário, Rel. José Múcio Monteiro
As despesas de recursos decorrentes de convênios
celebrados com o Poder Público devem seguir, no que
couber, as disposições da Lei de Licitações, ainda que os
valores tenham sido repassados a entidades privadas.
Acórdão 3227/2012 – Primeira Câmara, Rel. Ana Arraes
Na aquisição de produtos e na contratação de serviços
com recursos da União transferidos a entidades privadas
sem fins lucrativos, é necessária, no mínimo, a realização
de cotação prévia de preços de mercado antes da
celebração de contrato, em observância aos princípios
da impessoalidade, moralidade e economicidade.

dos recursos públicos. É necessária a utilização de
procedimento análogo à licitação ou a realização de
simples pesquisa de preços de mercado para justificar as
aquisições efetuadas.
Ao mesmo tempo, configura-se restrição à
competitividade do certame as exigências estabelecidas
nos Editais de Pregão Presencial n.s 027/2013 e
035/2013 (itens 2.2.1.A e 2.3.1), consoante julgados do
Tribunal de Contas da União abaixo transcritos, além
daqueles já mencionados pela área técnica.
Item 2.2.1.A
Acórdão 1841/2011 – Plenário, Rel. Augusto Sherman
Atividades não relacionadas às especificas dos
profissionais de Administração não exigem registro
perante o Conselho Profissional da categoria.
Item 2.3.1
Acórdão 2835/2016 - Plenário – Rel. Benjamin Zymler

serviço ou, ainda, de declaração de contratação futura
do profissional detentor do atestado apresentado, desde
que acompanhada da anuência deste.
Giro outro, cabe destacar que o NEC sugeriu o
afastamento da responsabilidade de Carlos Estevan
Fiorot Malacarne nos apontamentos de n.s 2.2.1.A e
2.3.1 da ITI 1085/2014, “por não vislumbrar a ocorrência
de má-fé, dolo ou erro grosseiro em seu parecer” no
que tange, respectivamente, às exigências inadequadas
vislumbradas nos Editais de Pregão Presencial n.s
027/2013 e 035/2013.
Com efeito, em relação ao Pregão Presencial n.
027/2013, item 2.1.1.A, o exame prévio da minuta do
edital foi elaborado por Deuciane Laquini de Ataide, que
sequer foi chamada aos feito, cabendo a Carlos Estevan
Fiorot Malacarne somente a análise da fase externa da
licitação.

Acórdão 5460/2011 – Segunda Câmara, Rel. Aroldo
Cedraz

Configura restrição ao caráter competitivo da licitação
a exigência, para fins de comprovação da capacidade
técnico-profissional (art. 30, § 1°, inciso I, da Lei
8.666/1993), da demonstração de vínculo societário
ou empregatício, por meio de carteira de trabalho, do
responsável técnico com a empresa licitante, sendo
suficiente a comprovação da disponibilidade do
profissional mediante contrato de prestação de serviços,
sem vínculo trabalhista e regido pela legislação civil.

Todavia, verifica-se que o exame prévio da minuta
do edital do Pregão Presencial n. 035/2013, item
2.3.1, foi realizado por Carlos Estevan Fiorot
Malacarne, evidenciando-se o nexo de causalidade
entre a conduta omissiva do Procurador Jurídico
em apontar irregularidade perceptível ictu oculis,
que caracterizou restrição ao caráter competitivo da
licitação, e a contratação celebrada, o que enseja
sua responsabilização, conforme posicionamento do
Tribunal de Contas da União.

A aplicação integral da Lei 8.666/1993 não é exigência
para convênios firmados com particulares; porém
não desobriga esses convenentes da observância dos
princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade,
moralidade, publicidade e eficiência na gestão

Acórdão 1447/2015 – Plenário, Rel. Augusto Sherman

Acórdão 434/2016 - Plenário, Relator Bruno Dantas

Para a comprovação do vínculo profissional do
responsável técnico com a licitante, deve-se admitir a
apresentação de cópia da carteira de trabalho (CTPS),
contrato social do licitante, contrato de prestação de

O parecerista jurídico pode ser responsabilizado por
parecer vinculante, a exemplo do previsto no art. 38,
parágrafo único, da Lei 8.666/1993, se verificada culpa
em sentido amplo (dolo ou culpa strictu sensu) na prática

Acórdão 291/2011 - Segunda Câmara, Rel. Raimundo
Carreiro
A aplicação de recursos públicos recebidos por
particulares em decorrência de convênios, acordos,
ajustes ou outros instrumentos congêneres deve
atender, no que couber, à Lei de Licitações.
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da irregularidade apurada.

condições.

Acórdão 10954/2015 – Segunda Câmara, Rel. Augusto
Nardes

No caso vertente, constata-se a inconstitucionalidade
da Lei Municipal n. 406/1997 ante a ausência do
pressuposto de excepcionalidade.

O parecerista jurídico pode ser responsabilizado por
erro grosseiro em parecer emitido em cumprimento ao
art. 38, parágrafo único, da Lei 8.666/93, que exige o
prévio exame e aprovação das minutas de contrato pelas
assessorias jurídicas.
3. Burla ao Princípio do Concurso Público
No tocante aos apontamentos de n.s 2.5.1 – Preliminar:
Inconstitucionalidade material dos incisos III a VI do art.
2° da Lei n. 406/1997 e 2.5.2 – Mérito: Contratação de
servidores temporários sem observância dos critérios
constitucionais, dispostos na ITI 1085/2014, cumpre
asseverar que a Carta Republicana é expressa ao
determinar no art. 37, inciso II, e parágrafo 2º, que a
prévia aprovação em concurso público é condição sine
qua non para o ingresso no serviço público, ressalvadas
as nomeações para cargo em comissão de livre nomeação
e exoneração, bem como a contratação temporária, nos
casos e hipóteses previstas em lei, sob pena de nulidade
do ato.
Assim, a dispensa de concurso público para contratação
de servidores configura medida extrema, que só pode ser
admitida em situações excepcionalíssimas, identificadas,
uma a uma no caso concreto, conforme autorização
contida em lei.
A contratação temporária de agentes públicos comporta,
pois, visualização restrita, eis que sua utilização é “para
atender a necessidade de excepcional interesse público”,
conforme dicção do art. 37, inciso IX, in fine, da CF/88,
cabendo ao legislador local estabelecer seus limites e

Não basta, portanto, que a lei simplesmente autorize
a contratação de pessoal por prazo certo e limitado
para conformar-se ao texto constitucional, vez que a
excepcionalidade das situações emergenciais afasta a
possibilidade de que elas, de transitórias, se transmudem
em permanentes, como de singela visão, sem esforço,
se observa no caso concreto, vez que a situação
engendrada pelo executivo municipal não se alinha ao
termo “excepcionalidade”.
Desta forma, avaliando o caso concreto, extrai-se que as
contratações, baseadas na Lei Municipal n. 406/1997, se
deram para o desempenho de atividades precípuas da
Administração Pública, correspondendo, assim, a tarefas
permanentes, contínuas, inerentes e indispensáveis à
atividade-fim da Prefeitura, motivo pela qual devem
ser, impreterivelmente, executadas por servidores
ocupantes de cargo de provimento efetivo, selecionado
em observância ao princípio do concurso público,
consoante art. 37, inciso II, da Constituição Federal.
(...)
No entanto, pelos próprios argumentos expostos na
ITC 03844/2016-8, conclui-se haver causa legítima de
escusa, não podendo ensejar aplicação de penalidades,
mostrando-se, portanto, na espécie, adequada e
suficiente, ante a preservação de infração à norma legal
e constitucional, a expedição de determinações para a
adoção de medidas corretivas.
4. Salienta-se que ressalta o caráter gravíssimo das
www.tce.es.gov.br

infrações praticadas o fato de que muitas delas
estão capituladas na Lei n. 8.429/1992 como ato de
improbidade administrativa que causa prejuízo ao
erário (art. 10), v.g. no caso da conduta lesiva ao erário
apurada (item 2.1.2 e 2.1.3 da ITI 1085/2014), e que
atentam contra os princípios da Administração Pública
(art. 11), v.g itens 2.1.5, 2.1.6, 2.2.1.A e 2.3.1 da ITI
1085/2014.
5. Ainda, cabe mencionar, a título ilustrativo, que
Tribunal de Contas de Mato Grosso, na Resolução
Normativa n. 17/2010, alterada pela Resolução
Normativa n. 02/2015, qualificou como condutas graves
o Pagamento de parcelas contratuais ou outras despesas
sem a regular liquidação (art. 63, § 2°, da Lei 4.320/1964
e arts. 55, § 3° e 73 da Lei 8.666/1993), a Inexistência de
acompanhamento e fiscalização da execução contratual
por um representante da Administração especialmente
designado (art. 67 da Lei 8.666/1993) e a Constatação de
especificações excessivas, irrelevantes ou desnecessárias
que restrinjam a competição do certame licitatório (art.
40, I, da Lei 8.666/1993; art. 3°, II, da Lei 10.520/2002),
condutas estas vislumbradas, respectivamente, nos itens
2.1.3, 2.1.5, 2.2.1.A e 2.3.1 da ITI 1085/2014, as quais
têm o condão de concluir pela irregularidade das contas.
(...)”
Ressalto minha discordância com a Instrução Técnica
Conclusiva ITC 3844/2016 quanto à responsabilização
do senhor Carlos Stevan Fiorot Malacarne – Procurador
Jurídico Municipal. Embora a área técnica afirme não
ter ocorrido ma-fé, dolo ou erro grosseiro no parecer,
na realidade houve irregularidade caracterizada pela
restrição ao caráter competitivo do certame no Pregão
Presencial nº 035/2013 (item 2.7 da ITC). Na presente
Segunda-feira, 5 de agosto de 2019

227

ATOS DA 1a CÂMARA

situação, ocorreu conduta omissiva do Procurador, que,
conforme apontou o Ministério Público, ao não indicar o
equívoco no edital, possibilitou a contratação.
(...)
Quanto aos argumentos apresentados por ocasião da
sustentação oral e a documentação juntada naquela
oportunidade (fls. 445 a 447 e 450 a 614), tanto o Núcleo
de Estudos Técnicos e Análises Conclusivas, quanto o
Ministério Público de Contas, opinaram no sentido de
que não são capazes de afastar as conclusões da ITC
3844/2016.
Desta forma, corroboro com a Manifestação Técnica
1199/2017 (fls.626 a 639) e com o Parecer Ministerial de
fls. 643, já que não vislumbrei alegações ou documentos
capazes de alterar meu entendimento.
Ratifico parcialmente o posicionamento da área técnica
e na íntegra o do Ministério Público Especial de Contas
para tomar como razão de decidir a fundamentação
exarada na Instrução Técnica Conclusiva ITC 3844/201,
na Manifestação Técnica 1199/2017 e nos Pareceres
de fls. 426-432 e 643 da lavra do Procurador de Contas
Luciano Vieira.
Ante o exposto, obedecidos todos os trâmites processuais
e legais, corroborando em parte o entendimento da área
técnica e na íntegra o do Ministério Público de Contas,
em manifestação da lavra do procurador de contas
Luciano Vieira, VOTO no sentido de que o Colegiado
aprove a seguinte minuta de deliberação que submeto
à sua consideração.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as
razões expostas pelo reator:
1.1 manter as seguintes irregularidades:
1.1.1 Ausência De Extratos Bancários Na Prestação De
Contas – Convênio 1/2013 – Processo TC 1840/14 (item
2.2 da ITC e do voto)
Base legal:
art. 37, caput, da CF/88 (princípios da
legalidade, da moralidade e da impessoalidade), art. 32,
caput, da CE/89 (princípio do interesse público), Cláusula
VI, Subitem 2, do Convênio 01/13 , art. 116, §1º, I ao VII,
e §4º, da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, art. 62 e 63,
caput, §1º, I, e §2º, I, da Lei 4.320/64.
Responsáveis:

Rogério Feitani – Prefeito Municipal.

Associação Desportiva Botafogo Futebol Clube de
Jaguaré
(Alcyr Marinho de Backer) – conveniada
1.1.2 Ausência De Designação De Fiscal Do Convênio
(item 2.4 da ITC e do voto)
Base legal:
8.666/93.

art. 67, caput, §1º, e 116, caput, da Lei

Responsável: Rogério Feitani – Prefeito Municipal.
1.1.3 Ausência De Pesquisa De Mercado - Convênio
1/2013 – Processo TC 1840/14 (item 2.5 da ITC e do
voto)

SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO

Base legal:
art. 37, caput, e XXI, da CF/88 (Princípio
da Impessoalidade) c/c art. 26, ‘caput’ e paragrafo único,
II, c/c art. 116 da Lei nº 8.666/93

Relator

Responsáveis:

1. ACÓRDÃO

Rogério Feitani – Prefeito Municipal

Associação Desportiva Botafogo de Jaguaré (Alcyr
www.tce.es.gov.br

Marinho de
Backer)
1.1.4 Inclusão De Exigências Restritivas À
Competitividade - Pregão Presencial 27/13 – Processo
119.609/13 - A – Exigência De Inscrição No CRA (item
2.6 da ITC e do voto)
Base legal:
art. 37, caput, e XXI, da CF/88 (Princípio
da Impessoalidade) c/c art. 26, ‘caput’ e paragrafo único,
II, c/c art. 116 da Lei nº 8.666/93
Responsáveis:

Rogério Feitani – Prefeito Municipal

Pedro Jadir Bonna – Pregoeiro Oficial
1.1.5 Inclusão De Exigências Restritivas À
Competitividade - Pregão Presencial 35/13 – Processo
Nº 120.334/13 (item 2.7 da ITC e do voto)
Base legal:
art. 37, caput, e XXI, da CF/88 (Princípio
da Impessoalidade) c/c art. 26, ‘caput’ e paragrafo único,
II, c/c art. 116 da Lei nº 8.666/93
Responsáveis:

Rogério Feitani – Prefeito Municipal

Pedro Jadir Bonna – Pregoeiro Oficial
Carlos Stevan F. Malacarne – Procurador Jurídico
Municipal
1.2 DESCONVERTER o processo de tomada de contas
especial em processo de fiscalização, na forma do art.
329, § 8º do Regimento Interno deste Tribunal de Contas;
1.3 EXTINGUIR o processo sem resolução do mérito em
razão de ilegitimidade ad causam, em relação ao senhor
Sérgio Pinto Correia, na forma do art. 485, VI, CPC, c/c
art. 70, LC 621/2012.
1.4 rejeitar as razões de justificativas do senhor Rogério
Feitani – Prefeito Municipal, no exercício de 2013,
em razão do cometimento de infrações dispostas nos
Segunda-feira, 5 de agosto de 2019
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itens 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 e 1.5 (referentes aos itens 2.2,
2.4, 2.5, 2.6 e 2.7 da ITC e do voto), condenando-o ao
pagamento de multa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil
reais), referente ao item 1.1 (2.2 da ITC e do voto), R$
1.000,00 (mil reais), referente ao item 1.2 (2.4 da ITC e
do voto), R$ 500,00 (quinhentos reais), referente ao item
1.3 (2.5 da ITC e do voto), R$ 500,00 (quinhentos reais)
referente ao item 1.4 (item 2.6 da ITC e do voto) e R$
500,00 (quinhentos reais) referente ao item 1.5 (item
2.7 da ITC e do voto), totalizando R$ 12.500,00 (doze
mil e quinhentos reais), com fulcro no art. 135, II da LC
621/2012;

no item 1.5 (2.7 da ITC e do voto), aplicando-lhe multa
no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), com base no
art. 135, II, LC 621/2012.

1.5 condenar a Associação Desportiva Botafogo
Futebol Clube de Jaguaré, em razão do cometimento
das infrações dispostas nos itens 1.1 e 1.2 (2.2 e 2.4
da ITC e do voto), ao pagamento de multa no valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais), referente ao item 1.1 (2.2
da ITC e do voto) e no valor de R$ 1.000,00 (mil reais),
referente ao item 1.2 (2.4 da ITC e do voto), totalizando
R$ 11.000,00 (onze mil reais) com fulcro no art. 135, II
da LC 621/2012;

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.

1.6 rejeitar as razões de justificativas do senhor Pedro
Jadir Bonna – Pregoeiro Oficial, no exercício de 2013,
em razão das irregularidades dispostas nos itens 1.4 e
1.5 (2.6 e 2.7 da ITC e do voto), aplicando-lhe multa
no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), referente ao
item 1.4 (2.6 da ITC e do voto) e R$ 500,00 (quinhentos
reais), referente ao item 1.5 (2.7 da ITC e do voto),
totalizando 1.000,00 (mil reais), com base no art. 135,
II, LC 621/2012;
1.7 rejeitar as razões de justificativas do senhor Carlos
Stevan F. Malacarne – Procurador Jurídico Municipal, no
exercício de 2013, em razão da irregularidade disposta

1.8 ARQUIVAR após trânsito em julgado.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 19/06/2019 – 19ª Sessão Ordinária da
Primeira Câmara.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
(presidente/relator), Rodrigo Flávio Freire Farias
Chamoun e Luiz Carlos Ciciliotti da Cunha.

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

Acórdão 00729/2019-9 – PRIMEIRA CÂMARA
Processo: 04070/2015-8
Classificação:
Ordenador

Prestação

de

Contas

Anual

de

Exercício: 		

2014

UG: 			
Fundão

PMF - Prefeitura Municipal de

Relator: 		

Sebastião Carlos Ranna de Macedo

Interessado:

PREFEITURA FUNDAO

Responsável:

MARIA DULCE RUDIO SOARES

Procuradores: ALINE RUDIO SOARES FRACALOSSI
(OAB: 11348-ES), LUISA PAIVA MAGNAGO (OAB: 12455ES), PEDRO JOSINO CORDEIRO (OAB: 17169-ES)
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO DE 2014 –
PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDÃO – JULGAMENTO
PELA IRREGULARIDADE DAS CONTAS DA SRA MARIA
DULCE RÚDIO SOARES COM AUSÊNCIA DE EFEITOS PARA
FINS DE INELEGIBILIDADE – MULTA – INSTAURAÇÃO
DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL – DETERMINAÇÃO
– RECOMENDAÇÃO – APÓS TRÂNSITO EM JULGADO
DO ACÓRDÃO, POR FORÇA DA TESE FIXADA PELO STF
NO RE Nº 848.826, COMUNICAÇÃO DO JULGAMENTO
À CÂMARA MUNICIPAL, SOB A FORMA DE PARECER
PRÉVIO, PARA FINS DE INELEGIBILIDADE (LEI
COMPLEMENTAR Nº 64/90, ART. 1º, I, g, ALTERADO
PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 135/2010)
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA
DE MACEDO
1 RELATÓRIO
Cuidam os presentes autos da Prestação de Contas
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Anual da Prefeitura Municipal de Fundão, referente ao
exercício de 2014, sob a responsabilidade da senhora
Maria Dulce Rúdio Soares – ex-Prefeita Municipal.
Foi realizada a Análise Inicial de Conformidade – AIC
208/2015 (fls. 07-09) onde se verificou o não envio de
peças e documentos da PCA 2014, especificados no Anexo
3 da IN TC 28/2013, e a ausência de assinatura digital em
alguns arquivos encaminhados, em desconformidade
como o parágrafo único do artigo 12 da IN 28/2013.
Considerando este fato foi elaborada a Instrução Técnica
Inicial ITI 1275/2015 (fls.10), sugerindo a notificação da
responsável, corroborada pela da Decisão Monocrática
Preliminar DECM 1189/2015.
Tendo em vista o não atendimento da decisão, foi exarada
a DECM 1811/2015, (fls. 19-20), pela citação da senhora
Maria Dulce Rudio, para que apresentasse justificativas
quanto ao descumprimento da primeira decisão desta
Corte e pela reiteração da notificação, pelo prazo de
15 dias para o cumprimento da obrigação, bem como
por alertar a responsável acerca das consequências do
descumprimento de Decisão emanada por esta Corte de
Contas, em especial quanto às penalidades dispostas nos
artigos 389 do RITCEES e 135 da Lei Complementar nº
621/2012.
Tendo em vista o não atendimento à decisão, foram
reiteradas a citação e a notificação na forma dos
Termos de Citação nº 181/2016 e Termo de Notificação
nº 118/2016 (fls. 29-30) em atendimento à Decisão
Monocrática Preliminar DECM 95/2016(fls. 27e 28), os
quais foram recebidos pessoalmente pela responsável
(fls. 32), para que a senhora Maria Dulce Rudio
apresentasse justificativas quanto ao descumprimento
das decisões desta Corte, concedendo prazo de 15 dias

para o cumprimento da obrigação, bem como por alertar
mais uma vez a responsável acerca das consequências
do descumprimento de Decisão emanada por esta Corte
de Contas.
Com base no inciso VIII do artigo 135 da LC 621/20121 e
inciso VIII do artigo 389 do RITCEES, votei pela aplicação
de multa a senhora Maria Dulce Rudio, responsável pela
Prefeitura Municipal de Fundão no exercício de 2014, no
valor de R$2.000,00, correspondente ao percentual de
2% estabelecido no inciso VIII do artigo 389; por reiterar
a citação e notificação à gestora, nos termos da Instrução
Técnica Inicial ITI 1275/2015, para que, no prazo de 15
dias, encaminhasse a este Tribunal os arquivos faltantes,
sob pena de aplicação de nova multa, e comunicação do
fato ao legislativo municipal (Voto do Relator 668/2016).
Seguiu-se o Acórdão TC-551/2016 – Primeira Câmara:
“ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC4070/2015, ACORDAM os Srs. Conselheiros da Primeira
Câmara do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, em sessão realizada no dia vinte e cinco de maio
de dois mil e dezesseis, à unanimidade, nos termos do
voto do Relator, Conselheiro Sebastião Carlos Ranna de
Macedo:
1. Aplicar multa pecuniária a Sra. Maria Dulce Rudio,
responsável pela Prefeitura Municipal de Fundão
no exercício de 2014, no valor de R$ 2.000,00,
correspondente ao percentual de 2% estabelecido no
inciso VIII do artigo 389 do Regimento Interno;
2. Reiterar a citação e notificação à gestora, nos termos
da Instrução Técnica Inicial ITI 1275/2015, para que, no
prazo de 15 dias, encaminhe a este Tribunal os arquivos
www.tce.es.gov.br

faltantes, sob pena de aplicação de nova multa, com
base no inciso VII do artigo 135 da LC 621/2012;
3.Comunicar o fato à Câmara Municipal de Fundão, nos
termos dos art. 77 da LC 621/2012 e art. 123, §1º,do
Regimento Interno desta Corte.
Fica a responsável, no prazo de trinta dias, contados
a partir da publicação deste Acórdão, obrigada a
comprovar perante o Tribunal o recolhimento do débito
e/ou da multa aplicada, nos termos do art. 454, inciso I,
do Regimento Interno deste Tribunal.”
Foi juntado o protocolo 7531/2016-1, fls. 54-56, enviado
pela Prefeita Municipal de Fundão, Maria Dulce Rúdio
Soares, informando o encaminhamento, por meio
digital, arquivos solicitados no Termo de Notificação nº
118/2016, referente à Decisão Monocrática 95/2016.
Encaminhada a documentação digital para análise técnica
a SECEXContas realizou a análise da Prestação de Contas
e anexos por meio do Relatório Técnico 212/2017 (fls.
71-109), no qual constatou indícios de irregularidades
apontados na Instrução Técnica Inicial 289/2017 (fls.
110-111), com propositura de citação da responsável,
em razão dos seguintes indícios de irregularidades, o que
foi acolhido na Decisão Monocrática 492/2017:
(TABELA)
Regularmente citada, a responsável anexou aos autos
suas justificativas e documentos na peça Defesa/
Justificativa 557/2017.
A documentação encaminhada foi analisada pela Secex
Contas, a qual concluiu na Instrução Técnica Conclusiva
4165/2017 (fls. 393-424) pela irregularidade das contas
apresentadas e determinações ao atual gestor.
No mesmo sentido opinou o Ministério Público de
Segunda-feira, 5 de agosto de 2019
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Contas, em manifestação da lavra do Excelentíssimo
Procurador Luciano Vieira (Parecer 252/2017), o qual
acresce a multa pecuniária prevista nos artigos 87, inc.
IV e 135, incisos I e II da LC 621/2012.

PAGAMENTOS E BALANCETE DA DESPESA, BEM COMO
INDÍCIOS DO NÃO PAGAMENTO DA TOTALIDADE
DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS
DEVIDAS (RGPS) (ITEM 3.1.1 DO RT 212/2017)

Os autos integraram a pauta da 41ª Sessão da 1ª Câmara,
quando foi realizada sustentação oral, deferida a juntada
de memorial e documentação comprobatória (docs. 26
a 164).

Base Normativa: Art. 195, inciso I, da Constituição
Federal/1988; art. 1º, inciso II, da Lei Federal 9.717/1998;
art. 30, inciso I, alínea b, da Lei Federal nº 8.212/1991; e
art. 15, caput da Lei Federal nº 8.036/1990, Arts. 85, 87,
102 e 103 da Lei Federal 4.320/64.

Em seguida os autos foram encaminhados à área
técnica, que elaborou a Manifestação Técnica 831/2019,
opinando pelo afastamento dos itens 2.8 e 3.1 da ITC e
pela irregularidade das contas (doc. 171).
O Ministério Público de Contas exarou o Parecer
1438/2019, ressaltando a gravidade das irregularidades
e opinando pela emissão de Parecer Prévio pela rejeição
das contas (doc. 175).
É o relatório.
2 FUNDAMENTAÇÃO
Compulsando os autos, verifico que o feito encontra-se
devidamente instruído, portanto, apto a um julgamento,
eis que observados todos os trâmites legais e regimentais.
Ratifico integralmente o posicionamento da área técnica
e parcialmente do Ministério Público Especial de Contas,
para tomar como razão de decidir a fundamentação
exarada na Instrução Técnica Conclusiva 4165/2017,
na Manifestação Técnica 831/2019, e no Parecer PPJC
252/2017, abaixo transcritos:
- Instrução Técnica Conclusiva 4165/2017
[...]
2 – INDICATIVOS DE IRREGULARIDADE
2.1.

NÃO

CONFORMIDADE

ENTRE

FOLHA

DE

Constou do RT:
Da análise dos documentos encaminhados pelo
jurisdicionado observa-se que o valor referente à
contribuição patronal, estimada com base no resumo
anual da folha de pagamento dos servidores vinculados
ao regime geral de previdência (arquivos FOLRGP),
diverge dos valores registrados no balancete da execução
orçamentária (arquivo BALEXO).
A liquidação de uma contribuição previdenciária baseiase nos valores apurados em folha de pagamento. Dito
isto, observa-se, quanto à contribuição patronal, que
o balancete da execução orçamentária registra uma
liquidação em valor inferior ao demonstrado no resumo
da folha de pagamento, o que indica uma possível
distorção no Balanço Orçamentário.
A divergência indica uma possível distorção na
contabilidade com reflexos em seus demonstrativos
contábeis,
consequentemente
nos
resultados
orçamentário e financeiro apurados.
De acordo com a Tabela 01, enquanto que, com base
no resumo da folha de pagamento estimou-se um
montante de R$ 2.735.011,04 de obrigações devidas,
a contabilidade da Prefeitura aponta para pagamentos
www.tce.es.gov.br

no total de R$ 2.037.458,08, indicando pagamentos a
menor em R$ 697.552,96.
Vale destacar que, se comprovado o recolhimento
a menor dos valores devidos, é preciso apurar a
responsabilidade pelo pagamento de multas e juros
de mora em função do recolhimento em atraso das
obrigações previdenciárias, uma vez que tal fato causa
dano ao erário.
Dessa forma sugere-se citar a gestora responsável para
que apresente alegações de defesa frente ao presente
indicativo de irregularidade.
JUSTIFICATIVA: O jurisdicionado informa à fl. 126, que a
divergência reportada ocorreu por força de problemas
ocorridos no sistema informatizado pelo setor de
recursos humanos do município, refletindo diretamente
nos registros das folhas de pagamento. Acrescenta
que foi promovido o acerto no sistema de informática,
sanando as inconsistências apontadas, permitindo a
elaboração do resumo da folha de pagamento com
as devidas correções. Alega ainda que do total de
contribuições devidas, foram pagos R$ 1.889.835,25
em 2014 e R$ 413.264,24 em 2015, totalizando um
montante de R$ 2.303.099,49, e ficando pendente de
pagamento o de R$ 364.337,05, o qual foi incluído no
pedido de parcelamento de débitos – PEPAR assinado
junto ao INSS no exercício de 2016. Encaminhou
ainda às fls. 159, 176 e 214, respectivamente, novos
resumos das folhas de pagamento referentes ao pessoal
comissionado, contratado e celetista, e às fls. 160171e 177-180, listagem de pagamentos da contribuição
patronal efetuada em 2014 e 2015.
ANÁLISE: Em análise às justificativas, verificou-se a
apresentação de novos resumos anuais das folhas de
Segunda-feira, 5 de agosto de 2019
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pagamento, somando um total de R$ 2.667.436,54.
Verificou-se também o pagamento, conforme listagens
apresentadas às fls. 160-171 e 177-180, do montante de
R$ 2.303.099,49, referentes às contribuições patronais
ao INSS. Ocorre que não foi identificado nos documentos
apresentados, o pedido de parcelamento de débitos –
PEPAR assinado junto ao INSS no exercício de 2016.

Compulsando o resumo anual da folha de pagamento do
regime próprio de previdência social (FOLRPP), verificase que o mesmo não evidencia os valores referentes à
base de cálculo das contribuições patronais, o percentual
aplicado, bem como o valor devido sobre a folha, além
de não demonstrar o total dos vencimentos a fim de que
possa ser estimado um valor devido para fins de análise.

Ressalte-se ainda, que, mesmo com as retificações
efetuadas nas folhas de pagamento, o valor empenhado
da contribuição patronal, conforme se pode verificar na
própria justificativa, fl. 127, bem como na tabela 1 do RTC,
ainda continua inferior ao valor registrado no resumo
da folha, demonstrando que a contabilidade deixou de
registrar tempestivamente o total das contribuições
patronais pertinentes ao exercício, conforme abaixo:

É importante destacar que, a liquidação de uma
contribuição previdenciária baseia-se nos valores
apurados em folha de pagamento. Dito isto, observase que o balancete da execução orçamentária registra
uma liquidação no montante de R$ 1.023.837,41 e
pagamentos no total de R$ 675.617,56, conforme
demonstrado na tabela 01. Entretanto, não é possível
afirmar que os valores liquidados se referem aos valores
efetivamente devidos, com base na folha de pagamento.

(TABELA)
Assim, considerando a permanência da divergência
acima, bem como a não comprovação do pedido
de parcelamento de débitos referente ao montante
de R$364.337,05, somos pela manutenção da
irregularidade.
2.2. NÃO CONFORMIDADE ENTRE FOLHA DE
PAGAMENTOS E BALANCETE DA DESPESA, BEM COMO
INDÍCIOS DO NÃO PAGAMENTO DA TOTALIDADE
DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS
DEVIDAS (RPPS) (ITEM 3.1.2 DO RT 212/2017)
Base Normativa: Art. 195, inciso I, da Constituição
Federal/1988; art. 1º, inciso II, da Lei Federal 9.717/1998;
art. 30, inciso I, alínea b, da Lei Federal nº 8.212/1991; e
art. 15, caput da Lei Federal nº 8.036/1990, Arts. 85, 87,
102 e 103 da Lei Federal 4.320/64.
Consta do RT:

Além disso, o pagamento de R$ 675.617,56 representa
apenas 65,99% da despesa liquidada, ficando pendente
de pagamento 34%, indicando que o gestor descumpriu
com o prazo de pagamento das contribuições devidas no
exercício ao RPPS.
Pelo exposto, opina-se no sentido de citar a gestora
responsável a fim de apresentar as justificativas
necessárias a fim de comprovar que tem efetuado a
liquidação das obrigações patronais, segundo a folha
de pagamento, bem como o recolhimento dos valores
devidos ao Regime Próprio de Previdência Social.
JUSTIFICATIVA: Informa o jurisdicionado à fl. 128,
que a inconsistência apontada tem a mesma origem
relatada no item anterior (item 2.2), tendo sido
realizado o devido tratamento no sentido de corrigir
as discrepâncias e elaborar o resumo da folha de
pagamento com os devidos esclarecimentos. Informa
www.tce.es.gov.br

também que do total de contribuição devida ao RPPS
referente ao exercício de 2014, foram pagos o montante
de R$ 1.336.881,98, sendo pagos R$ 997.474,11 em
2014 e R$ 339.407,87 no exercício de 2015, ficando um
saldo de R$ 152.850,93, pendente de pagamento, que
foi incluído no parcelamento assinado junto ao CADPREV
no exercício de 2016. Também encaminhou à fl. 190 e
191, respectivamente, cópia do resumo anual da folha
de pagamento do pessoal estatutário e de termo de
acordo de parcelamento de débitos previdenciários. À fl.
209 foi encaminhado cópia da relação de pagamentos
efetuados em 2015, referente à contribuições patronais
do exercício de 2014.
ANÁLISE: Analisando-se as informações contidas no
resumo da folha de pagamentos (fl. 190), constatouse que o valor da contribuição patronal do exercício de
2014 ao instituto próprio, monta em R$ 1.489.732,91.
Ocorre que o valor empenhado foi de R$ 1.023.837,41,
ou seja, menor em R$ 465.895,50 em relação ao
montante registrado na folha de pagamentos, indicando
que o gestor deixou de repassar valores ao instituto de
previdência, conforme quadro abaixo:
(TABELA)
Quanto à relação de pagamentos em 2015, referentes
a contribuições de 2014, ressaltamos que a cópia
apresentada não possui qualidade suficiente que permita
visualizar com clareza os valores nela registrados.
Também se verifica que o valor registrado como pago no
exercício diverge do montante informado na justificativa:
(TABELA)
De todo o exposto, resulta que não foram comprovados
os pagamentos efetuados em 2014 e 2015, bem
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como não foi esclarecida a divergência entre o valor
empenhado e o montante registrado no resumo da folha
de pagamento.
Assim, considerando os fatos acima expostos, somos
pela manutenção da irregularidade.
2.3. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RETENÇÕES
DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS DOS SERVIDORES E DO
RECOLHIMENTO DOS VALORES RETIDOS AO RPPS (Item
3.1.3 do RT 212/2017)
Base Normativa: Arts. 37 e 195, inciso II, da Constituição
Federal/1988; art. 30, inciso I, alíneas “a” e “b”, da Lei
Federal nº 8.212/1991, Arts. 85, 87, 102 e 103 da Lei
Federal 4.320/64.
Consta do RT:
Compulsando o resumo anual da folha de pagamento do
regime próprio de previdência social (FOLRPP), verificase que o mesmo não evidencia os valores retidos de
contribuições sociais dos servidores.
É importante frisar que, a liquidação de uma contribuição
social baseia-se nos valores apurados em folha de
pagamento. Dito isto, observa-se que o demonstrativo
da dívida flutuante registra retenções no montante de R$
570.348,29 e recolhimentos no total de R$ 563.358,01,
conforme demonstrado na tabela 02. Entretanto, não
é possível afirmar que os valores reconhecidos pela
contabilidade se referem aos valores efetivamente
devidos, com base na folha de pagamento.
Notou-se também, do Demonstrativo da Dívida
Flutuante, que restou um saldo a pagar de R$ 195.735,08,
correspondentes a 34,3% das retenções do exercício
evidenciadas pela contabilidade, indicando acúmulo de
valores não recolhidos tempestivamente.

Pelo exposto, opina-se no sentido de citar a gestora
responsável a fim de apresentar as justificativas
necessárias a fim de comprovar que tem efetuado o
recolhimento das contribuições sociais devidas pelos
servidores, conforme folha de pagamento, bem como
o recolhimento dos valores ao Regime Próprio de
Previdência Social.
JUSTIFICATIVA: Informa o jurisdicionado que a
irregularidade apontada tem a mesma origem alegada
nos itens anteriores, qual seja, problemas ocorridos no
sistema informatizado utilizado pelo setor de recursos
humanos. Acrescenta que foi dado o devido tratamento
com o fim de corrigir as discrepâncias e elaborar o
resumo da folha de pagamentos.
Acrescenta que do total de retenções das contribuições
dos servidores, foram transferidos ao instituto próprio,
respectivamente, os montantes de R$ 495.777,97 no
exercício de 2014 e R$ 50.062,31 em 2015, ficando um
saldo pendente de R$ 10.539,16, o qual foi incluído
no parcelamento assinado junto ao CADPREV no
exercício de 2016. Também foi encaminhado à fl. 188,
o resumo anual da folha de pagamento dos servidores
estatutários e às fls. 217-218 a listagem de pagamentos
das contribuições recolhidas dos servidores pertinentes
ao exercício de 2014.
ANÁLISE: Analisando as informações prestadas, verificouse que os registros referentes às contribuições dos
servidores lançadas no resumo da folha de pagamento (fl.
188) montam em R$ 556.382,44, compondo, portanto,
o valor inscrito no demonstrativo da dívida flutuante
de R$ 563.358,01. No que se refere à transferência das
contribuições ao instituto de previdência municipal, a
relação de pagamentos anexada às fls. 217-218, indica
www.tce.es.gov.br

que foram repassados o montante de R$ 545.840,28
referentes ao exercício de 2014. Quanto à alegação
apresentada em relação ao destino do saldo pendente
de R$ 10.539,16, foi possível apenas verificar a existência
de termo de acordo de parcelamento e confissão de
débitos previdenciários (CADPREV) às fls. 201-207, o
qual trata das competências compreendidas no período
de 01/2013 a 10/2015.
Quanto ao saldo de R$ 195.735,08, correspondentes
a 34,3% das retenções do exercício evidenciadas pela
contabilidade, possivelmente relacionado a exercícios
anteriores, não foram apresentadas justificativas.
Assim, diante da ausência de esclarecimentos quanto ao
saldo de R$ 195.735,08 na conta IPRESF (218810101002),
concluímos pela manutenção da irregularidade.
Ressalte-se que a mesma conta, conforme PCA referente
ao exercício de 2016 continua apresentando saldo
elevado, no montante de R$ 164.906,77.
2.4. NÃO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA DE INSS RETIDA DE SERVIDORES E DE
TERCEIROS (Item 3.1.4 do RT 212/2017)
Base Normativa: Arts. 37 e 195, inciso II, da Constituição
Federal/1988; art. 30, inciso I, alíneas “a” e “b”, da Lei
Federal nº 8.212/1991.
Consta do RT:
Conforme se verifica da tabela a seguir, analisandose os valores registrados na contabilidade (anexo 17,
DEMDFL), verificou-se que a contribuição relacionada
ao RGPS retida de terceiros e dos servidores apresenta
indício de falta de regularização:
Tabela 03 - Contribuições previdenciárias – servidor e
terceiros Em R$ 1,00
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(TABELA)
Fonte: [Processo TC 4070/2015 - Prestação de Contas
Anual/2014]
Conforme se observa, somando as obrigações do quadro
acima, existe um saldo a ser quitado correspondente a
61% do que foi retido em 2014, ou seja, um total de R$
765.225,48 (R$ 358.911,64 + R$ 406.313,84). Consta do
demonstrativo da contribuição do servidor que o valor
retido em dezembro foi de R$ 89.712,86. Portanto,
somente este valor poderia constar como devido e o
que a contabilidade demonstra é um valor devido de R$
358.911,64. Desta forma, o responsável deverá ser citado
pela ausência de recolhimento do valor consignado dos
servidores e de terceiros à autarquia federal.
Insta acrescentar que a liquidação do passivo com
juros, multas e atualização monetária, tendo como
causa o não recolhimento tempestivo de contribuições
previdenciárias é considerada ilegítima e contrária
à finalidade pública, impondo-se a sua glosa e o
consequente dever de ressarcimento aos cofres do
município.
Pelo exposto, opina-se no sentido de citar a gestora
responsável a fim de apresentar as alegações.
JUSTIFICATIVA: O jurisdicionado informa que, conforme
a folha de pagamento em anexo, o valor da contribuição
do INSS retido dos servidores é de R$ 1.012.869,61. E
que as transferências realizadas no exercício de 2014 e
complementadas em 2015 alcançam um montante de
R$ 1.171.373,33, superando o valor previsto para as
transferências em R$ 158.503,72.
ANÁLISE: Verificando-se a listagem de pagamentos
às fls. 220-223, constatou-se que foram pagos

respectivamente em 2014 e 2015, valores referentes ao
INSS dos servidores, nos montantes de R$ 938.513,41 e
R$ 232.859,92, totalizando R$1.171.373,33. Quanto ao
INSS de terceiros, verificou-se o pagamento do montante
de R$72.522,46 referente ao INSS de terceiros, sendo R$
24.630,16 em 2014 e 47.892,30 em 2015.
Assim, diante do exposto tem-se que, em relação ao
INSS dos servidores, o município de Fundão, ainda que
tenham sido pagos integralmente os valores referentes
ao exercício de 2014, continua com saldo pendente de
exercícios anteriores. E quanto ao INSS de terceiros,
não foram localizados documentos que comprovem o
pagamento de todos os valores inscritos em 2014.
Portanto, diante do exposto, considerando a existência
de saldo acumulado a recolher ao INSS, o qual
possivelmente é composto por valores pertencentes a
mais de um exercício, somos por manter a irregularidade.
Propomos ainda determinar ao gestor atual que apure a
origem dos valores pendentes registrados nos saldos das
contas de INSS de servidores e de terceiros, e providencie
o seu devido recolhimento à autarquia federal.
Ressalte-se que o recolhimento em atraso das
obrigações previdenciárias origina pagamento de multas
e juros de mora, ocasionando dano ao erário, passível
de ressarcimento pelo agente responsável, propondose, nesse sentido, determinar a tomadas de medidas
administrativas, observada a IN TCEES 32/2014.
2.5. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DOS PARCELAMENTOS
PREVIDENCIÁRIOS (Item 3.2.1 do RT 212/2017)
Base Normativa: art. 40 da Constituição da República
do Brasil de 1988, art. 1º, inc. II, da Lei 9.717/98; Lei
Complementar Municipal nº 22/2012.
www.tce.es.gov.br

Consta do RT:
Com base na tabela 03, verifica-se que a Prefeitura
Municipal de Fundão possuía no exercício anterior
dívidas com contribuições previdenciárias e INSS
parcelados no montante de R$ 6.977.529,16. Além disso,
inscreveu no exercício mais R$ 2.028.790,66 e pagou
apenas R$ 393.793,38, fazendo com que a dívida atual
chegue a R$ 8.612.526,44.
Do mesmo modo, percebe-se que o maior parcelamento,
no montante de R$ 6.835.677,98, referente à conta
221410100000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS
– DÉBITO PARCELADO, não houve pagamentos no
exercício.
Pelo exposto, sugere-se citar a gestora responsável a
fim de apresentar as justificativas que julgar necessárias
uma vez que o recolhimento em atraso das obrigações
previdenciárias devidas gera o pagamento de multas e
juros de mora, fato este que causa dano ao erário.
JUSTIFICATIVA: O jurisdicionado informa à fl. 135 que
não conseguiu localizar a informação referente ao
saldo inicial da conta 2214101000000-CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA-DÉBITOS PARCELADOS no valor de
R$ 6.835.677,96, apontado no relatório técnico. Alega
também que no demonstrativo BALVER que compõe a
PCA do exercício de 2014, o saldo inicial desta conta é
de R$ 3.741.928,66, e que durante o exercício de 2014
foram movimentados débitos no valor de R$ 648.179,94,
ficando com saldo final de R$ 3.093.749,02.
Acrescenta
que
as
contas
2114208000000
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-DÉBITOS PARCELADOS
e a conta 211430102000-INSS-DÉBITOS PARCELADOS
apresentaram movimentação normais, não havendo
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necessidade de justificativas.
ANÁLISE: O valor apontado no relatório técnico,
referente à conta 2214101000000-CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA-DÉBITOS
PARCELADOS,
e
não
identificado pelo jurisdicionado encontra-se registrado
no Demonstrativo da Dívida Fundada encaminhado
junto à PCA 2014.
Contudo, observando-se o Balancete de Verificação
encaminhado em CD, fl. 56, junto à PCA, constatou-se
que o valor registrado como saldo anterior monta em
R$ 3.093.749,02, ficando sem movimentação durante
todo o exercício. Em consulta ao demonstrativo da
dívida fundada pertinente à PCA 2015, verificou-se que
o valor do saldo inicial da conta em questão, coincide
com o saldo final de R$ 3.093.749,02, evidenciado no
Balancete de Verificação de 2014.
Também se comparou o saldo inicial de 2014 com
saldo final de 2013, chegando-se ao mesmo valor de
R$ 3.093.749,02. Portanto, os comparativos realizados
indicam que houve equívoco no momento do registro do
saldo inicial da conta 2214101000000 no demonstrativo
da dívida fundada. Quanto às contas 211420800000
(CONTRIB. PREVIDÊNCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO)
e 211430102000 (INSS - DÉBITO PARCELADO), ambas
encontram-se consistentes com o balancete de
verificação.
Assim, considerando as informações acima, concluímos
pelo saneamento da irregularidade.
2.6. AUSÊNCIA DE ADOÇÃO DE PROVIDÊNCIAS PARA
COBRANÇA DA DIVIDA ATIVA (Item 3.4.1 do RT
212/2017)
Base Normativa: Arts. 1°, § 1°, 12, 13 e 14 da Lei

Complementar 101/2000; artigo 85 da Lei Federal
4.320/1964.
Consta do RT:
Da análise do Demonstrativo da Dívida Ativa, verificase que a conta “Dívida Ativa Tributária” iniciou o
exercício em análise com saldo de R$ 7.608.317,68. Fora
registrado, recebimentos no montante de R$ 198.400,17
e cancelamentos de R$ 141.357,38. Assim, verifica-se
que os recebimentos no exercício representam apenas
2,61% do saldo do exercício anterior.
O relatório de gestão e os demais documentos
integrantes da prestação de contas em análise não
informam se a dívida ativa está sendo objeto de cobrança
administrativa e/ou judicial. O inexpressivo valor
recebido de dívida ativa tributária no exercício financeiro
sugere um comportamento negligente da administração
pública e, ainda, renúncia de receita.
Em face da pouca efetividade quanto ao recebimento de
dívida ativa, cabe ao ordenador responsável esclarecer
quais foram as medidas adotadas com o intuito de
aumentar a arrecadação de receita a título de dívida
ativa.
JUSTIFICATIVA: O jurisdicionado informa que,
considerando a baixa efetividade no recebimento da
dívida ativa municipal, o município enviou em 2013,
projeto de lei para a câmara municipal a fim de tentar
aumentar a efetividade da cobrança da dívida ativa.
Assim, em 23 de maio de 2013 foi promulgada a lei
municipal nº 910/2013, autorizando o município de
Fundão a efetuar o protesto de título executivo judicial
de quantia certa, de certidão de dívida ativa do município
de autarquias e fundações públicas. Autoriza também o
www.tce.es.gov.br

registro de devedores em entidades que prestem serviços
de proteção ao crédito e/ou promovam cadastros
devedores inadimplentes, e outras providências.
Acrescenta que para dar efetividade a essa lei, o município
de Fundão firmou convênios com os respectivos
tabelionatos de protesto de títulos, dispondo sobre as
condições para a realização dos protestos dos títulos de
que tratam a lei, observando o disposto nas legislações
federal e estadual.
Afirma também que a arrecadação efetiva por meios
judiciais revelou resultado prático pouco relevante, não
justificando o enorme custo da movimentação junto ao
Poder Judiciário, pois na maioria dos casos, os valores
ficam abaixo da despesa inerente ao próprio ajuizamento
da ação executiva. Em função disso é que foi editada a
Lei Municipal 910/13 autorizando efetuar o protesto de
título executivo judicial de quantia certa, de certidão de
dívida ativa.
O município também editou o programa de incentivo
fiscal, por meio da Lei Municipal nº 1.006/14, onde
os débitos tributários ou não tributários de pessoas
físicas ou jurídicas, junto ao município de Fundão, com
vencimento até 19 de setembro de 2014, poderiam ser
pagos à vista e/ou parcelados na forma e condições
descritas na lei. Completa informando que essas ações
apontam de forma concreta, a efetividade dos atos da
administração visando melhorar seu desempenho na
arrecadação da dívida ativa municipal.
Encaminhou às fls. 226-239, cópia do convênio firmado
entre o município de Fundão e o Instituto de estudos
de protestos de títulos do Brasil-IEPTB e cópia da Lei
Municipal nº 1.006/14, que dispõe sobre o programa de
recuperação de crédito fiscal do município.
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ANÁLISE: as informações prestadas acima, bem como os
documentos apresentados às fls. 226-239, indicam que
o município de fundão tem tomado ações no sentido de
criar estruturas legais voltadas a facilitar a arrecadação
das receitas inscritas em dívida ativa. Verifica-se,
contudo, que o convênio 05/2015, celebrado entre a
prefeitura de Fundão e o IEPTB só ocorreu em 23/10/15,
ou seja, já no exercício financeiro de 2015. Contudo,
considerando a iniciativa do Poder Executivo na busca
de ações mais efetivas para cobrança fiscal, concluímos
pelo saneamento do presente apontamento.
2.7. DIVERGÊNCIA NO SALDO DA DÍVIDA ATIVA
APURADA (Item 3.4.2 do RT 212/2017)
Base Normativa: artigos 85, 89, 94. 95, 96, 104 e 105, da
Lei Federal 4.320/1964.
Consta do RT:
Ao analisar o Demonstrativo da Dívida Ativa, observa-se
que o saldo inicial ali evidenciado diverge do saldo final
demonstrado no Balanço Patrimonial do exercício de
2013, conforme se pode verificar no quadro abaixo.
(TABELA)
Da análise da tabela 05 verifica-se que o Demonstrativo
da Dívida Ativa demonstra saldo para o final do exercício
no montante de R$ 6.824.497,49, valor este que também
diverge do apurado por esta Corte de Contas na tabela
07, no valor de R$ 6.801.895,66, como do evidenciado
no Balanço Patrimonial (R$ 7.488.076,17).
Além disso, o Demonstrativo da Dívida Ativa Não
Tributária demonstra inscrições no exercício no montante
de R$ 28.785,36, consoante tabela 06, enquanto o
Balanço Patrimonial evidencia saldo zerado.
Observa-se que tal divergência impacta diretamente no

resultado do Ativo Real Líquido, demonstrando valor
inferior ao apurado, deixando assim de evidenciar a real
situação patrimonial da entidade.

realizados nos registros contábeis dos Balanços e
Demonstrativos, em acordo com as Normas Brasileiras
de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público.

Pelo exposto, sugere-se citar a gestora responsável
para apresentar as razões de justificativas que julgar
necessárias.

(...)

JUSTIFICATIVA: O jurisdicionado informa à fl. 138, que
o município de Fundão, ao longo dos anos de 2013,
2014 e 2015 operou, de forma incansável, na busca de
solução para os problemas organizacionais herdados
da administração anterior no que tange à tributação
do município, geradores sistemáticos de diferenças de
valores nesses exercícios. Informa também que durante
o exercício de 2016, a prefeitura conseguiu chegar
ao final do processo de saneamento e organização,
permitindo que se chegasse a um acerto final nos valores
inscritos na prestação de contas. Completa afirmando
que a administração tem se empenhado em corrigir as
inconsistências e incorreções dos exercícios anteriores,
o que, segundo o defendente, pode ser verificado no
Balanço Patrimonial de 2016, bem como nos valores
constantes do demonstrativo da dívida ativa (fl. 241246).
ANÁLISE: Considerando as alegações apresentadas
pelo jurisdicionado quanto ao esforço empenhado
para corrigir as distorções nos valores da dívida ativa,
bem como o fato de que, em consulta à Prestação de
Contas 2016, verificou-se que Balanço Patrimonial e o
Demonstrativo da Dívida Ativa registram o mesmo valor
referente à dívida ativa do município, concluímos apenas
por recomendar ao jurisdicionado que nos próximos
exercícios financeiros apresente junto às Prestações de
Contas, notas explicativas informando todos os acertos
www.tce.es.gov.br

2.9. NÃO CONFORMIDADE ENTRE OS SALDOS DOS
INVENTÁRIOS E BALANÇO PATRIMONIAL (Item 3.5.1 do
RT 212/2017)
Base Normativa: Art. 105 da lei 4.320/64.
Consta do RT:
Analisando os demonstrativos e demais documentos da
presente prestação de contas, verifica-se que os saldos
dos inventários de bens patrimoniais encontram-se
divergentes do valor evidenciado no Balanço Patrimonial,
conforme demonstrado na tabela 05.
Assim, sugere-se citar o responsável para apresentar as
justificativas quanto ao esclarecimento dos itens:
Não conformidade, quanto aos bens em almoxarifado,
entre saldo de inventário e saldo contábil (Item 3.5.1.1
do RTC)
Justificativa: Informa o defendente à fl. 140, que
desde o ano de 2013, a discrepância entre os saldos
de almoxarifado e patrimônio indicados no Balanço
Patrimonial, havia sido constatada pela administração,
verificando-se deficiências tanto na armazenagem física
dos bens como na falta de documentação, inviabilizando
qualquer tentativa de compatibilização de valores nos
inventários realizados.
Continua, alegando que o problema foi atacado em 2013,
continuando as ações da administração para sua solução
nos anos de 2014 e 2015, e conseguindo promover o
acerto somente ao final do exercício de 2016, efetuando
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a segregação dos saldos de almoxarifado e patrimônio
do fundo de saúde. Afirma também ter encaminhado
em anexo o Balanço Patrimonial de 2016 (fl. 253), bem
como os inventários anuais de almoxarifado (fl. 261) e
patrimônio, com os saldos corrigidos.
Análise: Analisando-se o Balanço Patrimonial de 2016
(fl. 253) e o Resumo do inventário de Almoxarifado (fl.
261), verificou-se que os saldos registrados guardam
coerência, evidenciando o mesmo valor contábil.
Contudo, permanece uma divergência de R$ 12.568,41,
entre o Balanço e Resumo de Inventário, em relação ao
inventário de almoxarifado. Porém, tendo em vista tratar
de valor de pouca monta aliado ao fato de tratar-se de
análise a ser feita na PCA 2016, apenas recomendamos
ao jurisdicionado que se atente nos próximos exercícios
à verificação da consistência das informações prestadas
nas diversas peças contábeis, e que as mesmas sejam
devidamente retificadas de acordo com as normas
brasileiras de contabilidade aplicadas ao setor público.
Não conformidade, quanto aos bens móveis, entre
saldo de inventário e saldo contábil (Item 3.5.1.2 do
RTC)
Justificativa: Assim como no item anterior, o defendente
informa à fl. 141, que desde o ano de 2013, a discrepância
entre os saldos de almoxarifado e patrimônio indicados
no Balanço Patrimonial, havia sido constatada pela
administração, verificando-se deficiências tanto
na armazenagem física dos bens como na falta de
documentação, inviabilizando qualquer tentativa de
compatibilização de valores nos inventários realizados.
Continua, alegando que o problema foi atacado em
2013, continuando as ações da administração para
sua solução nos anos de 2014 e 2015, e conseguindo

promover o acerto somente ao final do exercício de
2016. Encaminhou em anexo o Balanço Patrimonial de
2016 (fl. 253), bem como o Resumo do inventário de
bens móveis (fl. 258).

Patrimonial, Resumo do Inventário de bens Imóveis e
o Inventário de bens Imóveis integrantes da PCA 2016,
constatou-se a coerência dos saldos, já que os mesmos
demonstram o mesmo valor.

Análise: Analisando-se o Balanço Patrimonial de 2016
(fl. 253) e o Resumo do inventário de Bens Móveis (fl.
261), verificou-se que os saldos registrados guardam
coerência, evidenciando o mesmo valor contábil.
Constatou-se também que o inventário de bens móveis
constante da PCA 2016 evidencia o mesmo saldo.

Assim, considerando que os saldos de bens imóveis estão
evidenciados sem inconsistência nos demonstrativos
da PCA 2016, concluímos pelo saneamento da
irregularidade.

Portanto, considerando que os saldos de bens
móveis estão evidenciados sem inconsistência nos
demonstrativos da PCA 2016, concluímos pelo
saneamento da irregularidade.
Não conformidade, quanto aos bens imóveis, entre
saldo de inventário e saldo contábil (Item 3.5.1.3 do
RTC).
Justificativa: Segundo o jurisdicionado, durante os
exercícios de 2013, 2014 e 2015 a prefeitura encontrou
diversos problemas, na correlação dos documentos
escriturais do grupo imóvel com os bens efetivamente
existentes, impedindo assim que houvesse uma
consistência entre o físico e o contábil. Continua
informando que da mesma forma como tem ocorrido
em relação às discrepâncias dos bens móveis e bens de
almoxarifado, a administração, durante os exercícios de
2013, 2014 e 2015, buscou a resolução do problema,
tendo em 2016, segregado o patrimônio do fundo de
saúde, permitindo uma compatibilização entre o físico
e o contábil. Encaminhou também em anexo, fl. 253, o
Balanço Patrimonial de 2016.
Análise: Analisando-se os valores constantes do Balanço
www.tce.es.gov.br

3.0. AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO E ACUMULO DE
SALDO NAS CONTAS DE CONSIGNAÇÕES DO PASSIVO
FINANCEIRO (Item 3.5.2 do RT 212/2017)
Base Normativa: artigos 92 e 105 da Lei 4.320/1964
Consta do RT:
Compulsando o Demonstrativo da Dívida Flutuante
(DEMDFL), é possível verificar a existência de diversas
contas do passivo financeiro que não apresentaram
movimentação, bem como outras que estão acumulando
saldos, apesar de apresentarem, na essência,
características de curto prazo, conforme demonstrado:
Tabela 09: Consignações do Passivo Financeiro Em R$
1,00
(TABELA)
Fonte: Processo TC 4.070/2015- Prestação de Contas
Anual/2014
*Os valores referentes aos encampamentos foram
somados às inscrições do exercício.
**Os valores referentes aos cancelamentos foram
somados às baixas do exercício.
Em relação à dívida flutuante, vale destacar o magistério
de Carvalho e Ceccato (p. 447/449, 2011):
O termo dívida “flutuante” dá ideia de variação, algo
Segunda-feira, 5 de agosto de 2019
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que seja suscetível à oscilação, pois a Dívida Flutuante
é composta primordialmente pela dívida de curto
prazo. Portanto, é a dívida que está sendo quitada (ou
refinanciada) no exercício financeiro em curso, ou seja,
sofrendo o seu valor uma necessária modificação nesse
período.
(...)
Obviamente, que, devido às características da dívida
flutuante, quase a sua totalidade é composta por valores
de exigibilidades inferiores a 12 meses, ou seja, que
serão cumpridos em curto prazo. Entretanto, o prazo de
vencimento não é uma característica determinante da
Dívida Flutuante.
Da análise da tabela acima, constata-se que o saldo
atual representa 39,33% das inscrições do exercício,
e comparado ao saldo do exercício anterior houve um
aumento de 55,83%.
Por conseguinte, sugere-se citar a gestora responsável,
para apresentar as razões de justificativas que julgar
necessárias.
JUSTIFICATIVA: Informa o jurisdicionado à fl. 143,
que os valores de encerramento da dívida flutuante
do exercício de 2014, têm sua origem em exercícios
anteriores aos de 2013. Elaborou uma tabela à fl. 143,
comparando os saldos iniciais do exercício de 2013 com
o saldo final do exercício de 2014. Alega que, analisandose a tabela, verifica-se que houve uma transferência
negativa de valores da ordem de R$ 404.610,62, oriunda
da administração anterior. Completa ainda que, em
decorrência das mazelas havidas na administração
anterior não foi possível encontrar nos registros do
município, os documentos relativos aos lançamentos

anteriores a 2013, estando a mesma impedida de fazer o
cancelamento ou pagamento da diferença identificada.
ANÁLISE: Não há que se alegar como motivação para
ausência de movimentação de contas integrantes
da dívida flutuante o fato da mesma estar composta
por valores provenientes de exercícios anteriores
em que a administração do município estava sob
a tutela de outra gestão. O passivo flutuante, que
neste caso refere-se às consignações recolhidas pela
prefeitura, deve ser transferido obrigatoriamente a
quem de direito, ou caso contrário, constituir-se-á em
apropriação ilegal de recursos de terceiros. Ressaltese, porém que tais transferências devem ser realizadas
mediante comprovação documental do direito de seus
destinatários em recebê-las, bem como o embasamento
documental que lhe deu origem. Em não havendo
possibilidade de comprovar sua origem, nem o direto
de seus destinatários, faz-se necessário proceder aos
ajustes contábeis conforme as Normas Brasileiras de
Contabilidade Aplicadas ao Setor Público.
Portanto, permanece irregular o item. Propomos ainda
determinar ao gestor atual, que tome as medidas
necessárias a fim de regularizar o saldo das contas em
questão.
(...)”
- Parecer do Ministério Público de Contas 252/2017
“(...)
Salienta-se que é bastante por si mesmo a fundamentação
constante da ITC 04165/2017-1 para manutenção dos
apontamentos de irregularidades acima descritos,
acerca dos quais, embora sem esgotá-los, tecem-se
apenas argumentos adicionais neste parecer, conforme
www.tce.es.gov.br

segue.
1. Este órgão do Parquet Especial tem reiteradamente
manifestado entendimento de que as irregularidades
elencados nos itens 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3 e 3.1.4 do RT
0212/2017 consubstanciam graves violações à norma.
Cabe destacar que a Prefeitura de Fundão, no exercício
de 2014, deixou de recolher 34,3% das contribuições
retidas dos servidores, totalizando a inadimplência
do montante de R$ 195.735,08; já em relação às
contribuições patronais devidas houve um pagamento a
menor de R$ 364.337,05 ao RGPS e R$ 465.895,50 ao
RPPS, submetendo o Ente a prejuízo potencial em razão
da incidência de juros e correção monetária.
Deixar de recolher as contribuições patronais e aquelas
retidas de servidores, tempestivamente, ao INSS ou ao
órgão próprio de previdência, atenta diretamente contra
o equilíbrio do sistema de seguridade social, cujas
contribuições destinam-se ao custeio da seguridade
social – que se reserva, constitucionalmente, a
“assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência, e
à assistência social” (art. 194, da CF).
A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral firmouse no sentido de que as irregularidades em questão
configuram fato grave, de caráter insanável. Vê-se:
Registro de candidatura. Indeferimento. Eleições 2012.
Vereador. Rejeição de contas pelo TCE/ES. Ex-presidente
da Câmara Municipal. Ausência de recolhimento de
contribuição previdenciária e extrapolação dos limites de
gastos pelo Poder Legislativo. Art. 29-A. Irregularidades
insanáveis que configuram ato doloso de improbidade.
Incidência da inelegibilidade do art. 1°, I, g, da LC n°
64/90. [...] 1. Nos termos da orientação fixada neste
Segunda-feira, 5 de agosto de 2019
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Tribunal, o não recolhimento de verbas previdenciárias
e a extrapolação dos limites de gastos pelo Poder
Legislativo Municipal previstos na Constituição
Federal são irregularidades insanáveis que configuram
atos dolosos de improbidade administrativa. 2. O
saneamento do processo promovido pelo TCE com
base na sua legislação específica, diante da quitação
do débito, não tem o condão de assentar a boa-fé e a
ausência de dolo por parte do recorrente, porquanto o
dolo a se perquirir para a incidência da inelegibilidade
por rejeição de contas se refere às condutas irregulares
praticadas. (Ac. de 19.8.2014 no REspe nº 4366, rel. Min.
Luciana Lóssio.)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ESPECIAL.
REGISTRO DE CANDIDATURA. INDEFERIMENTO.
ELEIÇÕES 2012. PREFEITO. REJEIÇÃO DE CONTAS PELO
TCE/PB. EX-PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL. FATO
SUPERVENIENTE SUSCITADO APÓS A INAUGURAÇÃO DA
INSTÂNCIA ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA
PATRONAL. IRREGULARIDADE INSANÁVEL QUE
CONFIGURA ATO DOLOSO DE IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. INCIDÊNCIA DA INELEGIBILIDADE
DO ART. 1°, I, G, DA LC N° 64/90. OMISSÃO. AUSÊNCIA.
EMBARGOS REJEITADOS. 1. O acolhimento dos embargos
de declaração, mesmo para fins de prequestionamento,
pressupõe a existência, no acórdão embargado, de um
dos vícios previstos no art. 275 do Código Eleitoral. 2.
O inconformismo que tem como real objetivo novo
julgamento da causa não pode prosperar, porquanto
ausentes os vícios previstos no art. 275 do Código
Eleitoral. 3. Embargos rejeitados. (RESPE 3430, Rel. Min.
Luciana Christina Guimarães Lóssio,, DJE 22/04/2014).

Registro de candidatura. Indeferimento. Eleições
2012. Prefeito. Rejeição de contas pelo TCE/PB. Expresidente da Câmara Municipal. Fato superveniente
suscitado após a inauguração da instância especial.
Inadmissibilidade. Ausência de recolhimento de
contribuição previdenciária patronal. Irregularidade
insanável que configura ato doloso de improbidade
administrativa. Incidência da inelegibilidade do art. 1°, I,
g, da LC n° 64/90. [...] 1. Segundo a jurisprudência desta
Corte, as alterações fáticas e jurídicas supervenientes ao
registro, nos termos do §10 do art. 11 da Lei nº 9.504/97,
não podem ser consideradas após inaugurada a instância
especial. 2. Nos termos da orientação fixada neste
Tribunal, o não recolhimento de verbas previdenciárias
ou a ausência de seu repasse à Previdência Social,
seja a contribuição dos servidores, seja a patronal,
são irregularidades insanáveis que configuram atos
dolosos de improbidade administrativa, aptas a atrair
a incidência da inelegibilidade da alínea g do inciso I do
artigo 1º da LC nº 64/90. (Ac. de 10.9.2013 no REspe nº
3430, rel. Min. Luciana Lóssio.)
Eleições 2012. Registro de candidatura. Indeferimento.
Rejeição de contas. Inelegibilidade. Art. 1º, I, g,
da Lei Complementar nº 64/90. Incidência. 1.
O descumprimento da Lei nº 8.666/93 e o não
recolhimento de contribuições previdenciárias
constituem irregularidades insanáveis que configuram
ato doloso de improbidade administrativa, para
efeito da verificação da inelegibilidade prevista no art.
1º, I, g, da LC nº 64/90. 2. Para a caracterização da
inelegibilidade prevista na alínea g do inciso I do art. 1º
da Lei das Inelegibilidades, não se exige o dolo específico,
bastando para tal o dolo genérico ou eventual, que se
www.tce.es.gov.br

caracteriza quando o administrador assume os riscos de
não atender aos comandos constitucionais e legais, que
vinculam e pautam os gastos públicos. 3. Para rever as
alegações de que constariam dos autos os comprovantes
do parcelamento da dívida junto ao INSS; de que a Corte
de Contas teria acatado a documentação referente
à prorrogação do contrato de serviço; de que existia
respectiva previsão contratual e de que tal providência
ocorreu dada a necessária continuidade do serviço
público em benefício da coletividade, sem nenhum
favorecimento, seria necessário o reexame dos fatos e
das provas considerados pelo acórdão regional, o que
não é possível de ser realizado em sede de recurso de
natureza extraordinária, consoante reiteradamente
decidido com apoio nas Súmulas nos 7 do STJ e 279 do
STF. (Ac. de 23.05.2013 no AgR-REspe nº 12726, rel. Min.
Henrique Neves.)
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL.
ELEIÇÕES 2012. PREFEITO. REGISTRO DE CANDIDATURA.
INELEGIBILIDADE. ART. 1º, I, G, DA LEI COMPLEMENTAR
64/90. AUSÊNCIA DE APLICAÇÃO DO PERCENTUAL
MÍNIMO DE 25% EM EDUCAÇÃO E DE RECOLHIMENTO DE
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. DESPROVIMENTO.
1. A rejeição de contas do agravante em virtude da não
aplicação do percentual mínimo de 25% exigido no
art. 212 da CF/88 configura irregularidade insanável e
ato doloso de improbidade administrativa, incidindo a
inelegibilidade prevista no art. 1º, I, g, da LC 64/90 (REspe
246-59/SP, de minha relatoria, PSESS de 27.11.2012).
2. A ausência de recolhimento de contribuições
previdenciárias – parte patronal - também atrai a
inelegibilidade prevista no mencionado dispositivo.
Precedentes.
Segunda-feira, 5 de agosto de 2019
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3. Agravo regimental não provido. (RESPE 7486, Rel. Min.
Fátima Nancy Andrighi,, DJ 29/11/2012)
Na mesma esteira têm se pronunciado os Tribunais de
Contas, destacando-se, v.g., o Parecer Prévio Contrário à
Aprovação das contas do ex-prefeito do município de Juti
(TC 2571/2008), correspondentes ao exercício de 2007,
pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul,
em virtude da constatação de diversas irregularidades,
dentre as quais consta a não comprovação dos valores
repassados aos Órgãos de direito, no caso o INSS,
tanto no que se refere às retenções na fonte, como às
obrigações patronais.
Ademais, cabe trazer a baila julgado do Tribunal de
Contas de Pernambuco:
PROCESSO T.C. Nº 1160000-7
SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 16/08/2011
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO GESTOR DO FUNDO
MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO ALFREDO (EXERCÍCIO DE
2009)
INTERESSADO: Sr. SEVERINO JOSÉ CAVALCANTI FERREIRA
ADVOGADO: Dr. ÂNGELO DIMITRE BEZERRA ALMEIDA
DA SILVA - OAB/PE Nº 16.554
RELATOR: CONSELHEIRO, EM EXERCÍCIO, MARCOS
NÓBREGA
ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA
ACÓRDÃO T.C. Nº 506/11
VISTOS, relatados e discutidos os autos do Processo
T.C. nº 1160000-7, ACORDAM, à unanimidade, os
Conselheiros da Primeira Câmara do Tribunal de Contas
do Estado, nos termos do voto do Relator, que integra o
presente Acórdão,

CONSIDERANDO o repasse a menor das contribuições
retidas dos servidores e o não recolhimento da
totalidade das obrigações patronais ao RPPS e RGPS,
o que caracteriza descumprimento da Lei Municipal nº
773/05 e da Lei Federal nº 8.212/91;
CONSIDERANDO o indevido ordenamento de despesas
do Fundo Municipal de Saúde pelo Prefeito Municipal,
em desconformidade com o artigo 9º da Lei nº
8.080/90, caracterizando invasão da competência do
Secretário Municipal de Saúde e gestor do FMS, prevista
expressamente no artigo 3º, incisos II e III, da Lei
Municipal nº 514/91;
CONSIDERANDO o disposto nos artigos 70 e 71,
incisos II e VIII, § 3º, combinados com o artigo 75, da
Constituição Federal, e no artigo 59, inciso III, alínea “b”,
da Lei Estadual nº 12.600/04 (Lei Orgânica do Tribunal de
Contas do Estado de Pernambuco),
Julgar IRREGULARES as contas do Sr. Severino José
Cavalcanti Ferreira, ordenador de despesas do Fundo
Municipal de Saúde de João Alfredo, relativas ao
exercício financeiro de 2009.
Aplicar ao Sr. Severino José Cavalcanti Ferreira multa
no valor de R$ 4.000,00, prevista no artigo 73, III, da
Lei Estadual n° 12.600/04, que deverá ser recolhida, no
prazo de 15 (quinze) dias do trânsito em julgado deste
Acórdão, ao Fundo de Aperfeiçoamento Profissional e
Reequipamento Técnico do Tribunal por intermédio de
boleto bancário a ser emitido no sítio da internet deste
Tribunal de Contas (www.tce.pe.gov.br).
Determinar, com base no disposto no artigo 69 da Lei
Estadual nº 12.600/2004, que o(s) atual(is) gestor(es)
do FMS de João Alfredo, ou quem vier a sucedê-lo(s),
www.tce.es.gov.br

adote(m) as medidas a seguir relacionadas, a partir da
data de publicação deste Acórdão, sob pena de aplicação
da multa prevista no inciso XII do artigo 73 do citado
Diploma Legal:
Anexar à prestação de contas anual ata que aprovou o
Plano Municipal de Saúde e pareceres do Conselho;
Recolher junto ao RGPS e ao INSS as contribuições
previdenciárias devidas dos servidores e as obrigações
patronais do ente, juntando os comprovantes;
Planejar as compras ou serviços a fim de adotar as
corretas modalidades de licitação;
Anexar à prestação de contas anual certidão da
composição dos membros do CMS;
Atentar que cabe ao gestor de direito a comprovação
efetiva e legal dos gastos públicos, conforme a legislação
pertinente.
Determinar, ainda, que cópia do Inteiro Teor da
Deliberação seja encaminhada ao Instituto Nacional
da Seguridade Social – INSS, para conhecimento e
providências que entender cabíveis, em virtude do
descumprimento da Legislação Previdenciária.
Recife, 29 de setembro de 2011.
Conselheiro João Henrique Carneiro Campos – Presidente
da Primeira Câmara
Conselheiro, em exercício, Marcos Nóbrega – Relator
Conselheira Teresa Duere
Fui presente: Dr. Guido Rostand Cordeiro Monteiro –
Procurador.
Mol/HN
[...] VOTO DO RELATOR
Segunda-feira, 5 de agosto de 2019
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A meu ver, a irregularidade mais grave dos autos diz
respeito ao não repasse integral das contribuições
previdenciárias ao RPPS e ao INSS. A Prefeitura deixou
de repassar ao seu Fundo de Previdência, em 2009,
percentual correspondente a 30% dos descontos
feitos na folha de pagamento dos servidores efetivos
e na contribuição patronal e 26% dos descontos e
contribuições para o INSS. A sonegação do mencionado
percentual de descontos e contribuições para o
INSS causa prejuízo aos contribuintes que sofrem os
descontos salariais que, não sendo recolhidos, implica
em não poder contar o tempo de contribuição para
efeito de aposentadoria e, de referência aos servidores
que descontem para o Fundo Previdenciário, são
igualmente prejudicados, porque o Fundo fica sem
recursos para pagar proventos de aposentadoria e
pensões de dependentes. Ademais a alegação de
que realizou parcelamento junto ao INSS não ilide a
irregularidade, pois o erário municipal será penalizado
financeiramente com o pagamento de juros e correção
monetária à Receita Federal pela ausência dos repasses
devidos, acarretando sacrifícios para toda a população
do município que paga impostos e taxas que deveriam
ser aplicados em obras e serviços públicos.
Em sua defesa nos autos o prefeito apresentou uma
relação, sem assinatura de qualquer funcionário do
Fundo, da qual consta que no dia 08 de janeiro de
2010 foi repassado ao Fundo o valor de R$ 8.084,56,
correspondente ao mês de dezembro de 2009 e que,
no período entre 23-12-2009 e 13-01-2010, foram
repassados mais R$ 6.397,72, valores esses omitidos na
prestação de contas. Na mesma relação consta que, de
referência ao regime próprio patronal, foram repassados

De acordo com o mencionado documento (fls.
564) foram repassados ao Fundo, relativamente ao
descontado na folha de pagamento de 2009, mais R$
9.347,83 do que o devido, enquanto relativamente
à contribuição patronal, só foi repassado a menor a
quantia de R$ 15.154,59.

de previdência (art. 40 e 195, I, da Constituição Federal)
e o não recolhimento das contas de contribuição
previdenciária descontadas dos segurados à instituição
devida (arts. 40, 149, § 1° e 195, II, da Constituição
Federal; art. 168-A do Decreto-Lei n. 2.848/1940) são
consideradas pelo Tribunal de Contas de Mato Grosso
(Resolução n. 17/2010 alterada pela Resolução n.
2/2015) como irregularidades gravíssimas.

O documento em apreço é desprovido de qualquer valor
probatório, pois não foi apresentada a documentação
comprobatória de seus registros, permanecendo, pois,
o levantamento feito pela Inspetoria Regional, que é
baseado em documentos enviados pelo próprio Fundo
na Prestação de Contas.

Ressalta-se que a egrégia Primeira Câmara desse Tribunal
de Contas, no julgamento da Prestação de Contas do
Fundo Municipal de Educação de Alegre, referente
ao exercício 2012, proferiu o Acórdão TC-764/2015,
imputando multa ao gestor, por vislumbrar, tal como no
caso analisado, grave violação à norma, verbis:

[...]

ACÓRDÃO

Entre as atribuições do gestor do Fundo está a de adotar
providências administrativas e até judiciais para obrigar
o Poder Executivo a entregar ao órgão as contribuições
previdenciárias descontadas dos servidores do
município e as contribuições patronais relativas ao
RPPS. Todavia, sendo o prefeito o gestor do mencionado
Fundo Municipal de Previdência, não poderia agir
administrativa ou judicialmente contra si próprio, o que
configurou uma situação de anomalia administrativa.
Considero, portanto, mantida a irregularidade que
enseja a aplicação de multa.

Vistos, relatados e discutidos nos autos do Processo TC2885/2013, ACORDAM os Srs. Conselheiros da Primeira
Câmara do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, em sessão realizada no dia dez de junho de dois
mil e quinze, por maioria, nos termos do voto vencedor
da Conselheira convocada Márcia Jaccoud Freitas:

Quanto aos documentos ausentes na Prestação
de Contas, os defendentes alegam que estariam
colacionados no Anexo I apensado à peça de defesa, o
que não ocorreu.

2. Imputar à citada responsável multa individual de
R$ 3.000 (três mil reais), na forma dos artigos 88 e
135, inciso I, da Lei Complementar 621/2012, em
face da manutenção das seguintes irregularidades:
a) ausência de repasse do imposto de renda retido na
fonte à prefeitura; b) não recolhimento de obrigações

ao Fundo, entre 08 e 13 de janeiro de 2010, mais R$
16.769,00.

Verbia gratia, o não recolhimento das cotas de
contribuição previdenciária do empregador à instituição
www.tce.es.gov.br

1. Julgar irregulares as contas do Fundo Municipal de
Educação de Alegre relativas ao exercício de 2012, sob
a responsabilidade de Maria Lúcia Rubini de Oliveira, na
forma do inciso III, alíneas “c” e “d” do artigo 84 da Lei
Complementar 621/2012;
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patronais; c) não recolhimento das contribuições do
INSS e do IPAS, retidas dos servidores e de terceiros;
3. Arquivar os presentes autos, após o trânsito em
julgado.
Fica a responsável, no prazo de trinta dias, contados
a partir da publicação deste Acórdão, obrigada a
comprovar perante o Tribunal o recolhimento da multa
aplicada, nos termos do art. 454, inciso I, do Regimento
Interno deste Tribunal.
Vencido em relação aos itens 1 e 2 o Conselheiro em
substituição Marco Antonio da Silva, que votou no
sentido de: a) julgar regular com ressalvas a prestação de
contas anual do Fundo Municipal de Educação de Alegre,
relativa ao exercício de 2012, de responsabilidade da
senhora Maria Lucia Rubini de Oliveira, então Secretária
Municipal de Educação, dando-lhe a devida quitação;
b) afastar as seguintes irregularidades: b.1) Ausência
de repasse do Imposto de Renda Retido na Fonte à
Prefeitura; b.2) Não recolhimento das Obrigações
Patronais; b.3) Não recolhimento das contribuições do
INSS e do IPAS, retidas dos servidores e de terceiros; e c)
determinar ao atual Secretário Municipal de Educação
de Alegre, no sentido de que providencie, junto ao
setor contábil, a baixa imediata de valores recebidos
apenas contabilmente, e envide esforços para que
sejam recolhidos os valores devidos, caso haja, de IRRF,
Obrigações Patronais e de contribuições previdenciárias
retidas dos servidores e de terceiros, enxugando-se,
assim, o passivo do Fundo Municipal de Educação.
Ao mesmo tempo, sobressalta a gravidade da conduta,
o fato dela consubstanciar ato de improbidade
administrativa, consoante art. 11, inciso I, da Lei n.
8.429/92.

Insta frisar a inescusabilidade da conduta do ordenador
de despesa, pois, para a responsabilização do agente,
em tais hipóteses, “não se exige o dolo específico,
bastando para tal o dolo genérico ou eventual, que se
caracteriza quando o administrador assume os riscos de
não atender aos comandos constitucionais e legais, que
vinculam e pautam os gastos públicos”.
Além disso, configura crime “deixar de repassar à
previdência social as contribuições recolhidas dos
contribuintes, no prazo e formal legal ou convencional”
(art. 168-A do Código Penal).
(...)
Posto isso, pugna o Ministério Público de Contas:
1 - seja a presente prestação de contas julgada
IRREGULAR, na forma do art. 84, inciso III, alíneas “c” e
“d”, da LC n. 621/2012, aplicando-lhe multa pecuniária,
com espeque nos arts. 87, inciso IV, e 135, incisos I e II,
do indigitado estatuto legal; e
2 – com fulcro no art. 87, incisos VI, da LC n. 621/12,
sejam expedidas as determinações sugeridas pela
unidade técnica às fls. 423/424.
Por fim, com fulcro no inciso III do art. 41 da Lei n.
8.625/93, bem como no parágrafo único do art. 53 da
Lei Complementar nº 621/12, reserva-se, ainda, este
Parquet ao direito de manifestar-se oralmente em sessão
de julgamento.

“(...) II – ANÁLISE TÉCNICA DAS RAZÕES APRESENTADAS
PELA RESPONSÁVEL
(...)
Além da defesa oral o gestor encaminhou esclarecimentos
para cada indicativo de irregularidade. A seguir alegações
apresentadas quanto ao item 2.1 da ITC 4165/2017.
(...)
A ITC 4165/2017 manteve a irregularidade, quanto
ao indício de não pagamento de contribuições
previdenciárias patronais devidas ao RGPS, em virtude da
não comprovação do pedido de parcelamento referente
ao montante de R$ 364.337,05 e pela manutenção da
divergência de R$ 120.256,61 entre os valores devidos
em folha e àqueles liquidados.
Em sua defesa o gestor alega que o débito de R$ 364.337,05
foi parcelado junto à receita federal, apresentando
como prova “certidão positiva com efeitos de negativa”,
emitida em 08/08/2018, e ainda “detalhamento do
extrato de parcelamento simplificado de contribuições
previdenciárias”. Este último documento encontrase parcialmente ilegível, impossibilitando a adequada
análise de seu conteúdo.

Ministério Público de Contas

De acordo com o defendente, em fevereiro de 2013 foi
realizado parcelamento de débitos, portanto anterior
ao exercício em análise. Alega o gestor que este
parcelamento teve o pagamento interrompido, por falta
de pagamento, resultando na necessidade da realização
de novo parcelamento, assinado em abril de 2016,
consolidando todos os débitos existentes até então,
incluso o débito de R$ 364.337,05. Ressalta-se que este
valor de R$ 364.337,05 refere-se ao exercício de 2014.

- Manifestação Técnica 831/2009

Em que pese às alegações, a documentação enviada não

Vitória, 23 de janeiro de 2018.
LUCIANO VIEIRA
Procurador-Geral
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é capaz de provar que o débito em questão de fato foi
incluído no parcelamento assinado em 2016. Analisandose os documentos contidos no arquivo “Peça+Digitalizada
.630-2018-1” constata-se que o parcelamento assinado
em 04 de abril de 2016 tinha como objetivo parcelar os
débitos das competências 12/2015 a 02/2016, portanto,
posteriores ao débito apontado no RT 212/2017.
Quanto ao valor de R$ 120.256,61, referente à
divergência de liquidação da contribuição patronal com
o efetivamente devido na folha de pagamento, o gestor
não apresentou justificativas.
Considerando que o defendente não comprovou o
recolhimento da contribuição patronal no montante de
R$ 364.337,05, bem como não justificou a divergência
de R$ 120.256,61, sugere-se manter o indicativo de
irregularidade constante no item 2.1 da ITC 4165/2017.
Quanto ao item 2.2 da ITC o gestor apresentou a seguinte
defesa:
(...)
De acordo com a ITC, não foram comprovados os
pagamentos de contribuição patronal devida ao Regime
Próprio de Previdência Social (RPPS), efetuados em 2014
e 2015, bem como não foi esclarecida a divergência de
R$ 465.895,50 entre o valor empenhado e o montante
registrado no resumo da folha de pagamento.
Com o intuito de comprovar a realização dos pagamentos
da contribuição patronal devida ao RPPS, o defendente
encaminhou listagem dos valores repassados no
exercício de 2014 e 2015. Realizada a análise na
documentação constata-se que foi recolhido o valor
total de R$ 1.291.971,30. Assim, considerando que a
folha de pagamento registra uma obrigação patronal no

montante de R$ 1.489.732,91, restaram R$ 197.311,61 a
serem recolhidos, conforme o próprio gestor demonstra
em sua defesa. Entretanto, não foram apresentadas
justificativas e/ou documentos esclarecendo o porquê
do não recolhimento desde valor.
Resta configurado que o gestor não recolheu, ao
Regime Próprio de Previdência Social, contribuição
previdenciária patronal no valor de R$ 197.311,61.
Com relação à divergência de R$ 465.895,50, não foram
apresentados esclarecimentos e/ou documentação.
Diante do exposto, sugere-se manter o indicativo de
irregularidade constante no item 2.2 da ITC 4165/2017.
Quanto ao item 2.3 da ITC o gestor apresentou a seguinte
defesa:
(...)
Verifica-se na ITC 4165/2017 que o gestor não apresentou
esclarecimentos quanto ao saldo de R$ 195.735,08,
referente às contribuições retidas dos servidores
originárias de exercícios anteriores.
O defendente argumenta que este valor é alvo de
correções, conforme nota explicativa constante na
PCA de 2017, e que será melhor esclarecido nos itens
seguintes. A referida nota explicativa foi acostada aos
autos e, após leitura do seu teor, constata-se que não
houve correção de valores na conta IPESF 218810101002,
que compõem o saldo de contribuição previdenciária
retida de servidores vinculados ao RPPS.
Verifica-se que as correções de que trata a nota
explicativa não alteram o valor registrado na conta
218810101002, permanecendo o saldo a recolher de
R$ 195.735,08, portanto, rejeitam-se as argumentações
apresentadas pelo defendente.
www.tce.es.gov.br

Diante do exposto, sugere-se manter o indicativo de
irregularidade constante no item 2.3 da ITC 4165/2017
Quanto ao item 2.4 da ITC o gestor apresentou a
seguinte defesa:
(...)
Conforme consta na ITC, que em relação ao INSS
dos servidores, apesar do recolhimento integral dos
valores do exercício de 2014, permaneceu saldo a
recolher de exercícios anteriores. De acordo com os
valores informados na justificativa apresentada na ITC,
este saldo é de R$ 62.421,61. Com relação ao INSS de
terceiros, não foram encaminhados documentos que
comprovassem os pagamentos dos valores inscritos no
exercício de 2014.
Na presente defesa o gestor encaminhou listagem
de pagamento, referente ao INSS de terceiros da
competência de 2014, totalizando R$ 140.437,18, sendo
parte paga em 2014 e o restante em 2015, confirmando
os esclarecimentos apresentados. Entretanto, o valor
total inscrito em 2014 foi de R$ 178.702,16, o que
demonstra que restou R$ 38.264,98 a ser recolhido
ao INSS. Ressalta-se que o gestor não apresentou
esclarecimentos quanto à ausência do recolhimento
desse valor, bem como, não apresentou justificativas
para o não recolhimento do valor INSS de terceiros,
proveniente de exercícios anteriores.
Quanto ao INSS dos servidores, o defendente alega que
o saldo a recolher se refere a débito que vem sendo
perpetuado de administrações anteriores e, este saldo
é alvo de correção conforme nota explicativa contida no
PCA de 2017.
A referida nota explicativa foi acostada aos autos e, após
Segunda-feira, 5 de agosto de 2019

243

ATOS DA 1a CÂMARA

leitura do seu teor, constata-se que não houve correção
de valores na conta Servidores 218810102001, que
compõe o saldo de contribuição previdenciária retida de
servidores vinculados ao Regime Geral de Previdência
Social.
Verifica-se que as correções de que trata a nota
explicativa não alteram o valor registrado na conta
218810102001, permanecendo o saldo a recolher de
R$ 62.421,61, portanto, rejeitam-se as argumentações
apresentadas pelo defendente.
Diante do exposto, sugere-se manter o indicativo de
irregularidade constante no item 2.4 da ITC 4165/2017.
Quanto ao item 2.8 da ITC o gestor apresentou a seguinte
defesa:
(...)
Conforme alegações apresentadas os cancelamentos, no
valor total de R$ 141.357,38, decorrem da prescrição da
dívida ativa. Para comprovação das alegações o gestor
encaminhou cópia dos processos administrativos e, após
análise destes considera-se acolhida a justificativa e,
portanto, sugere-se afastar o indicativo de irregularidade
constante no item 2.8 da ITC 4165/2017.
Quanto ao item 3.0 da ITC o gestor apresentou a seguinte
defesa:
(...)
Para melhor entendimento do item em questão cabe
replicar a tabela 09 contida no RT 212/2017.
Tabela 09: Consignações do Passivo Financeiro Em R$
1,00
(TABELA)
Fonte: Processo TC 4.070/2015- Prestação de Contas

Anual/2014
*Os valores referentes aos encampamentos foram
somados às inscrições do exercício.
**Os valores referentes aos cancelamentos foram
somados às baixas do exercício
Observa-se a existência de diversas contas de
consignação do passivo financeiro que não
apresentaram movimentação, bem como outras que
estão acumulando saldos, apesar de apresentarem, na
essência, características de curto prazo.
O gestor limita-se a mencionar a existência de nota
explicativa encaminhado na PCA de 2017, que
comprovaria que os saldos acumulados e/ou a ausência
de movimentação nas contas de consignação, se deve
ao fato desses saldos serem fruto de irregularidades
técnicas na contabilidade do município.
A seguir parte da nota explicativa relativa às consignações:

documentos hábeis para a baixa, seja por meio de
cancelamento ou de pagamento.
Diante do exposto, sugere-se manter o indicativo de
irregularidade constante no item 3.0 da ITC 4165/2017.
Quanto ao item 3.1 da ITC o gestor apresentou a seguinte
defesa:
(...)
O gestor encaminhou documentação contendo extratos
bancárias das contas
A ITC indicou que os extratos de algumas contas
bancárias não foram encaminhados, impedindo a
comprovação dos saldos existentes em 31/12/2014,
motivo pelo qual manteve a irregularidade. Entretanto,
após análise realizada na documentação encaminhada
pelo defendente conclui-se que esta irregularidade se
encontra sanada.

(...)

Diante do exposto, sugere-se afastar o indicativo de
irregularidade constante no item 3.1 da ITC 4165/2017.

(FIGURA)

III – PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO

Observa-se que algumas contas de fato tiveram seus
valores cancelados, contudo, chama a atenção que o
cancelamento ocorreu apenas no exercício de 2017,
somente após decorridos 3 exercícios financeiros, ou
seja, após a saída do defendente à frente da gestão
do município. Configura-se, assim, a inépcia do gestor
quanto à adoção de medidas para regularização dos
saldos das contas de consignação.

Analisados os argumentos e documentos acostados
em razão de sustentação oral realizada pela Sra. Maria
Dulce Rudio Soares, através de seu advogado legalmente
constituído, conclui-se pela elisão das irregularidades
contidas nos itens 2.8 e 3.1 ITC 4165/2017 e a mantença
das contidas nos itens 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 e 3.0 da mesma
instrução.

Registre-se que não se trata apenas de irregularidades
técnicas na contabilidade do município, mas de valores
registrados como devidos, que impactam no resultado
financeiro da unidade gestora e que necessitam de
www.tce.es.gov.br

Diante do exposto e do que consta dos autos, submetese à consideração superior a seguinte proposta de
encaminhamento:
1 – julgar IRREGULAR a Prestação de Contas Anual de
Gestão da Sra, Maria Dulce Rudio Soares, no exercício
Segunda-feira, 5 de agosto de 2019
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das funções de ordenadora de despesas da Prefeitura
Municipal de Fundão, no exercício de 2014, 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 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 2014,
sob responsabilidade da Sra. Maria Dulce Rudio Soares,
objetivando instrumentalizar o julgamento pela Câmara
Municipal de Fundão, nos termos do art. 1º, inciso I,
alínea “g”, da Lei Complementar nº 64, de 18 de maio
de 1990.
Sugere-se, ainda, DETERMINAR à Unidade Gestora:
Que tome as medidas cabíveis, inclusive as medidas
administrativas necessárias, nos termos do art. 2º
da IN TCEES 32/14, a fim de apurar a totalidade dos
encargos financeiros incidentes sobre recolhimento de
contribuições previdenciárias em atraso, bem como
a responsabilidade e o ressarcimento aos cofres do
município, tendo em vista que tal despesa é considerada
ilegítima e contrária à finalidade pública, impondo-se
a sua glosa, informando, ainda, a esta Corte de Contas
sobre o resultado obtido;
A adoção de providências necessárias a fim de regularizar
o saldo das contas de consignação integrantes da dívida
flutuante;

Finalmente, que seja submetido o processo ao relator
para prosseguimento. (...)”
Quanto ao Parecer 1438/2019, acolho em parte o
opinamento do Ministério Público de Contas, tendo
em vista que o Parecer Prévio que instrumentalizará o
julgamento pela Câmara Municipal terá efeitos somente
para os fins inelegibilidade, conforme a seguir exposto.
- Parecer do Ministério Público de Contas 1438/2019
“(...) Denota-se da MT 831/2019-1 que a Unidade
Técnica acolheu as justificativas da responsável quanto às
irregularidades constantes nos itens 3.4.3 e 3.6.1 do RT
0212/2017: “Ausência de documentos que comprovem a
legalidade e a motivação dos cancelamentos de créditos
inscritos em Dívida Ativa” e “Ausência de comprovação
dos saldos existentes em 31/12/2014, informados no
termo de verificação das disponibilidades financeiras,
indicando distorção no saldo disponível”, uma vez que os
documentos apresentados foram suficientes para sanálas.
Lado outro, manteve-se as infrações elencadas nos itens
3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4 e 3.5.2: “Não conformidade
entre folha de pagamentos e balancete da despesa,
bem como indícios do não pagamento da totalidade
das contribuições previdenciárias patronais devidas –
RGPS”, “Não conformidade entre folha de pagamentos
e balancete da despesa, bem como indícios do
não pagamento da totalidade das contribuições
previdenciárias patronais devidas – RPPS”, “Ausência
de comprovação de retenções das contribuições sociais
dos servidores e do recolhimento dos valores retidos ao
RPPS”, “Não recolhimento da contribuição previdenciária
de INSS retida de servidores e de terceiros” e “Ausência
de movimentação e acumulo de saldo nas contas de
www.tce.es.gov.br

consignações do passivo financeiro”.
Cabe destacar que este órgão do Parquet Especial tem
reiteradamente manifestado entendimento de que as
irregularidades remanescentes consubstanciam graves
violações à norma, consoante art. 80, inciso III, da LC n.
621/2012.
Sobressalta a gravidade das infrações, o fato de algumas
delas consubstanciar ato de improbidade administrativa,
consoante art. 11, inciso I, da Lei n. 8.429/92[1] e o crime
do art. 168-A do Código Penal, cuja conduta típica é
“deixar de repassar à previdência social as contribuições
recolhidas dos contribuintes, no prazo e formal legal ou
convencional”
Posto isso, pugna o Ministério Público de Contas:
1 - seja emitido PARECER PRÉVIO recomendando-se ao
Legislativo Municipal a REJEIÇÃO das contas do Executivo
Municipal de Fundão, referentes ao exercício de 2014,
sob responsabilidade de Maria Dulce Rudio Soares, na
forma do art. 80, inciso III, da LC n. 621/2012 c/c art. 71,
inciso II, da Constituição do Estado do Espírito Santo;
2 – seja, ainda, nos termos do art. 87, inciso VI, da LC
n. 621/2012, expedida as seguintes determinações ao
Chefe do Executivo Municipal:
2.1 – que tome as medidas cabíveis, inclusive as
medidas administrativas necessárias, nos termos do
art. 2º da IN TCEES 32/14, a fim de apurar a totalidade
dos encargos financeiros incidentes sobre recolhimento
de contribuições previdenciárias em atraso, bem como
a responsabilidade e o ressarcimento aos cofres do
município, tendo em vista que tal despesa é considerada
ilegítima e contrária à finalidade pública, impondo-se
a sua glosa, informando, ainda, a esta Corte de Contas
Segunda-feira, 5 de agosto de 2019
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sobre o resultado obtido e a adoção de providências
necessárias a fim de regularizar o saldo das contas de
consignação integrantes da dívida flutuante; e
2.2 – que o Poder Executivo Municipal divulgue
amplamente, inclusive em meios eletrônicos de acesso
público, a prestação de contas relativa ao exercício
financeiro em questão e o respectivo parecer prévio, na
forma do art. 48 da LC n. 101/00. Ademais, com fulcro no
inciso III do art. 41 da Lei n. 8.625/1993[2], bem como no
parágrafo único do art. 53 da LC n. 621/2012[3], reservase o direito de manifestar-se oralmente em sessão de
julgamento.
Vitória, 17 de janeiro de 2019.
LUCIANO VIEIRA
Procurador-Geral
Ministério Público de Contas
Importante ressaltar que o Plenário do STF, em decisão
proferida no RE 848.826, adotou o entendimento de que,
para fins de inelegibilidade (art. 1º, inciso I, alínea g, da Lei
Complementar 64/90, alterado pela Lei Complementar
nº 135, 4 de junho de 2010), a apreciação das contas de
gestão dos prefeitos será feita pelas Câmaras Municipais,
com auxílio dos Tribunais de Contas competentes, cujo
parecer prévio somente deixará de prevalecer por 2/3
dos vereadores.
Pois bem.
A ATRICON (Associação dos Membros dos Tribunais
de Contas do Brasil), por meio da Resolução nº
01/2018, de 13 de agosto de 2018, com base na retro
mencionada decisão do STF, apresentou recomendação
a todos os Tribunais de Contas do Brasil nos processos
de contas de gestão em que o Prefeito figurar como

ordenador de despesa e houver repercussão para fins de
inelegibilidade.
Seguindo recomendação da ATRICON, baseada na
decisão proferida pelo STF no RE 848.826, o acórdão
de julgamento produzirá todos efeitos legais, tais como
imputação de débito e aplicação de multa, exceto quanto
à aplicação da lei da “ficha limpa”. Após o trânsito em
julgado do acórdão, o Tribunal emitirá parecer prévio
que instrumentalizará o julgamento pela Câmara
Municipal somente para os fins inelegibilidade (art. 1º,
I, g da Lei Complementar nº 64/90, alterado pela Lei
Complementar nº 135, 4 de junho de 2010).
Ante o exposto, obedecidos todos os trâmites
processuais e legais, subscrevendo em todos os seus
termos, o entendimento técnico e do Ministério Público
de Contas, VOTO no sentido de que o Colegiado aprove
a seguinte deliberação que submeto à sua consideração,
por força da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal
na decisão do Recurso Extraordinário nº 848.826/DF e
com base na Resolução nº 01/2018 da ATRICON.
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Relator
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as
razões expostas pelo Relator, em:
1.1 MANTER as seguintes irregularidades, apontadas
nos itens 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.8, 3.0 e 3.1 da Instrução
Técnica Conclusiva 4165/2017, de responsabilidade da
senhora Maria Dulce Rúdio Soares:
1.1. Não conformidade entre folha de pagamentos
www.tce.es.gov.br

e balancete da despesa, bem como indícios do
não pagamento da totalidade das contribuições
previdenciárias patronais devidas (RGPS) (item 2.1 da
ITC 4165/2017)
Base Normativa: Art. 195, inciso I, da Constituição
Federal/1988; art. 1º, inciso II, da Lei Federal 9.717/1998;
art. 30, inciso I, alínea b, da Lei Federal nº 8.212/1991; e
art. 15, caput da Lei Federal nº 8.036/1990, Arts. 85, 87,
102 e 103 da Lei Federal 4.320/64.
1.2. Não conformidade entre folha de pagamentos
e balancete da despesa, bem como indícios do
não pagamento da totalidade das contribuições
previdenciárias patronais devidas (RPPS) (item 2.2 da
ITC 4165/2017)
Base Normativa: Art. 195, inciso I, da Constituição
Federal/1988; art. 1º, inciso II, da Lei Federal 9.717/1998;
art. 30, inciso I, alínea b, da Lei Federal nº 8.212/1991; e
art. 15, caput da Lei Federal nº 8.036/1990, Arts. 85, 87,
102 e 103 da Lei Federal 4.320/64.
1.3. Ausência de comprovação de retenções das
contribuições sociais dos servidores e do recolhimento
dos valores retidos ao RPPS (item 2.3 da ITC 4165/2017)
Base Normativa: Arts. 37 e 195, inciso II, da Constituição
Federal/1988; art. 30, inciso I, alíneas “a” e “b”, da Lei
Federal nº 8.212/1991, Arts. 85, 87, 102 e 103 da Lei
Federal 4.320/64.
1.4. Não recolhimento da contribuição previdenciária
de INSS retida de servidores e de terceiros (item 2.4 da
ITC 4165/2017)
Base Normativa: Arts. 37 e 195, inciso II, da Constituição
Federal/1988; art. 30, inciso I, alíneas “a” e “b”, da Lei
Federal nº 8.212/1991.
Segunda-feira, 5 de agosto de 2019
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1.5. Ausência de movimentação e acumulo de saldo nas
contas de consignações do passivo financeiro (item 3.0
da ITC 4165/2017)
Base Normativa: artigos 92 e 105 da Lei 4.320/1964
1.2 JULGAR IRREGULARES as contas da senhora
Maria Dulce Rúdio Soares – ex Prefeita Municipal de
Fundão no exercício de 2014, pela prática de ato ilegal,
presentificada nos itens 1.1 a 1.5 acima discriminados,
com amparo no artigo 84, inciso III, da Lei Complementar
Estadual 621/2012, observando que este julgamento
não produzirá efeitos para os fins de inelegibilidade, nos
termos do art. 1º, I, g da Lei Complementar nº 64/90
(alterado pela Lei Complementar nº 135, 4 de junho de
2010) em relação a senhora Maria Dulce Rúdio Soares,
por força da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal
na decisão do Recurso Extraordinário nº 848.826/DF;
1.3 APLICAR MULTA a senhora Maria Dulce Rúdio
Soares no valor de R$3.000,00 (três mil reais), com base
no artigo 135, II da Lei Complementar 621/2012 e art.
389, I do RITCEES;
1.4 DETERMINAR ao atual gestor, com fulcro no art. 87,
incisos VI, da LC n. 621/12:
1.4.1 Que apure a origem dos valores ainda pendentes
registrados nos saldos das contas de INSS de servidores
e de terceiros, e providencie o seu devido recolhimento
à autarquia federal, conforme mencionado no item 2.4
da ITC 4165/2017;
1.4.2 A adoção de providências necessárias a fim de
regularizar o saldo das contas de consignação integrantes
da dívida flutuante mencionadas no item 3.0 da ITC
4165/2017;
1.4.3 Que instaure de Tomada de Contas Especial

para apuração e quantificação do dano, bem como
identificação dos responsáveis, a fim de apurar a
totalidade dos encargos financeiros incidentes sobre o
recolhimento em atraso das parcelas devidas referentes
às contribuições previdenciárias, e o ressarcimento
aos cofres públicos, com fulcro no artigo 83, §1º, da
Lei Complementar Estadual 621/2012 (Lei Orgânica
do TCEES), sob pena de incorrer em responsabilidade
solidária, informando, ainda, outros dados exigidos pela
Instrução Normativa TC nº 32/2014, devendo os autos
da Tomada de Contas Especial ser encaminhados a este
Tribunal no prazo de 90 (noventa) dias, na forma do art.
14 da referida IN;
1.4.4 Que comunique a esta Corte de Contas a
Instauração de Tomada de Contas em tela, no prazo
de 15 (quinze) dias, de acordo com o estabelecido no
art. 5º da IN TC 32/2014 e, acaso confirmado o prejuízo,
providencie sua devolução ao erário do município,
nos termos dos arts. 52 e ss. do Regimento Interno do
Tribunal, devendo observar os prazos constantes da IN
nº 32/2014.
1.5 RECOMENDAR ao atual gestor, senhor, com
fundamento no art. art. 206, § 2º, e art. 207, inciso V,
ambos do RITCEES, para que nos próximos exercícios
financeiros apresente junto às Prestações de Contas,
notas explicativas informando todos os acertos realizados
nos registros contábeis dos Balanços e Demonstrativos,
em acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade
Aplicadas ao Setor Público;
1.6 ENVIAR, após o trânsito em julgado, a comunicação
do julgamento, por força da tese fixada pelo Supremo
Tribunal Federal na decisão do Recurso Extraordinário
nº 848.826/DF, sob a forma de parecer prévio,
www.tce.es.gov.br

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);
1.7 ENCAMINHAR os autos ao Ministério Público
junto ao Tribunal de Contas, nos termos do art. 461
do Regimento Interno, a fim de que seja remetida aos
órgãos competentes a documentação necessária para
a realização da cobrança, caso não comprovado o
recolhimento da multa imputada no prazo previsto no
art. 454, I do Regimento Interno.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 19/06/2019 – 19ª Sessão Ordinária da
Primeira Câmara.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
(presidente/relator), Rodrigo Flávio Freire Farias
Chamoun e Luiz Carlos Ciciliotti da Cunha.
5. Fica a responsável obrigada a comprovar perante
o Tribunal o recolhimento do débito e/ou da multa
aplicada, no prazo de trinta dias, contados a partir da
publicação deste Acórdão, nos termos do art. 454,
inciso I, do Regimento Interno deste Tribunal. Quando
cabível recurso, os prazos para interposição encontramse previstos no Título VIII do mesmo diploma normativo.
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO LUIZ CARLOS CICILIOTTI DA CUNHA
Fui presente:		
Segunda-feira, 5 de agosto de 2019
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PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS
HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Em substituição ao procurador-geral
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões

Anual da Câmara Municipal de Jerônimo Monteiro,
relativa ao exercício de 2014, sob a responsabilidade do
senhor Genaldo Resende Ribeiro.

Acórdão 00730/2019-9 – PRIMEIRA CÂMARA
Processo: 05580/2015-7
Classificação:
Ordenador

Prestação

de

Contas

Anual

de

Exercício: 		

2014

UG: 			
Jerônimo Monteiro

CMJM - Câmara Municipal de

Relator: 		

Sebastião Carlos Ranna de Macedo

Responsável:
GENALDO RESENDE RIBEIRO, WAGNER
RIBEIRO MASIOLI
Procuradores: POLIANE DIAS COCO (OAB: 26492-ES),
MARIANA GOMES AGUIAR (OAB: 22270-ES), RODRIGO
BARCELLOS GONCALVES (OAB: 15053-ES)
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – CÂMARA MUNICIPAL
DE JERÔNIMO MONTEIRO – EXERCÍCIO DE 2014 –
CONSIDERAR SEM EFEITOS AS DECISÕES TC 1085/2017
PRIMEIRA CÂMARA E TC 2828/2017 PRIMEIRA CÂMARA
– CONTAS REGULARES COM RESSALVA – QUITAÇÃO –
DETERMINAÇÃO – ARQUIVAR
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA
DE MACEDO
1 RELATÓRIO
Versam os presentes autos sobre a Prestação de Contas

Inicialmente, a análise técnica formalizada pela área
técnica no Relatório Técnico Contábil RTC 96/2016 (fls.
32/58) registrou indicativos de irregularidades, que
foram consubstanciados na Instrução Técnica Inicial ITI
166/2016 (fl. 59), com sugestão de citação ao responsável
para apresentação de justificativas ou documentos que
entendesse necessários, o que foi realizado mediante a
Decisão Monocrática Preliminar DECM 220/2016 (fls.
61/63):
Devidamente citado, o senhor Genaldo Resende Ribeiro
apresentou suas justificativas às fls. 73/114.
A Secex Contas elaborou a Manifestação Técnica
418/2016 (fls. 119/128), opinando pelo afastamento
dos indicativos de irregularidades relativos aos itens
5.2.4 e 5.2.5 do RTC 96/2016. Em seguida, encaminhou
os autos ao NEC para análise da inconsistência relativa
ao pagamento irregular de verba indenizatória ao
Presidente da Câmara.
Mediante a Instrução Técnica Conclusiva 2286/2016
(fls. 140/164), o Núcleo de Estudos Técnicos e Análises
Conclusivas opinou pela manutenção da inconsistência,
com acolhimento do incidente de inconstitucionalidade
suscitado pela área técnica. No entanto, tendo em
vista o reconhecimento da boa-fé do gestor, sugeriu
a notificação ao responsável para que promovesse
a liquidação do débito no prazo de 30 dias, hipótese
em que esse Tribunal julgaria as contas regulares com
ressalva, na forma do art. 87, §2º da Lei Complementar
621/2012.
www.tce.es.gov.br

Tal opinamento foi corroborado pelo Ministério Público
de Contas, em manifestação da lavra do Excelentíssimo
Procurador Luis Henrique Anastácio da Silva (Parecer do
Ministério Público de Contas 805/2017 - fls. 172/173).
Nesse sentido foram exarados o Voto Preliminar
1692/2017 (fls. 177/193) e a Decisão 1085/2017
(fls. 194/212), rejeitando as alegações de defesa do
senhor Genaldo Resende Ribeiro e concedendo prazo
improrrogável para recolhimento da importância devida,
nos termos do artigo 157, §§ 3º e 4º do Regimento
Interno.
Conforme informado pela Secretaria Geral das Sessões (fl.
216), o prazo para cumprimento da Decisão 1085/2017
venceu em 17/05/2017 sem que o responsável tivesse
anexado aos autos documento comprovando a
liquidação tempestiva do débito.
Consequentemente, o Ministério Público de Contas, em
manifestação da lavra do Excelentíssimo Procurador Luis
Henrique Anastácio da Silva, pugnou pela irregularidade
das contas do senhor Genaldo Resende Ribeiro com
imputação de débito e multa (Parecer do Ministério
Público de Contas 2776/2017 - fl. 218).
Em 14 de junho de 2017, o senhor Genaldo Resende
Ribeiro protocolizou requerimento de parcelamento em
20 parcelas mensais e iguais do valor a ser ressarcido
(fls. 223/224). Tal pedido foi deferido parcialmente pela
Decisão TC 2828/2017 Primeira Câmara (fls. 234/239), a
qual deferiu o parcelamento em 04 vezes.
Entretanto, tendo em vista que não houve qualquer
comprovante de pagamento do débito imputado, o
Ministério Público de Contas, em nova manifestação
da lavra do Excelentíssimo Procurador Luis Henrique
Segunda-feira, 5 de agosto de 2019
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Anastácio da Silva, pugna pelo prosseguimento do feito
(Parecer do Ministério Público de Contas 755/2019).
Em razão da divergência de entendimento no tocante
ao pagamento de verba indenizatória ao Presidente
de Câmaras Municipais, foi autuado o Processo TC
9353/2017 que trata de Uniformização de Jurisprudência.
O entendimento sedimentado pelo Plenário no Processo
de Uniformização de Jurisprudência TC 9353/2017
(Acórdão TC 1423/2018 Plenário) foi no sentido
da vedação do pagamento de verba indenizatória
ao Presidente da Câmara, ressalvando-se que os
valores pagos anteriormente não serão passíveis de
ressarcimento. Porém, o não ressarcimento encontra
duas condições: não ultrapassagem dos limites
estabelecidos pela Carta Magna e não existência de vício
de outra natureza.
Nesse sentido, entendi ser imperioso o retorno dos
autos à área técnica e ao Ministério Público, haja vista
a necessária verificação da conformidade do valor pago
pela Câmara Municipal de Jerônimo Monteiro em cotejo
com o teto, bem como a verificação da existência ou não
de vício de outra natureza que implique o afastamento
das exceções trazidas pelo Acórdão TC 1423/2018
Plenário (Voto do Relator 1428/2019), o que foi acolhido
na Decisão TC 729/2019 Primeira Câmara.

pudesse ensejar o ressarcimento da verba indenizatória
recebida. Registre-se que este questionamento pode
ser modificado por fato superveniente não previsto.
Cabe ressaltar, também, que não havia informações
suficientes para se firmar entendimento quanto ao vício
de inciativa do projeto de lei (item 2.2 deste Relatório de
Diligência).
Tal opinamento foi corroborado pelo Ministério
Público de Contas, em nova manifestação da lavra do
Excelentíssimo Procurador Luis Henrique Anastácio
da Silva (Parecer do Ministério Público de Contas
2003/2019).
É o relatório.
2 FUNDAMENTAÇÃO
Conforme exposto no Relatório do presente Voto, após
o trâmite regular, restou pendente a inconsistência
relativa ao pagamento irregular de verba indenizatória
ao Presidente da Câmara no montante equivalente a
2.355,41 VRTE.
Ocorre, entretanto, que, na 36ª Sessão Ordinária do
Plenário, em 16/10/2008, foi exarado o Acórdão TC
1423/2018 Plenário, nos autos do Processo TC 9353/2017,
que trata de Uniformização de Jurisprudência acerca
do pagamento de verba indenizatória ao Presidente de
Câmaras Municipais.

Mediante a Manifestação Técnica 07/2019, o Núcleo de
Contabilidade e Economia – NCE concluiu que:

O Acórdão TC 1423/2018 Plenário estabeleceu o seguinte
entendimento:

O pagamento do subsídio do Presidente da Câmara,
adicionado da verba indenizatória pelo exercício da
presidência, obedeceu ao teto constitucional (item 2.1
deste Relatório de Diligência) e;

1.3 NEGAR EXEQUIBILIDADE de artigo de lei municipal
que preveja pagamento de verba indenizatória, em
desconformidade com ao artigo 39, §4º da Constituição
Federal, a presidente da câmara a partir da publicação
desta decisão; (grifos nossos)

Não se verificou nenhum vício de outra natureza que

www.tce.es.gov.br

No tocante ao ressarcimento dos valores pagos
anteriormente à Uniformização de Jurisprudência,
decidiu-se:
1.4 FIXAR ENTENDIMENTO de que, a partir desta
Decisão, fica vedado o pagamento de verba indenizatória
a Presidente da Câmara, que essência visava estipular o
pagamento de subsídio diferenciado , ressalvando que
os valores pagos anteriormente não serão passíveis de
ressarcimento desde que não ultrapassem os limites
estabelecidos pela Carta Magna e não tenha vício de
outra natureza; (grifos nossos)
Vê-se, portanto, que o entendimento sedimentado pelo
Plenário foi no sentido da vedação do pagamento de
verba indenizatória ao Presidente da Câmara, ressalvando
que os valores pagos anteriormente não serão passíveis
de ressarcimento desde que não ultrapassem os limites
estabelecidos pela Carta Magna e não tenha vício de
outra natureza.
Conforme verificado pela área técnica na Manifestação
Técnica 07/2019, o pagamento do subsídio do Presidente
da Câmara adicionado da verba indenizatória pelo
exercício da Presidência obedeceu ao teto constitucional
e não se verificou nenhum vício de outra natureza que
pudesse ensejar o ressarcimento da verba indenizatória
recebida.
Nesse sentido, deve ser mantida a irregularidade do
pagamento de verba indenizatória ao Presidente da
Câmara no exercício de 2014 sem imposição de dever
de ressarcimento ao responsável.
Na linha do entendimento firmado nos autos do Processo
TC 9353/2017 acima referido, devem ser consideradas
sem efeitos a Decisão TC 1085/2017 Primeira Câmara
Segunda-feira, 5 de agosto de 2019
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e a Decisão TC 2828/2017 Primeira Câmara, as quais
rejeitaram as alegações de defesa do senhor Genaldo
Resende Ribeiro e concederam para recolhimento da
importância devida, nos termos do artigo 157, §§ 3º e 4º
do Regimento Interno.

do senhor Genaldo Resende Ribeiro frente à Câmara
Municipal de Jerônimo Monteiro no exercício de 2014,
na forma do inciso II do artigo 84 da Lei Complementar
621/2012, dando plena quitação ao responsável, nos
termos do artigo 86 do mesmo diploma legal;

Isto posto, VOTO no sentido de que o Colegiado aprove
a seguinte minuta de Acórdão que submeto à sua
consideração.

1.4 Determinar ao atual gestor da Câmara Municipal
de Jerônimo Monteiro que se abstenha de fixar
verba indenizatória ao Presidente da Câmara em
desconformidade ao art. 39, §4º da Constituição Federal;

SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Relator
1. ACÓRDÃO

1.5 Após, o trânsito em julgado, arquivar os presentes
autos.

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:

2. Unânime.

1.1 CONSIDERAR SEM EFEITOS as Decisões TC 1085/2017
Primeira Câmara e TC 2828/2017 Primeira Câmara;

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

1.2 MANTER a seguinte irregularidade, apontada
no Relatório Técnico Contábil 96/2016, sob a
responsabilidade do senhor Genaldo Resende Ribeiro:
1.1 Pagamento irregular de verba indenizatória ao
Presidente da Câmara
Base Legal: art. 39, §4º da Constituição Federal e IN
26/2010 TCEES
1.3 Tendo em vista a modulação de efeitos estabelecida
no Acórdão TC 1423/2018 Plenário, nos autos do
Processo TC 9353/2017, que trata de Uniformização
de Jurisprudência acerca do pagamento de verba
indenizatória ao Presidente de Câmaras Municipais, a
qual afastou o ressarcimento dos valores anteriormente
pagos, JULGAR REGULARES COM RESSALVA as contas

3. Data da Sessão: 19/06/2019 – 19ª Sessão Ordinária da
Primeira Câmara.
4. Especificação do quórum:

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

www.tce.es.gov.br

Acórdão 00731/2019-9 – PRIMEIRA CÂMARA
Processo: 03253/2018-2
Classificação:
Ordenador

Prestação

de

Contas

Anual

de

Exercício:

2017

UG: 			
de Brejetuba

PMB - Prefeitura Municipal

Relator: 		

Sebastião Carlos Ranna de Macedo

Responsável:

JOAO DO CARMO DIAS

Procurador:
28526-ES)

LEONARDO DA SILVA LOPES (OAB:

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (ORDENADOR) –
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA – EXERCÍCIO
DE 2017 – JULGAMENTO PELA REGULARIDADE COM
RESSALVA DAS CONTAS – QUITAÇÃO - DETERMINAÇÃO
– ARQUIVAR
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA
DE MACEDO
1 RELATÓRIO
Versam os presentes autos sobre a Prestação de Contas
Anual da Prefeitura Municipal de Brejetuba, relativa ao
exercício de 2017, sob a responsabilidade do senhor
João do Carmo Dias.
Nos termos do Relatório Técnico nº 174/2018 foram
apontados cinco indicativos de irregularidade, além do
apontamento relativo ao descumprimento do prazo para
envido da Prestação de Contas, o que resultou na citação
do gestor responsável (Termo de Citação 800/2018).
Devidamente citado, responsável apresentou suas
justificativas que, após a análise do Núcleo de Controle
Segunda-feira, 5 de agosto de 2019
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Externo de Contabilidade e Economia gerou a Instrução
Técnica Conclusiva nº 402/2019, que opinou por manter
dois dos cinco indicativos apontados no RT 174/2018,
além da ratificação do descumprimento do prazo para
envio da PCA, com a sugestão de aplicação de multa ao
gestor.
Em igual sentido foi o Ministério Público de Contas, no
Parecer nº 508/2019, da lavra do Procurador Luciano
Vieira.
Tendo sido encaminhado o presente processo a esta
Relatoria para emissão de voto, sentiu-se a necessidade
de realização de expedição de diligência ao responsável,
vez que este afirmava haver anexado às suas alegações
documentos probatórios que não constavam dos
autos. Assim, entendendo poder tratar-se de mero
esquecimento do servidor do setor tributário responsável
pela anexação da documentação e, considerando que
se existentes os documentos estes poderiam sanear
a irregularidade, foi exarada a Decisão Monocrática
nº 227/2019 – pela expedição de Comunicação de
Diligência ao gestor, concedendo-lhe o prazo de 15 dias
para o envio da documentação relativa à cobrança da
dívida ativa do município.
Devidamente atendida a Comunicação de Diligência n.
º 068/2019, o gestor apresentou os documentos, em
complementação à defesa inicial.
Nesse sentido e, considerando a juntada da
documentação por parte do gestor, os autos foram
levados à área técnica para instrução complementar.
Em resposta, a área técnica exarou a Manifestação
Técnica nº 2878/2019, onde propôs, em síntese:
3 CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO

Foram examinados os documentos acostados aos autos
em face de Diligência determinada pelo Conselheiro
Relator. Do exposto nesta Manifestação Técnica restou
configurado que o gestor promoveu a atualização
cadastral dos contribuintes tributários do município.
Ademais, nos termos do processo TCEES 7053/2018, que
trata de auditoria de receita no município de Brejetuba,
temos que existe plano de ação visando incrementar a
arrecadação municipal, corroborando, assim, com as
outras medidas já identificadas nestes autos.
Dito isto, vimos acolher as alegações de defesa e, nesse
sentido, opinamos pelo afastamento do indicativo de
irregularidade apontado no item 3.7.2 do RT 174/2018
(item 2.6 da ITC 402/2019).
Por derradeiro, opinamos pela manutenção, na íntegra,
de todas as demais propostas contidas na referida ITC,
especialmente quanto ao item que restou irregular, 2.4,
que por si só é passível de ressalva.
O Ministério Público, por sua vez, assim pronunciou-se
conclusivamente no Parecer nº 1629/2019:
Posto isso, pugna o Ministério Público de Contas:
1 – seja emitido PARECER PRÉVIO recomendando-se ao
Legislativo Municipal a APROVAÇÃO COM RESSALVA das
contas do Executivo Municipal de Brejetuba, referente
ao exercício de 2017, sob responsabilidade de João
do Carmo Dias, na forma do art. 80, inciso II, da LC n.
621/12 c/c art. 71, inciso II, da Constituição do Estado do
Espírito Santo;
2 – seja aplicada multa pecuniária a João do Carmo Dias,
na forma do art. 135, incisos VIII e IX, da LC n. 621/2012,
haja vista que o envio dos dados intempestivamente não
saneia a infração cometida;
www.tce.es.gov.br

3 – sejam, ainda, nos termos do art. 87, inciso VI, da LC
n. 621/2012, expedidas as seguintes determinações ao
Chefe do Executivo Municipal:
3.1 – aquela proposta pelo Núcleo de Controle Externo de
Contabilidade e Economia contidas na ITC 00402/20192; e
3.2 – que o Poder Executivo Municipal divulgue
amplamente, inclusive em meios eletrônicos de acesso
público, a prestação de contas relativa ao exercício
financeiro em questão e o respectivo parecer prévio, na
forma do art. 48 da LC n. 101/00.
Por fim, com fulcro no inciso III[3] do art. 41 da Lei n.
8.625/93, bem como no parágrafo único[4] do art. 53
da Lei Complementar nº 621/12, reserva-se, ainda, este
Parquet ao direito de manifestar-se oralmente em sessão
de julgamento. Vitória, 2 de maio de 2019.
Vieram-me os autos.
Na sessão da Primeira Câmara do dia 19 de junho de
2019 foi realizada sustentação oral pelo Dr. Altamiro
Thadeu Frantino Sobreiro, representando o senhor João
Carmo Dias. Foi deferida juntada de memorial, mantido
o processo em pauta, passo à leitura do meu voto.
É o relatório.
2 FUNDAMENTAÇÃO
Compulsando acuradamente os autos, verifico que o
feito encontra-se devidamente instruído, portanto, apto
a um julgamento, eis que observados todos os trâmites
legais e regimentais.
Acompanho, em parte, o opinamento da área técnica
e do Ministério Público, dissentindo apenas quanto à
aplicação de multa ao gestor em decorrência do atraso
Segunda-feira, 5 de agosto de 2019
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da entrega da Prestação de Contas Anual.
O corpo técnico concluiu no sentido de aplicar sanção
por multa ao senhor João do Carmo Dias, tendo em vista
o envio intempestivo da PCA, nos termos do art. 135 da
Lei Complementar 621/2012 (Item 2.1 desta Instrução
Técnica nº 402/2019).
A análise dos autos, em relação a este item específico,
revela que o prazo para envio e homologação da
prestação de contas anual, exercício de 2017, da unidade
gestora Prefeitura Municipal de Brejetuba encerrou-se
em 02/04/2018.
Consultando o sistema CidadES, tem-se que foram
constatadas algumas tentativas de envio dentro do
prazo, porém, devido a inconsistências impeditivas,
a prestação de contas do município de Brejetuba foi
enviada em 19/04/2018 e homologada em 23/04/2018,
ou seja, com 21 dias de atraso.
Neste contexto, considerando as tentativas do gestor
para encaminhar as referidas prestações de contas ainda
dentro do prazo legal, não vislumbro elementos de
convencimento para a aplicação de sanção por multa ao
João do Carmo Dias
Portanto, acolho as justificativas apresentadas pelo
gestor para afastar a referida inconsistência.

Em resposta ao Termo de Comunicação de Diligência, o
gestor apresentou os seguintes documentos:
Resposta de Comunicação 430/2019;
Defesa/Justificativa 432/2019;
Peça Complementar 8687/2019;
Peça Complementar 8688/2019;
Peça Complementar 8689/2019;
Peça Complementar 8690/2019;
Peça Complementar 8691/2019.
2.1 Análise dos documentos eletrônicos “Resposta de
Comunicação” e “Defesa/Justificativa”.
O documento Resposta de Comunicação trata-se de
um encaminhamento formal sobre o cumprimento,
por parte do gestor, do requerido pelo TCEES sobre a
documentação da dívida ativa. Este documento não tem
o condão de suprir os documentos ausentes relatados na
ITC e na DECM.
Já em relação ao documento Defesa/Justificativa, temos
que o gestor reiterou parte da defesa inicial, ao afirmar
que não foi efetuada cobrança judicial da dívida ativa –
exercício financeiro de 2017 –, em face de ausência de
convênio com o cartório da Comarca.

Nos demais pontos, acompanho o entendimento técnico
e Ministerial que entenderam pelo afastamento do
indicativo de irregularidade relativo ao item 2.6 da ITC
402/2019 e tomo como razão de decidir a Manifestação
Técnica nº 2878/2019 exarada após a diligência:

(FIGURA)

[...]

2.2 Análise dos documentos eletrônicos “Peças
Complementares 8687/2019, 8688/2019, 8689/2019,
8690/2019 e 8691/2019”.

2 DOCUMENTOS APRESENTADOS EM FACE DO TERMO
DE COMUNICAÇÃO DE DILIGÊNCIA 068/2019

Dito isto, temos que estes dois documentos não
servem ao propósito inicial da Diligência, qual seja,
verificar se realmente houve a atualização cadastral dos
contribuintes.

www.tce.es.gov.br

Os documentos eletrônicos Peças Complementares
8687/2019, 8688/2019, 8689/2019, 8690/2019 e
8691/2019 apresentam as seguintes informações:
Peça Complementar 8687/2019: ofício do Setor Tributário
da Prefeitura Municipal de Brejetuba, informando que
foi realizado levantamento sobre a dívida tributária do
município em 2017.
Peça Complementar 8688/2019, 8689/2019, 8690/2019
e 8691/2019: planilhas contendo a identificação dos
contribuintes tributários. Em alguns casos, verifica-se
que existe anotação informando a inexistência (pessoa
jurídica) ou o falecimento do contribuinte (pessoa física).
Conforme pontuado, identificamos documentação
que afirma a realização da atualização cadastral dos
contribuintes tributários do município de Brejetuba.
E, nesse sentido, temos que o gestor demonstrou, em
parte, que adotou algumas medidas visando melhorar a
arrecadação de receitas provenientes da dívida ativa.
Resta, agora, verificar se haveria modificação no cálculo
efetuado na tabela 22 do RT 174/2018. Para tanto, vamos
utilizar as informações acostadas nessa fase processual –
Comunicação de Diligência – e refazer a referida tabela.
(TABELA)
Comparando-se a tabela acima com a tabela original
do RT, verifica-se que o percentual de recebimento em
relação às inscrições no exercício permaneceu inalterado.
Contudo, não temos como aferir se do montante baixado
após a atualização cadastral havia algum valor que
também compunha o saldo das inscrições no exercício
(R$ 369.579,59).
De outra face, com a atualização cadastral o percentual
de recebimento em relação ao saldo final passou de
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10,79% para 12,13%.
3 CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Foram examinados os documentos acostados aos autos
em face de Diligência determinada pelo Conselheiro
Relator. Do exposto nesta Manifestação Técnica restou
configurado que o gestor promoveu a atualização
cadastral dos contribuintes tributários do município.
Ademais, nos termos do processo TCEES 7053/2018, que
trata de auditoria de receita no município de Brejetuba,
temos que existe plano de ação visando incrementar a
arrecadação municipal, corroborando, assim, com as
outras medidas já identificadas nestes autos.
Dito isto, vimos acolher as alegações de defesa e, nesse
sentido, opinamos pelo afastamento do indicativo de
irregularidade apontado no item 3.7.2 do RT 174/2018
(item 2.6 da ITC 402/2019).
Por derradeiro, opinamos pela manutenção, na íntegra,
de todas as demais propostas contidas na referida ITC,
especialmente quanto ao item que restou irregular, 2.4,
que por si só é passível de ressalva.
Ante o exposto, obedecidos todos os trâmites processuais
e legais, VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a
seguinte deliberação que submeto à sua consideração.
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Relator
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as
razões expostas pelo Relator, em:
1.1 MANTER a seguinte irregularidade:

1.1 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 174/2018)
Base Normativa: art. 135, § 4º e 138, § 3º do RITCEES, art
5º da Res. TCEES 227/2011, IN TCEES 34/2015.
1.2 JULGAR REGULARES COM RESSALVA as contas do
senhor João do Carmo Dias frente à Prefeitura Municipal
de Brejetuba no exercício de 2017, na forma do inciso II,
do artigo 84 da Lei Complementar 621/2012;
1.3 DAR PLENA QUITAÇÃO ao responsável nos termos
do artigo 86 da LC 621/2018;
1.4 DETERMINAR ao atual gestor que tome medidas para
atendimento integral da regulamentação pertinente à
estruturação do Controle Interno, em especial a Res. TC
227/2011 e, no que diz respeito ao prazo para envio da
PCA à UCCI, observe a Instrução Normativa SCI/PMB nº
03/2014.
Vitória
1.5 DETERMINAR que o Poder Executivo Municipal
divulgue amplamente, inclusive em meios eletrônicos
de acesso público, a prestação de contas relativa ao
exercício financeiro em questão e o respectivo parecer
prévio, na forma do art. 48 da LC n. 101/00;
1.6 ARQUIVAR os presentes autos após o trânsito em
julgado.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 19/06/2019 – 19ª Sessão Ordinária da
Primeira Câmara.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
www.tce.es.gov.br

(presidente/relator), Rodrigo Flávio Freire
Chamoun e Luiz Carlos Ciciliotti da Cunha.
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DE MACEDO
1-RELATÓRIO
Cuidam os presentes autos da Prestação de Contas Anual
da Prefeitura Municipal de Divino de São Lourenço,
referente ao exercício de 2017, sob a responsabilidade
do senhor Eleardo Aparício Costa Brasil.
A Secex Contas elaborou o Relatório Técnico 275/2018
e a Instrução Técnica Inicial 486/2018, com sugestão
de citação do senhor Eleardo Aparício Costa Brasil para
apresentação de razões de defesa, o que foi realizado
mediante a Decisão Segex 480/2018.
Devidamente citado, o gestor anexou aos autos suas
justificativas (Defesa/Justificativa 1463/2018 e Peças
Complementares 20883 a 20889/2018).
Foram os autos encaminhados ao Núcleo de Controle
Externo de Contabilidade e Economia – NCE, o qual
elaborou a Instrução Técnica Conclusiva 463/2019,
opinando pela irregularidade das contas em razão
da manutenção das irregularidades apontadas nos
itens 3.1.12, 3.3.1, 3.3.2, 3.4.1.1, 3.4.1.2 e 3.5.1 do RT
275/2018.
No mesmo sentido opinou o Ministério Público de
Contas, em manifestação da lavra do Excelentíssimo
Procurador Heron Carlos Gomes de Oliveira (Parecer do
Ministério Público de Contas 602/2019).
Tendo os autos integrado a pauta da 11ª Sessão Ordinária
da Primeira Câmara, em 17 de abril de 2019, a defesa
apresentou, em sede de sustentação oral, argumentos
no intuito de suprimir as irregularidades apontadas,
conforme Notas Taquigráficas 74/2019 e Memorial
62/2019.
Retornaram, então, os autos encaminhados ao Núcleo

de Controle Externo de Contabilidade e Economia –
NCE para análise dos esclarecimentos prestados na
sustentação oral. A Manifestação Técnica 5638/2019
opinou afastamento dos indicativos de irregularidade
apontados nos itens 3.1.12, 3.4.1.1 e 3.4.1.2 do RT
275/2018, bem como pela manutenção dos indicativos
de irregularidades apontados nos itens 3.3.1, 3.3.2,
e 3.5.1 do RT 275/2018. Dessa forma, concluiu pela
irregularidade das contas do senhor Eleardo Aparício
Costa Brasil.
Tal entendimento foi corroborado pelo Ministério
Público de Contas, em nova manifestação da lavra
do Excelentíssimo Procurador Heron Carlos Gomes
de Oliveira (Parecer do Ministério Público de Contas
1850/2019).
É o relatório.
2 FUNDAMENTAÇÃO
Compulsando acuradamente os autos, verifico que o
feito encontra-se devidamente instruído, portanto, apto
a um julgamento, eis que observados todos os trâmites
legais e regimentais.
Quanto ao mérito das inconsistências apontadas,
ratifico integralmente o posicionamento da área técnica
e do Ministério Público Especial de Contas tomar como
razão de decidir a fundamentação exarada na Instrução
Técnica Conclusiva 463/2019 e na Manifestação Técnica
5638/2019, abaixo transcritas.
No entanto, divirjo da área técnica e do douto Órgão
Ministerial no tocante à Proposta de Encaminhamento,
tendo em vista que as irregularidades mantidas têm
natureza formal e não ensejam dano ao erário, razão
pela qual entendo que se impõe a conclusão pela
www.tce.es.gov.br

regularidade com ressalva das contas sob análise.
- Instrução Técnica Conclusiva 463/2019
2 INDICATIVOS DE IRREGULARIDADE APONTADOS NO
RT 275/2018
2.1 Descumprimento do prazo de envio da Prestação de
Contas Anual (2.1 do RT 275/2018)
De acordo com o RT 275/2018, verificou-se que a
Prestação de Contas Anual do ordenador de despesas
foi entregue em 25 de julho de 2018, portanto, fora do
prazo estabelecido.
JUSTIFICATIVAS:
Devidamente citado, o gestor alegou que:
Acontece Honrados Conselheiros, que esta administração
se iniciou no dia 1“ de janeiro do ano de 2017, deparou
com várias prestações de contas atrasadas e não envidas
pelo governo passado.
Desta forma, de imediato percebeu que não poderia
manter os serviços da empresa VDF SISTEMAS
DE INFORMÁTICA LTDA – ME, inscrita no CNPJ nº
04.266.965/0001-81, com sede à Rua Hildebrando
Martinho do Carvalho, nº 110, Bairro Pirovani, na cidade
de Guaçui/ES, devido aos atrasos ocorridos na gestão
passada.
Assim de imediato abriu licitação para contratação de
empresa de sistemas, sendo a vencedora a empresa E&L
Produções de Softwares LTDA, excelência no mercado,
elogiada pelo Tribunal de Contas deste Estado, alterando
todos os seguimentos, senão vejamos:
01 Contabilidade Pública
02 Gestão de Recursos Humanos
03 Almoxarifado — Materiais
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04 Compras, Licitações e Contratos
05 Patrimônio Público
04 Protocolo e Processos
07 Tributação
08 Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
09 Administração de Frotas
10 Atendimento ao Cidadão
11 Portal da Transparência
12 Gestão de Saúde Pública
13 Arrecadação de Repasses Estaduais e Federais
14 Controle Interno e Auditoria
15 Gestão de Assistência Social
16 Gestão Educacional
Assim, teve que suportar prazos para a atualização
dos sistemas acima mencionados, com a clareza que
foi implantando um gerenciamento jamais visto neste
município.
Devido a morosidade fora notificada várias vezes à
empresa VDF SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA — ME,
para encaminhar todos os bancos de dados que estão
em sua posse referentes aos sistemas contábeis da
Prefeitura Municipal de Divino de São Lourenço/ES, com
liberação para consulta dos bancos de dados anteriores
ao término do contrato;
Que só fora cumprido nos meses de setembro e outubro
do ano de 2017, assim cumprindo com atraso suas
obrigações contratuais firmadas com o governo anterior,
e a prestações de contas do ano de 2016 e 2017 foram
encaminhadas fora do prazo de Lei.
Como atraso do envio das contas públicas de 2016,

as contas do ano de 2017 ficaram travadas, ficando
impossível o encaminhamento até o cumprimento da
Prestação de Contas do ano 2016, atrapalhando e muito
a atual gestão de cumprir com os prazos deste Probo
Tribunal.
Como medida extrema, notificamos na época também
o ex-prefeito para que tomasse as devidas providências
referentes suas contas do ano de 2016 e para que
interpelasse junto a empresa VDF, para o envio imediato
do banco de dados a nova empresa CONTRATADA.
Insta acrescentar, que a Secretaria Municipal de
Administração abriu processo de sindicância para apurar
descumprimento contratual da empresa VDF SISTEMAS
DE TNFORMÁTICA LTDA-ME e aplicar penalidades
referentes ao contrato 001/2015 da Carta Convite
001/2015, por inexecução do contrato com base no
disposto no art. 87 da Lei 8.666/93:
Art. 87. Pela inexecução total ou parcial do contrato a
Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar
ao contratado as seguintes sanções:
I - advertência;
II - multa, na forma “prevista no instrumento convocatório
ou no contrato;
III - suspensão temporária de participação em licitação
e impedimento de contratar com a Administração, por
prazo não superior a 2 (dois) anos;
IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar
com a Administração Pública enquanto perdurarem
os motivos determinantes da [punição ou até que seja
promovida a reabilitação “perante a própria autoridade
que aplicou a penalidade, que será concedida sempre
que o contratado ressarcir a Administração pelos
www.tce.es.gov.br

prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção
aplicada com base no inciso anterior.
Nota-se claramente, que esta administração tomou
todas as medidas em direito admitidas para cumprir
a ordem desta Colenda Corte, e fazer que a empresa
contratada pelo Governo passado, cumpra o objeto de
sua contratação.
Por fim, O município de Divino de São Lourenço-ES,
sofreu um ataque virtual do vírus ransonware, no dia
25 de outubro 2017 às 19 horas e 11 minutos, tendo
todos os arquivos do banco de dados do sistema
criptografados, impedindo o acesso pelos servidores da
prefeitura municipal.
O sequestrador dos dados pediu um resgate no valor
de 0,5 bitcoins, o equivalente a R$ 9.930,65 (nove mil
novecentos e trinta reais e sessenta e cinco centavos),
para liberar os arquivos, conforme e-mail encaminhado
ao setor de informática desta prefeitura.
Desta forma, ficou o sistema travado por vários dias,
e ao ser recuperado perdemos várias informações
contábeis, ficando impossível de cumprir com os prazos
determinados por este Colendo Tribunal.
Diante do exposto, com todo o respeito, apela para
o senso de justiça desta Secretaria, que se digne em
acolher a JUSTIFICATIVA, onde pleiteia a isenção de
responsabilidade do atual prefeito Eleardo Aparício
Costa Brasil.
O gestor acostou documentação de suporte para este
indicativo de irregularidade.
ANÁLISE DAS JUSTIFICATIVAS:
Compulsando as justificativas apresentadas pelo gestor
entendemos que as mesmas merecem prosperar.
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Explica-se.
De acordo com o RT 275/2018, verificou-se que o gestor
descumpriu o prazo para encaminhamento da Prestação
de Contas Anual. O prazo previsto era dia 02 de abril de
2018 e a entrega da PCA ocorreu em 25 de julho de 2018.
Em sua defesa, o gestor alegou que ao assumir a gestão
da prefeitura teve que trocar a empresa fornecedora do
sistema de contabilidade, demandando tempo entre tais
trocas. Alegou, também, que o sistema de contabilidade
antigo interferiu no encaminhamento das contas do
exercício financeiro de 2016, gerando efeitos nos
prazos das contas de 2017. Por fim, apontou que houve
sequestro virtual do banco de dados do município,
sendo que somente após o pagamento do resgate o
município recuperou seus dados com perda de algumas
informações.
Pois bem.
Em consulta ao sistema CidadES, verificamos que
desde o exercício financeiro de 2016 vem ocorrendo
atrasos sistemáticos no envio das prestações de contas
do município de Divino de São Lourenço, sejam estas
mensais ou anuais (governo e gestão).
Ainda que os problemas venham ocorrendo desde 2016,
a análise que se faz nesse momento abordará somente
os fatos relacionados com o exercício objeto destes
autos, qual seja, exercício financeiro de 2017.
Os dados mensais do exercício de 2017 (abertura, meses
1 a 12 e 13 e 14) foram todos encaminhados com um
atraso significativo.
Dito isto, resta analisar os fatos ensejadores dos atrasos,
com vistas ao mérito da manutenção ou do afastamento
do indicativo de irregularidade.

Com base nos documentos encaminhados pelo gestor
ficou evidente que houve falha na prestação de serviços
por parte da empresa de software contábil do município.
As notificações e as punições ocorridas comprovam o
alegado. Em relação à troca de fornecedora de sistema,
temos que processos licitatórios demandam tempo para
serem concluídos. Ademais, ainda haveria toda a questão
da migração de dados do antigo para o novo sistema.
Verificou-se, ainda, que, nesta data, não há omissões
no envio das prestações de contas mensais de 2018,
denotando que o município aparenta ter solucionado o
problema de sistema.

Pronunciamento expresso do chefe do Poder atestando
ter tomado conhecimento das conclusões contidas no
parecer conclusivo emitido pelo órgão central do sistema
de controle interno (3.3.2 do RT 275/2018).

No que tange ao sequestro dos dados, esse caso
não pode ser considerado ato fortuito do qual o
gestor não contribuiu, considerando que houve uma
omissão administrativa (ausência de back-up de dados,
recomendada por todos os softwares antivírus), e, nesse
caso, não deve ser considerado como uma atenuante.

Devidamente citado, o gestor alegou que:

Assim, temos que as justificativas apresentadas pelo
gestor em face do atraso no envio da prestação de
contas mostraram-se plausíveis exclusivamente quanto
aos problemas na geração dos dados. E, há que se
registrar que toda transição dos dados ocorreu durante
o exercício de 2017.
Dito isto e, considerando a ausência de dano potencial
ao erário e de dolo ou má-fé, vimos acolher as alegações
de defesa, fato este que nos conduz a opinar pelo
afastamento do indicativo de irregularidade apontado
no item 2.1 do RT 275/2018.
2.3 Não encaminhamento do Relatório e parecer
conclusivo emitido pelo órgão central do sistema
de controle interno, assinado por seu responsável
(3.3.1 do RT 275/2018) e não encaminhamento do
www.tce.es.gov.br

De acordo com o RT 275/2018, verificou-se que foi
encaminhado apenas o Relatório de avaliação do
cumprimento do plano de ação para implantação
do Sistema de Controle Interno, o que demonstra
que o controle interno do município não se encontra
plenamente implantado.
JUSTIFICATIVAS:
ITEM 3.3.1
Acontece Honrados Conselheiros, que devido à transição
de governo, com a mudança da equipe administrativa, o
controlador atual encontrou a Controladoria Municipal
sem implantação, e devido aos vários problemas
acima mencionados no Item 2.1, ficando impossível de
apresentar relatórios técnicos.
Na PCA fora informado o Relatório de Avaliação do
Cumprimento para a Implantação do Sistema de
Controle Interno, verificando de passo a passo todas as
ações que já foram superadas, para sim poder dar início
no primeiro Plano Anual de Auditoria Interna.
Ante o exposto, solicitamos que esta irregularidade seja
afastada.
ITEM 3.3.2
Acontece Nobres Conselheiros, que restou prejudicada
o comprimento das obrigações conforme justificativa
apresentada no Item anterior, vez que, como está em
fase de implantação, não houve relatório expedido de
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Controladoria, o que pode ser observado no Relatório de
Avaliação que segue em anexo.
Ante o exposto, solicitamos que esta irregularidade seja
afastada.
O gestor não acostou documentação de suporte para
este indicativo de irregularidade.
ANÁLISE DAS JUSTIFICATIVAS:
Compulsando as justificativas apresentadas pelo gestor
entendemos que as mesmas não merecem prosperar.
Explica-se.
De acordo com o RT 275/2018, verificou-se que não foram
encaminhados o Relatório e o Parecer Conclusivo emitido
pelo Órgão Central do Sistema de Controle Interno, bem
como não foi identificado o pronunciamento expresso
do chefe do Poder atestando ter tomado conhecimento
das conclusões contidas no parecer conclusivo emitido
pelo Órgão Central do Sistema de Controle Interno.
O gestor alegou, em sua defesa, que a transição de
governo interferiu na condução dos trabalhos do órgão
de controle interno, corroborando com a verificação da
ausência dos relatórios apontados no RT.
Pois bem.
Compulsando os documentos eletrônicos “Peça
Complementar
20.883/2018
a
20.889/2018”,
verificamos que não foram encaminhados documentos
comprobatórios das alegações do gestor, ainda
que fossem para justificar a ausência dos relatórios
apontados no RT.
Mesmo estando com problemas nos sistemas do
município, temos que a atuação do sistema de controle
interno deveria ocorrer mesmo nesta situação. Ademais,

a implantação do sistema de controle interno é exigência
deste Tribunal de Contas desde o ano civil de 2011,
sendo que no exercício financeiro de 2017 não havia
nenhuma exigência deste Tribunal com data-limite ainda
em aberto.
Nesse sentido e, considerando a ausência do parecer
conclusivo do controle interno, bem como a ausência
de pronunciamento do responsável sobre o relatório
do controle interno, vimos não aceitar as alegações
de defesa, fato este que nos conduz a opinar pela
manutenção dos indicativos de irregularidade apontados
nos itens 3.3.1 e 3.3.2 do RT 275/2018.

Devidamente citado, o gestor alegou que:
Acontece caro conselheiro, que o Município de Divino
de São Lourenço não possui parcelamento junto ao
INSS e os valores descontados no FPM são referentes a
obrigação Patronal dos servidores vinculados ao RGPS.
Quando houve parcelamentos em exercícios anteriores,
fora feito um acordo com a Receita Federal, que seriam
descontados os atrasados e a obrigações mensais.
Findando o parcelamento, continuou sendo descontado
a obrigação mensal, até o comunicado da Receita Federal
de que não havia mais a necessidade, pois, o município
não teria débitos e contribuía de forma regular.

2.6 Ausência de escrituração e evidenciação contábil dos
parcelamentos de débitos previdenciários (3.5.1 do RT
275/2018)

O gestor não acostou documentação de suporte para
este indicativo de irregularidade.

De acordo com o RT 275/2018, constatou-se a ausência
de parcelamentos de débitos previdenciários.

Compulsando as justificativas apresentadas pelo gestor
entendemos que as mesmas não merecem prosperar.
Explica-se.

Contudo, em consulta ao Sistema de Informações
do Banco do Brasil (http://www.bb.com.br/pbb/
pagina-inicial/setor-publico/governo-federal/gestao/
gestao-de-recursos/repasse-de-cursos/transferenciasonstitucionais#/) verificou-se que foram abatidos do
FPM do município de Divino São Lourenço os seguintes
valores referentes ao parcelamento “RFB-PREV-OB COR”,
totalizando R$ 612.291,40, conforme demonstrado:

ANÁLISE DAS JUSTIFICATIVAS:

De acordo com o RT 275/2018, verificou-se a inexistência,
nos demonstrativos contábeis, de débitos previdenciários
parcelados. Contudo, os valores repassados ao município
a título de FPM sofrem descontos mensais, indicando
parcelamento junto a Receita Federal.

Fonte: www.bb.com.br

Em sua defesa, o responsável pelas contas alegou que
o município de Divino de São Lourenço não possuía
parcelamento de débitos junto ao INSS. Quanto aos
valores descontados do FPM, estes seriam referentes às
obrigações patronais dos servidores vinculados ao RGPS.
Informou o gestor ainda, que houve parcelamentos
em exercícios anteriores, sendo que a Receita Federal
descontaria os atrasados e a obrigações mensais.

JUSTIFICATIVAS:

Pois bem.

Tabela 19: Parcelamento débitos previdenciários INSS:
Abatimentos FPM
Em R$ 1,00
(TABELA)

www.tce.es.gov.br
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As justificativas apresentadas pelo gestor apontam em
sentido contrário ao pretendido pelo mesmo. Se ainda
ocorrem descontos no FPM para cobrir obrigações
patronais não repassadas na época correta, claro está que
existem débitos passíveis de registro na contabilidade do
município.
A existência de parcelamentos anteriores, informação
trazida pelo defendente, ainda que em fase final de
liquidação requer o reconhecimento contábil desta
obrigação.
Em que pese o adimplemento das obrigações, a
ausência do registro contábil interfere na apuração
do endividamento do município, bem como altera a
situação fiscal, considerando o passivo a menor.
Dito isto, entendemos que o Demonstrativo da Dívida
Fundada do município não está evidenciando o passivo
permanente da UG e, nesse sentido, vimos não acolher
as alegações de defesa, fato este que nos conduz a
opinar pela manutenção do indicativo de irregularidade
apontado no item 3.5.1 do RT 275/2018.
- Manifestação Técnica 5638/2019
2. DOS INDICATIVOS DE IRREGULARIDADES
2.1 DIVERGÊNCIA ENTRE O SALDO DA DÍVIDA
FLUTUANTE E O SALDO DO PASSIVO FINANCEIRO
EVIDENCIADO NO BALANÇO PATRIMONIAL (3.1.12 DO
RT 275/2018)
Base legal: artigos 85, 89, 100, 101 e 105, da lei federal
4.320/1964.
Conforme relatado no RT 275/2018-8:
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
(TABELA)
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.
DAS JUSTIFICATIVAS
Devidamente citado, o gestor alegou que:
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, objetivando sanarmos o item em questão e
demonstrar que nada mais foi que um erro na geração
do arquivo, encaminhamos os demonstrativos da
Dívida Flutuante e Balaço Patrimonial corretos para
comprovação.
Ante o exposto, solicitamos que esta irregularidade seja
afastada.
O gestor acostou documentação de suporte para este
indicativo de irregularidade.
ANÁLISE DAS JUSTIFICATIVAS:
Compulsando as justificativas apresentadas pelo gestor
www.tce.es.gov.br

entendemos que as mesmas merecem prosperar.
Explica-se.
De acordo com o RT 275/2018, verificou-se divergência
no passivo financeiro da prefeitura, quando comparados
os valores evidenciados no Balanço Patrimonial e no
Demonstrativo da Dívida Flutuante.
O gestor alegou, em sua defesa, que a mudança no
formato do arquivo da dívida flutuante de pdf para
XML gerou a inconsistência apontada na peça inicial.
Para comprovar o alegado, o gestor reencaminhou os
arquivos divergentes.
Pois bem.
Compulsando o documento eletrônico “Peça
Complementar 20.884/2018”, verificamos que existe um
documento identificado como Demonstrativo da Dívida
Flutuante.
Ocorre que tal documento está ilegível, não podendo,
assim, ser confirmado o saldo evidenciado em tal
documento. Cumpre-nos registrar que este documento
foi juntado aos autos pelo gestor, considerando que
no campo origem do processo eletrônico consta a
informação “Internet”.
Dito isto e, considerando que não existe comprovação
documental do saldo do passivo financeiro no arquivo
da Dívida Flutuante, vimos não acolher as alegações
de defesa, fato este que nos conduz a opinar pela
manutenção do indicativo de irregularidade apontado
no item 3.1.12 do RT 275/2018.
Notas Taquigráficas 74/2019-6 (págs. 1-2):
(...) A primeira irregularidade mantida, que consta
no item 2.2 da ITC, a equipe técnica considerou que
a documentação juntada no anexo à época e nos
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esclarecimentos estava ilegível, prejudicando a análise
desse item. A minha habilitação se deu recente nestes
autos. Estou, agora, através da sustentação oral,
conselheiro relator, reapresentando essa documentação
de forma legível, o que permitiria à área técnica fazer
uma análise. E, aqui, entendo que a manutenção
dessa irregularidade foi, justamente, pelo fato de que
o documento que o ordenador enviou não permitiu
essa análise, porque o documento estava de forma
ilegível. Então, estamos juntando essa documentação
agora, em sede de sustentação oral, com uma cópia
legível. E, através da análise dessa documentação,
podemos perceber, por meio do demonstrativo de
dívida flutuante, que demonstra o passivo financeiro
na ordem de R$ 416.654,14, exatamente aquele valor
disposto no balanço patrimonial. Portanto, entendemos
que essa documentação que ora estamos apresentando
seria suficiente para ensejar o afastamento da presente
irregularidade, que foi mantida pela área técnica sob
o argumento de que a documentação que havia sido
juntada não estava passível de leitura, ou seja, era um
documento ilegível. (Sic)
Memorial de Sustentação Oral 62/2019-3 (pág. 4):
Sobre o item 2.2 da ITC, a equipe técnica consignou que
o documento juntado em anexo aos esclarecimentos
estava ilegível, prejudicando a análise do item. Dessa
forma, o Manifestante faz a juntada de outra cópia
do Demonstrativo da Dívida Flutuante (doc. 01),
demonstrando que o Passivo Financeiro totaliza R$
416.654,14 (quatrocentos e dezesseis ml, seiscentos e
cinquenta e quatro reais e catorze centavos), equivalente
ao valor disposto no Balanço Patrimonial.
ANÁLISE TÉCNICA: Conforme as alegações da defesa

em relação a mudança no formato do arquivo da dívida
flutuante de PDF para XML, 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).
[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. (grifos da
MT)
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:
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 (...)
Constata-se à pags. 15 do Memorial 62/2019-3, cópia
legível do Anexo XVII- Demonstrativo da Dívida Flutuante
exercício 2017, Prefeitura Municipal de Divino de São
www.tce.es.gov.br

Lourenço, emitido pelo sistema contábil do município,
demonstrando:
Restos a Pagar Processados - 2017
Restos a Pagar Não Processados - 2017
Consignações
Total Dívida Flutuante 2017

306.930,75
17.448,98
92.274,41
416.654,14

Em conformidade, portanto, com o Passivo Financeiro
evidenciado no Balanço Patrimonial.
Diante do exposto, considerando-se que o demonstrativo
encaminhado, extraído do sistema contábil, é compatível
com as demais demonstrações, sugere-se afastar o
presente indicativo de irregularidade, e recomendar
o atendimento integral à IN 43/2017 e seus anexos no
envio das próximas prestações de contas.
2.2 Não encaminhamento do Relatório e parecer
conclusivo emitido pelo órgão central do sistema
de controle interno, assinado por seu responsável
(3.3.1 do RT 275/2018) e não encaminhamento do
Pronunciamento expresso do chefe do Poder atestando
ter tomado conhecimento das conclusões contidas
no parecer conclusivo emitido pelo órgão central do
sistema de controle interno (3.3.2 do RT 275/2018).
Base Legal: Art. 76, § 3º da LC nº 621/2012 c/c artigo
122, § 5º do RITCEES, aprovado pela Resolução TC nº
261/2013 e c/c artigo 4º da Resolução TC nº 227/2011,
e parágrafo único, do artigo 4º, da Resolução TC nº
227/2011.
Conforme relatado no RT 275/2018-8:
Em consulta aos arquivos referentes à Prestação de
Contas Anual, verifica-se que fora encaminhada apenas
o Relatório de avaliação do cumprimento do plano de
ação para implantação do Sistema de Controle Interno, o
que demonstra que o controle interno do município não
Segunda-feira, 5 de agosto de 2019

259

ATOS DA 1a CÂMARA

se encontra plenamente implantado.

ITEM 3.3.2

Pelo exposto, sugere-se citar o gestor responsável para
apresentar suas justificativas quanto aos seguintes itens:

Acontece Nobres Conselheiros, que restou prejudicada
o comprimento das obrigações conforme justificativa
apresentada no Item anterior, vez que, como está em
fase de implantação, não houve relatório expedido de
Controladoria, o que pode ser observado no Relatório
de Avaliação que segue em anexo.

3.3.1 Não encaminhamento do Relatório e parecer
conclusivo emitido pelo órgão central do sistema de
controle interno, assinado por seu responsável.
Base Legal: Art. 76, § 3º da LC nº 621/2012 c/c artigo
122, § 5º do RITCEES, aprovado pela Resolução TC nº
261/2013 e c/c artigo 4º da Resolução TC nº 227/2011;
3.3.2 Não encaminhamento do Pronunciamento expresso
do chefe do Poder atestando ter tomado conhecimento
das conclusões contidas no parecer conclusivo emitido
pelo órgão central do sistema de controle interno.
Base Legal: parágrafo único, do artigo 4º, da Resolução
TC nº 227/2011.
DAS JUSTIFICATIVAS
Devidamente citado, o gestor alegou que:
ITEM 3.3.1
Acontece Honrados Conselheiros, que devido à transição
de governo, com a mudança da equipe administrativa, o
controlador atual encontrou a Controladoria Municipal
sem implantação, e devido aos vários problemas
acima mencionados no Item 2.1, ficando impossível de
apresentar relatórios técnicos.
Na PCA fora informado o Relatório de Avaliação do
Cumprimento para a Implantação do Sistema de
Controle Interno, verificando de passo a passo todas as
ações que já foram superadas, para sim poder dar início
no primeiro Plano Anual de Auditoria Interna.
Ante o exposto, solicitamos que esta irregularidade seja
afastada.

Ante o exposto, solicitamos que esta irregularidade seja
afastada.
O gestor não acostou documentação de suporte para
este indicativo de irregularidade.
ANÁLISE DAS JUSTIFICATIVAS:
Compulsando as justificativas apresentadas pelo gestor
entendemos que as mesmas não merecem prosperar.
Explica-se.
De acordo com o RT 275/2018, verificou-se que não foram
encaminhados o Relatório e o Parecer Conclusivo emitido
pelo Órgão Central do Sistema de Controle Interno, bem
como não foi identificado o pronunciamento expresso
do chefe do Poder atestando ter tomado conhecimento
das conclusões contidas no parecer conclusivo emitido
pelo Órgão Central do Sistema de Controle Interno.
O gestor alegou, em sua defesa, que a transição de
governo interferiu na condução dos trabalhos do órgão
de controle interno, corroborando com a verificação da
ausência dos relatórios apontados no RT.
Pois bem.
Compulsando os documentos eletrônicos “Peça
Complementar
20.883/2018
a
20.889/2018”,
verificamos que não foram encaminhados documentos
comprobatórios das alegações do gestor, ainda
www.tce.es.gov.br

que fossem para justificar a ausência dos relatórios
apontados no RT.
Mesmo estando com problemas nos sistemas do
município, temos que a atuação do sistema de controle
interno deveria ocorrer mesmo nesta situação. Ademais,
a implantação do sistema de controle interno é exigência
deste Tribunal de Contas desde o ano civil de 2011,
sendo que no exercício financeiro de 2017 não havia
nenhuma exigência deste Tribunal com data-limite ainda
em aberto.
Nesse sentido e, considerando a ausência do parecer
conclusivo do controle interno, bem como a ausência
de pronunciamento do responsável sobre o relatório
do controle interno, vimos não aceitar as alegações
de defesa, fato este que nos conduz a opinar pela
manutenção dos indicativos de irregularidade apontados
nos itens 3.3.1 e 3.3.2 do RT 275/2018.
Notas Taquigráficas 74/2019-6 (págs. 2-3):
(...) O segundo item mantido pela instrução técnica, que
consta na ITC sob o item 2.3, ele guarda correlação ao
não encaminhamento do parecer emitido pelo Sistema
de Controle Interno do Município e que atestava o
conhecimento manifestante em relação ao referido
parecer. Trago aqui um tema de que realmente o
município de Divino São Lourenço é, diria eu, talvez, o
menor Município do Estado do Espírito Santo. Nesses
municípios muito pequenos, realmente há uma
dificuldade muito grande de se implantar, até mesmo
pela dificuldade em encontrar corpo técnico capaz de
suprir essas pequenas falhas que às vezes são verificadas
dentro do procedimento. E, cito aqui, por exemplo,
que a própria ITC reconheceu, na sua passagem, a
dificuldade que aquele Município enfrentava. Peço vênia
Segunda-feira, 5 de agosto de 2019
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simplesmente para transcrever uma das passagens
consignadas pela própria ITC que reconheceu as
dificuldades daquele ente: “Com base nos documentos
encaminhados pelo gestor ficou evidente que houve
falha na prestação de serviços por parte da empresa
de software contábil do Município. As notificações e as
punições ocorridas... que o Município puniu, notificou e
puniu a empresa que prestava o serviço... comprovam o
alegado. Em relação à troca de fornecedora de sistema,
temos que processos licitatórios demandam tempo
para serem concluídos. Ademais, ainda haveria toda a
questão da migração de dados do antigo para o novo
sistema”. E, conclui a área técnica: “Assim, temos que as
justificativas apresentadas pelo gestor em face do atraso
no envio da prestação de contas mostraram-se plausíveis
exclusivamente quanto aos problemas na geração dos
dados. E há que se registrar que toda transição dos
dados ocorreu durante o exercício de 2017”. Foram
situações que o Município vivenciou. Foram trazidas ao
conhecimento por parte do Tribunal de Contas e cito
essa passagem, pois a própria área técnica reconhece
esses argumentos e eles estão correlacionados
diretamente com as irregularidades aqui aventadas.
Cito, inclusive, aqui, o próprio relatório de avaliação do
cumprimento do Plano de Ação para implementação do
Sistema de Controle Interno enviado junto à própria PCA
que ora está sendo analisada. E, dentro deste contexto
que retrato, conselheiro relator, junto aqui um próprio
julgado deste Tribunal, que foi o Acórdão TC 063/2019
do Plenário, que enfrentou uma situação similar a
essa e, naquela oportunidade, ficou consignado no
Acórdão o seguinte: “Pugnando pela regularidade da
presente prestação de contas anual, e pela expedição

de recomendação para o atual gestor adote medidas
administrativas necessárias que viabilizem a emissão,
em tempo hábil, do parecer de controle interno sobre a
totalidade da prestação de contas. E conclui: “A ausência
de medidas administrativas que viabilizasse a emissão do
parecer técnico do Controle Interno sobre a prestação
de contas”. E continua: “Constatou-se procedência das
alegações e afastou os indicativos de irregularidade”.
Dado o exposto, acompanhando na íntegra a proposta
de encaminhamento da área técnica, essas contas foram
aprovadas com ressalva, já que essa irregularidade ali
tratada não teria o condão de repercutir negativamente
ao ponto de trazer a mácula a ensejar a desaprovação
dessas contas que estavam sendo analisadas. Também
cito aqui o Acórdão 656/2018 do Plenário, onde
também o mesmo item foi passível de afastamento. Em
especial, esse município de Divino São Lourenço, pelas
peculiaridades que ele possui. (Sic)
Memorial de Sustentação Oral 62/2019-3 (pág. 4-9):
No que se refere ao item 2.3 da ITC, o não encaminhamento
do parecer emitido pelo sistema de controle interno
e o atestado de conhecimento do Manifestante em
relação ao referido parecer, esclarece o Manifestante
que tal pendência também foi afetada pelos mesmos
contratempos que acarretaram o atraso no envio da
prestação de contas: implantação de um novo sistema,
necessidade de notificar extrajudicialmente a antiga
prestadora de serviços para entrega do banco de dados,
ataque virtual de vírus, etc.
Transcreve-se trecho da ITC em que se reconhece as
intercorrências enfrentadas pelo Município, e que
também tiveram influência na implantação plena do
controle interno:
www.tce.es.gov.br

“Com base nos documentos encaminhados pelo gestor
ficou evidente que houve falha na prestação de serviços
por parte da empresa da Software contábil do município.
As notificações e as punições ocorridas comprovam Q
alegada. Em relação à troca de fornecedora de sistema,
temos que processos licitatórios demandam tempo para
serem concluídos. Ademais, ainda haveria toda a questão
da migração de dados do antigo para º novo sistema.
Verificou-se, ainda, que, nesta data, não há omissões
no envio das prestações de contas mensais de 2018,
denotando que o município aparenta ter solucionado o
problema de sistema.
[...]
Assim, temos que as justificativas apresentadas pelo
gestor em face do atraso no envio da prestação de
contas mostraram-se plausíveis exclusivamente quanto
aos problemas na geração dos dados. E, há que se
registrar que toda transição dos dados ocorreu durante º
exercício de 2017.” [grifos da MT]
Chama atenção o Manifestante para o cumprimento
de diversas etapas para implantação do Controle
Interno, como demonstra o Relatório de Avaliação do
Cumprimento do Plano de Ação para Implantação do
Sistema de Controle Interno enviado junto à PCA.
Observa-se que o TCEES, em diversos julgados, reconhece
que a não implantação justificada do controle interno
ou a não emissão de parecer do controle interno não
impede a aprovação das contas:
ACÓRDÃO TC-063/2019- PLENÁRIO
Processos: 03495/2018-1, 01013/2018-9, 07644/20173,
03261/2017-9
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Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2017
UG: MPES- Ministério Público do Estado do Espírito Santo
Relator: Rodrigo Coelho do Carmo
Responsável: ELDA MARCIA MORAES SPEDO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL ORDENADOR
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO MPES - EXERCÍCIO DE 2017 - REGULAR - RECOMENDAR
- QUITAÇÃO- ARQUIVAR. [ ... ] No mesmo compasso, o
douto procurador geral do Ministério Público de Contas,
Dr. Luciano Vieira, através do Parecer 06205/2018-3
do Ministério Público de Contas, peça 66, manifestouse em consonância com a área técnica, pugnando pela
REGULARIDADE da presente prestação de contas anual,
e pela expedição de RECOMENDAÇÃO para o atual gestor
adote medidas administrativas necessárias gue viabilizem
a emissão. em tempo hábil, do parecer de controle
interno sobre a totalidade da prestação de contas. [ ...
]” (TCEES, Acórdão TC-063/2019 - Plenário, Processo
TC-3495/2018, Relator Conselheiro Rodrigo Coelho
do Carmo, julgado em 05/02/2019, disponibilizado no
Diário Oficial de Contas em 08/04/2019, págs. 168-169)
[grifos da MT]
PARECER PRÉVIO TC-057/2018- SEGUNDA CÂMARA
Processo: 05164/2017-3
Classificação: Prestação de Contas Anual de Prefeito
Exercício: 2016
UG: PMM - Prefeitura Municipal de Muqui
Relator: Sérgio Manoel Nader Borges
Responsável: CARLOS RENATO PRUCOU, ALUISIO
FILGUEIRAS, SERGIO LUIZ ANEQUIM PRESTAÇÃO

DE CONTAS ANUAL - PREFEITO - JURISDICIONADO:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI - EXERCÍCIO DE
2016 - REGULAR COM RESSALVA - NÃO APLICAR MULTA
- DETERMINAR- RECOMENDAR- ARQUIVAR.[ ... ] Quanto
ao indicativo de irregularidade: “Transferência de
recursos recursos ao poder legislativo em valor superior
ao estabelecido pela Constituição Federal (Item 9.1 RT
10/2018-8) “ e “Ausência de medidas administrativas
que viabilizassem a emissão do parecer do controle
interno sobre a prestação de contas anual (item 10.1 RT
10/2018-8) “a área técnica, após análise das alegações
acostada aos autos pela defesa, constatou a procedência
das alegações g afastou os indicativos de irregularidade.
Dado o exposto acompanhando na integra a proposta
de encaminhamento da área técnica, na forma da
Instrução Técnica Conclusiva ITC no. 01924/2018-16,
cujos fundamentos integram este voto e o entendimento
do Ministério Público Especial de Contas afastando as
irregularidades acima descritas. [ ... ] (TCEES, Parecer
Prévio TC-057/2018, Processo TC-5164/2017, Relator
Conselheiro Sérgio Manoel Nader Borges, julgado em
18/07/2018, disponibilizado no Diário Oficial de Contas
em 17/09/2018, págs. 142-145) [grifos da MT]
Relevante também fazer menção às disposições da Lei
Complementar n. 856/2017, que estabeleceu que as
contas devem estar acompanhadas do relatório e parecer
conclusivo da unidade técnica, e o Decreto n. 4131-R,
de 18/07/2017, determinou que os órgãos e entidades
da Administração Estadual deveriam instituir controle
interno no prazo de 60 (sessenta) dias. Tal entendimento
foi albergado pelo TCEES no seguinte julgado:
ACÓRDÃO TC- 656/2018- PLENÁRIO
PROCESSO TC: 7133/2016-3
www.tce.es.gov.br

UNIDADE GESTORA: SECRETARIA
ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VITÓRIA

MUNICIPAL

DE

CLASSIFICAÇÃO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE
ORDENA DOR
EXERCÍCIO: 2015
RESPONSÁVEIS: MARCOS MARINHO DELMAESTRO,
CLARICE MACHADO IMPERIAL GIRELLI, DELIO JOSÉ
PRATES DO AMARAL
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - SECRETARIA
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VITÓRIA
EXERCÍCIO DE 2015 - REGULAR - RECOMENDAÇÃO ARQUIVAMENTO.
[ ... ]
Divirjo do voto do relator quanto ao julgamento
das contas do senhor Marcos Marinho Delmaestro
pela regularidade com ressalvas e pela emissão de
determinação à Secretaria Municipal de Assistência
Social de Vitória, pois o exercício de 2015 é o primeiro
para qual se exigiu a apresentação do parecer conclusivo
de controle interno.
E ainda, o Estado, por meio da Lei Complementar
856/2017, estabelece que as contas devam estar
acompanhadas do relatório e parecer conclusivo da
unidade técnica contendo os elementos indicados
nos atos normativos deste Tribunal, sendo certo que o
Decreto 4131-R, de 18/07/2017, que a regulamentou,
determina que os órgãos g entidades da administração
do Estado devem instituir as unidades de controle
interno no prazo de 60 (sessenta) dias, sendo esta a
razão para se expedir RECOMENDAÇÕES, pois ainda
não há comprovação de que esta foi instituída, mas há
um comando normativo que indica que o Estado tem
Segunda-feira, 5 de agosto de 2019
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adotado as medidas para sua efetivação.

providências:

10.

Diante do exposto, por simetria ª- Lei Complementar
no 856/2017, regulamentada pelo Decreto 4131-R de
18/07/2017, por critério de isonomia em relação a outros
processos julgados recentemente nesse Colegiado (TC
4981/2016, TC 7096/2016), entendo que este item deve
ser julgado regular, sendo expedido recomendações.
[ ... ] (TCEES, Acórdão TC-656/2018 - Plenário, Relator
Conselheiro Substituto João Luiz Cotta Lovatti, julgado
em 05/06/2018, disponibilizado no Diário Oficial de
Contas em 20/08/2018, págs. 34-40) [grifos da MT]

RESOLUÇÃO TC n° 227/2011

§ 3°. Nas prestações de contas anuais, a partir daquela
referente ao exercício de 2013, deverá constar relatório
de avaliação do cumprimento do plano de ação a que se
refere o parágrafo anterior.

Em razão dos problemas relatados que marcaram o
ano de 2017 no Município de Divino de São Lourenço,
e com base nos julgados acima transcritos, pede-se o
afastamento da irregularidade. (Sic)

§ 2°. A falta de instituição e manutenção do sistema de
controle interno poderá ensejar à irregularidade das
contas e/ou a emissão de parecer prévio contrário à
sua aprovação, sem prejuízo das penalidades previstas
em lei ao respectivo responsável, por omissão no seu
dever legal.

ANÁLISE TÉCNICA: Novamente constata-se que a
defesa não acostou documentação de suporte para este
indicativo de irregularidade, e ressalta-se, conforme a
ITC, “que mesmo estando com problemas nos sistemas
do município, temos que a atuação do sistema de
controle interno deveria ocorrer mesmo nesta situação.
Ademais, a implantação do sistema de controle interno
é exigência deste Tribunal de Contas desde o ano civil
de 2011, sendo que no exercício financeiro de 2017 não
havia nenhuma exigência deste Tribunal com data-limite
ainda em aberto”, ou seja, o prazo final para a completa
implantação do Controle Interno já havia inspirado.
Vejamos o que dispõe a Resolução TC n° 227/2011
- Dispõe sobre a criação, implantação, manutenção
e fiscalização do Sistema de Controle Interno da
Administração Pública, aprova o “Guia de orientação
para implantação do Sistema de Controle Interno na
Administração Pública”, estabelece prazos e dá outras

(...)
Art. 2°. Determinar aos Poderes e órgãos do Estado e
dos Municípios do Espírito Santo, que ainda não tenham
implantado sistema de controle interno, que o façam
até o mês de agosto/2013, mediante lei específica,
observando as recomendações apresentadas no Guia
mencionado no artigo anterior.
(...)

(...)
Art. 3º. O sistema de controle interno no Estado deverá
abranger os Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário,
o Ministério Público, a Defensoria Pública e o Tribunal
de Contas do Estado e, nos Municípios, os Poderes
Executivo e Legislativo, incluindo, em todos os casos, a
administração pública direta e indireta.
(...)
§ 2°. O plano de ação para a implantação do sistema
de controle interno, no âmbito de cada Poder ou
Órgão mencionado no caput deste artigo, deverá ser
encaminhado a este Tribunal de Contas até 30/09/2013,
devidamente acompanhado do ato de nomeação do
responsável pela Unidade Central de Controle Interno,
e das informações contidas no parágrafo único do artigo
www.tce.es.gov.br

Art. 4º. Deverá integrar a Prestação de Contas Anual dos
respectivos Poderes ou Órgãos, mencionados no caput
do art. 3º, o parecer da Unidade Central de Controle
Interno sobre as contas, o qual conterá informações que
atendam ao disposto no artigo 59 da Lei Complementar
n° 101/2000.
Parágrafo único. O chefe do Poder ou Órgão,
mencionados no caput do art. 3º emitirá expresso
e indelegável pronunciamento sobre o parecer de
que trata o caput deste artigo, no qual atestará haver
tomado conhecimento das conclusões nele contidas.
Art. 5º. As Prestações de Contas Anuais encaminhadas
a este Tribunal, pelos Poderes ou Órgãos mencionados
no caput do art. 3º, destituídas do parecer e do
pronunciamento que trata o caput e o parágrafo único
do artigo anterior serão consideradas incompletas, o
que poderá ensejar sua rejeição. (grifos da MT)
Observa-se, portanto, que todos os prazos para a
implantação e funcionamento do Sistema de Controle
Externo por parte dos jurisdicionados deste TC em 2017
já se encontravam expirados a alguns exercícios. Além
disso, a Resolução TC n° 227/2011 deixa claro que a
ausência tanto do parecer da Unidade Central de Controle
Interno sobre as contas quanto do pronunciamento do
chefe do Poder ou Órgão sobre o parecer da Unidade
Central de Controle Interno sobre as contas na Prestação
de Contas Anual, que poderá ensejar sua rejeição.
Segunda-feira, 5 de agosto de 2019
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A defesa, no entanto, trouxe aos autos a alegação de
que “que o TCEES, em diversos julgados, reconhece que
a não implantação justificada do controle interno ou a
não emissão de parecer do controle interno não impede
a aprovação das contas”, e utiliza-se como exemplo
os Acórdãos TC-063/2019 e TC-656/2018 – Plenário,
Parecer Prévio TC-057/2018 - Segunda Câmara, que
passamos a verificar:
Acórdão TC-063/2019 (TC 3495/2018) PCA 2017-Gestão,
MPES- Ministério Público do Estado do Espírito Santo:
Primeiramente, destaca-se que foram enviados os
arquivos PROEXE e RELUCI.
A seguir, observa-se do Relatório Técnico 451/2018,
págs. 21-23, que foi encaminhado Relatório de Controle
Interno (arquivo 03 - RELUCI - MPES) foi encaminhado
em atendimento a Instrução Normativa TC nº 43/2017
e alterações, e que o mesmo informou sobre obstáculos
decorrentes da ausência de documentos a tempo para
análise e verificação por parte do Controle Interno.
Observa-se ainda que, apesar do envio da documentação
na forma da Instrução Normativa TC nº 43/2017, foi
feita recomendação ao gestor para adoção medidas
administrativas necessárias à viabilização da emissão,
em tempo hábil, do parecer de controle interno sobre
a totalidade da prestação de contas, em virtude das
deficiências notificadas no referido Parecer de Controle
Interno.
Parecer Prévio TC-057/2018 - Segunda Câmara (TC
5164/2017) PCA 2016-Governo, Prefeitura Municipal de
Muqui: Primeiramente, destaca-se que foram enviados
os arquivos PROEXE e RELOCI.
A seguir, observa-se do Relatório Técnico 10/2018,
págs. 32-33, que o município foi arguido pela ausência

de tomada de medidas necessárias e suficientes que
viabilizassem a realização de procedimentos de controle
e a emissão do parecer do controle interno sobre a
prestação de contas anual, em virtude do Relatório e
Parecer Conclusivo do Controle Interno, encaminhado
pelo gestor na Prestação de Contas, trazer abstenção de
emissão de uma opinião conclusiva sob a prestação de
contas do gestor responsável. Nota-se, no entanto, que a
ITC 1924/2018, págs. 14-16, afastou o referido indicativo
de irregularidade tendo em vista que “após o envio das
contas anuais 2016, tanto as Contas de Gestão como
Contas de Governo, foi possível a Controladoria Geral
do Município, concluir os trabalhos relativo ao exercício
de 2016” que foi encaminhado junto à defesa (Peça
Complementar 6078/2018-7).
Acórdão TC 656/2018 – Plenário (TC 7133/2016-3),
PCA 2015-Gestão, Secretaria Municipal de Assistência
Social de Vitória: Primeiramente, destaca-se que foram
enviados os arquivos PROEXE e RELUCI.
A seguir, observa-se do Relatório Técnico 375/2017,
págs. 8-9, que o gestor foi arguido pela ausência de
tomada de medidas necessárias e suficientes que
viabilizassem a emissão do parecer do controle
interno sobre a prestação de contas anual, em
virtude do Relatório e Parecer Conclusivo do Controle
Interno declarar que em virtude da desconcentração
efetuada no município “a Controladoria apresenta este
Relatório com significativa limitação na abrangência
da análise dos documentos contábeis sendo o exame
insuficiente para um opinamento conclusivo acerca
da execução orçamentária, financeira e patrimonial”,
tendo o indicativo de irregularidade sido mantido pela
ITC nº 1064/2018, págs. 3-5, corroborada pelo Parecer
www.tce.es.gov.br

do Ministério Público de Contas 1309/2018 e pelo
Voto do Relator 2190/2018. O Voto Vogal 33/2018 –
do Conselheiro Rodrigo Flavio Freire Farias Chamoun,
no entanto, divergiu do voto do relator quanto ao
julgamento das contas, pela regularidade com ressalvas
e pela emissão de determinação à Secretaria Municipal
de Assistência Social de Vitória , pois o exercício de 2015
seria o primeiro para qual se exigiu a apresentação do
parecer conclusivo de controle interno, e entendeu
o Conselheiro que o item deveria ser julgado regular,
sendo expedido recomendações.
Por fim, o Acórdão 656/2018-6 decidiu julgar REGULAR
COM RESSALVA a Prestação de Contas Anual da
Secretaria Municipal de Assistência Social de Vitória,
referente ao exercício financeiro de 2015 e DETERMINAR
ao gestor que adotasse as medidas administrativas
necessárias e suficientes para possibilitar a elaboração
e encaminhamento, nas futuras prestações de contas,
do Relatório e Parecer do Controle Interno a que se
refere o artigo 82, §2º da Lei Complementar 621/2012
c/com artigo 135, §4º do RITCEES e art. 5º da Res. TCEES
227/2011, com os requisitos mínimos estabelecidos na
Instrução Normativa TC 43/2017.
Constata-se, nos casos indicados pela defesa, que os
arquivos referentes ao Relatório e Parecer Conclusivo
emitido pelo Órgão Central do Sistema de Controle
Interno e ao Pronunciamento expresso do Chefe
do Poder atestando ter tomado conhecimento das
conclusões contidas no Parecer Conclusivo emitido
pelo Órgão Central do Sistema de Controle Interno
foram encaminhados pelas respectiva UGs, mas houve
indicativo de deficiência no efetivo funcionamento do
controle interno apontado no próprio parecer conclusivo
Segunda-feira, 5 de agosto de 2019
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emitido pelo controle interno. Não guardando, portanto,
a similaridade requerida pela defesa, pois no presente
caso a Prefeitura Municipal de Divino de São Lourenço
deixou de encaminhar os documentos supra.
Diante de todo o exposto, sugere-se manter o presente
indicativo de irregularidade.
2.3 Incompatibilidade no registro e no recolhimento
da contribuição previdenciária patronal (RGPS) indica
distorção nos resultados orçamentário e financeiro
(3.4.1.1 do RT 275/2018)
Base Legal: Artigos 85, 87, 102 e 103 da Lei Federal
4.320/64; artigos 40, 149, § 1º e 195 da Constituição
Federal;
De acordo com o RT 275/2018:
... verificou-se que o valor referente à contribuição
patronal, informada no resumo anual da folha de
pagamento dos servidores vinculados ao regime geral
de previdência (arquivo FOLRGP), divergia dos valores
registrados no balancete da execução orçamentária
(arquivo BALEXOD).
JUSTIFICATIVAS:
Devidamente citado, o gestor alegou que:
Acontece que pela troca do sistema informatizado
utilizado pelo setor de Recursos Humanos desta
municipalidade, o responsável pelo setor competente
gerou os arquivos inconsistentes e com divergências.
No entanto, objetivando sanarmos o item em questão e
qualquer outro possível questionamento, encaminhamos
o arquivo correto:
(FIGURA)
O gestor acostou documentação de suporte para este

indicativo de irregularidade.

Notas Taquigráficas 74/2019-6 (págs. 3-4):

ANÁLISE DAS JUSTIFICATIVAS:

O terceiro item mantido pela Instrução Técnica Conclusiva,
refere-se aos itens tombados sob o nº 2.4 e 2.5 da ITC.
E, este item, também não foi acolhido pela área técnica,
conselheiro relator e demais julgadores, pelo fato de que a
documentação juntada inicialmente pelo gestor também
estava ilegível. Estamos trazendo a documentação de
forma legível, que nós entendemos ser suficientes para
que a própria área técnica, ao reanalisar o tema, possa
afastar esse indicativo de irregularidade. Trago um
registro sobre este apontamento, porque - na verdade,
ele está relacionado às divergências nas demonstrações
dos recolhimentos de obrigações previdenciárias. Além
de trazer essa documentação, que entendo que é
suficiente para afastar, trago aqui que o total do valor
passivo de cálculo de contribuição patrimonial perfez
um corte de R$ 4.753.840,03. Aplicando-se uma alíquota
de 21,66%, temos que o recolhimento foi na ordem
de R$ 1.030.331,55. Na hora que a área técnica for
apurar, aproveito a oportunidade da sustentação oral,
veremos que realmente há uma diferença na ordem
de R$ 3.833,10. Então, a área técnica quando analisar
essa documentação, já que é a minha oportunidade de
sustentação oral e estou abordando isso, ela vai trazer,
possivelmente, esse argumento, que há uma diferença
na variação contábil de R$ 3.833,10, no que diz respeito
ao recolhimento. Mas, já aproveito a oportunidade para
mencionar aqui em sede de sustentação oral, que essa
divergência na ordem de R$ 3.833,10, que será apurada
pela área técnica, está dentro daquela margem de
variação de 10% que a Nota Técnica Segex nº 003/2016.
Portanto, a área técnica possivelmente vai trazer esse
argumento. Mas, demonstrando que a divergência é de

Compulsando as justificativas apresentadas pelo gestor
entendemos que as mesmas não merecem prosperar.
Explica-se.
De acordo com o RT 275/2018, verificou-se que o
valor referente à contribuição patronal, informada no
resumo anual da folha de pagamento dos servidores
vinculados ao Regime Geral de Previdência (arquivo
FOLRGP), divergia dos valores registrados no Balancete
da Execução Orçamentária (arquivo BALEXOD).
Em sua defesa, alegou o gestor que durante a troca
do sistema contábil informatizado houve a geração de
arquivos inconsistentes, ocasionando as divergências
apontadas no RT. Nesse sentido, foram encaminhados
novos arquivos comprovando os valores relativos as
contribuições patronais.
Pois bem.
Compulsando o documento eletrônico “Peça
Complementar 20.883/2018”, verificamos que se trata
de um Resumo da Folha de Pagamento.
Ocorre que tal documento está ilegível, não podendo,
assim, serem confirmados os valores relativos às
contribuições/retenções do período. Cumpre-nos
registrar que este documento foi juntado aos autos pelo
gestor, considerando que no campo origem do processo
eletrônico consta a informação “Internet”.
Dito isto e, considerando que não existe comprovação
documental dos valores pagos/retidos, vimos não
acolher as alegações de defesa, fato este que nos conduz
a opinar pela manutenção do indicativo de irregularidade
apontado no item 3.4.1.1 do RT 275/2018.
www.tce.es.gov.br
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meros R$ 3.833,10, que está um valor muito inferior do
limite autorizativo pela área técnica dessa Nota Técnica
Segex nº 003/2016, que entende que as variações de
10% estariam dentro do patamar e não ensejariam a
desaprovação das contas. Junto, também, neste item,
a listagem de empenho e pagamento das contribuições
patronais para corroborar com tudo que estamos
trazendo, tanto em sede de sustentação oral, quanto,
também, do memorial que ora está sendo apresentado.
(Sic)
Memorial de Sustentação Oral 62/2019-3 (págs. 9-12):
Sobre os itens 2.4 e 2.5 da ITC, relativos a divergências
nas demonstrações dos recolhimentos das obrigações
previdenciárias patronais e das retenções previdenciárias
dos servidores, a equipe técnica também relatou que os
documentos juntados com os esclarecimentos estavam
ilegíveis. Dessa foram, o Manifestante junta em anexo
uma nova cópia do resumo da folha de pagamento
(doc. 02), por meio da qual é possível observar a base
de cálculo da contribuição patronal, no total de R$
4.756.840,03 (quatro milhões, setecentos e cinquenta
e seis mil, oitocentos e quarenta reais e três centavos).
Aplicando-se a alíquota patronal de 21,66% (vinte
e um vírgula sessenta e seis por cento), tem-se um
recolhimento de R$ 1.030.331,55 (um milhão, trinta
mil, trezentos e trinta e um reais e cinquenta e cinco
centavos), compatível com o que se observa no
balancete de verificação, conta contábil 2.1.1.4.3.01.01
(contribuições ao RGPS sobre salários e remunerações).
A pequena diferença de R$ 3.833,10 (três mil, oitocentos
e trinta e três reais e dez centavos), inferior a meio por
cento, situa-se dentro da variação de 10% (dez por cento)
prevista na Nota Técnica SEGEX n. 003/2016.

Junta-se também em anexo (doc. 03) listagem de
empenho e pagamentos de contribuições patronais.
No que se refere às retenções, o resumo da folha
demonstra retenções no valor de R$ 444.705,48
(quatrocentos e quarenta e quatro mil, setecentos e
cinco reais e quarenta e oito centavos), compatível com
o que consta no Demonstrativo da Dívida Flutuante e no
balancete de verificação, conta contábil n. 2.1.8.8.1.01.02
(INSS).
Esclarece-se, por fim, que tais inconsistências ocorreram
por mudança nos sistemas da Prefeitura Municipal
durante todo o primeiro semestre de 2017, conforme
explicações trazidas nos esclarecimentos e que foram
acolhidas para afastar o indicativo de irregularidade
pertinente ao atraso na entrega da PCA.(Sic)
ANÁLISE TÉCNICA: Observa-se que a defesa encaminhou
junto ao Memorial 62/2019:
cópia do Resumo Anual da Folha de Pagamento exercício
2017 dos Servidores Vinculados ao RGPS (págs. 17-18);
Listagem de Empenhos de Obrigações Patronais, período
01/01 a 31/12/2017, págs. 20-21, totalizando:
(TABELA)
Listagem de Pagamentos/Bancos ao INSS, Período de
01/01 a 31/01/2018, págs. 22-22, totalizando:
(TABELA)
Conforme cópia do Resumo Anual da Folha de Pagamento
exercício 2017 dos Servidores Vinculados ao RGPS (págs.
17-18):
(TABELA)
No que tange às contribuições previdenciárias do RGPS
(parte patronal), verifica-se, da tabela acima, que os
www.tce.es.gov.br

valores registrados pela unidade gestora, no decorrer do
exercício em análise, representaram 100,37% dos valores
devidos. Já os valores pagos pela unidade gestora, no
decorrer do exercício em análise, representaram 93,04%
dos valores devidos, sendo considerados nos dois casos
como aceitáveis para fins de análise das contas.
Sendo assim, sugere-se afastar o presente indicativo de
irregularidade.
2.4 Incompatibilidade na retenção e no recolhimento
da Contribuição Previdenciária Retida dos Servidores
(INSS) indica distorção nos resultados orçamentário e
financeiro (3.4.1.2 do RT 275/2018)
Base Legal: Arts. 85, 87, 102 e 103 da Lei Federal
4.320/64.
De acordo com o RT 275/2018:
... verificou-se que o valor referente à contribuição retida
dos servidores, informada no resumo anual da folha de
pagamento dos servidores vinculados ao regime geral de
previdência (FOLRGP), divergia dos valores registrados
no Demonstrativo da Dívida Flutuante (DEMDFL).
JUSTIFICATIVAS:
Devidamente citado, o gestor alegou que:
Acontece que pela troca do sistema informatizado
utilizado pelo setor de Recursos Humanos desta
municipalidade, o responsável pelo setor competente
gerou os arquivos inconsistentes e com divergências.
No entanto, objetivando sanarmos o item em questão e
qualquer outro possível questionamento, encaminhamos
o arquivo correto:
(FIGURA)
O gestor acostou documentação de suporte para este
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indicativo de irregularidade.
ANÁLISE DAS JUSTIFICATIVAS:
Compulsando as justificativas apresentadas pelo gestor
entendemos que as mesmas não merecem prosperar.
Explica-se.
De acordo com o RT 275/2018, verificou-se que o valor
referente à contribuição retida dos servidores, informada
no resumo anual da folha de pagamento dos servidores
vinculados ao regime geral de previdência (FOLRGP),
divergia dos valores registrados no Demonstrativo da
Dívida Flutuante (DEMDFL).
Em sua defesa, alegou o gestor que durante a troca
do sistema contábil informatizado houve a geração de
arquivos inconsistentes, ocasionando as divergências
apontadas no RT. Nesse sentido, foram encaminhados
novos arquivos comprovando os valores relativos as
contribuições patronais.
Pois bem.
Compulsando o documento eletrônico “Peça
Complementar 20.883/2018”, verificamos que se trata
de um resumo da folha de pagamento.
Ocorre que tal documento está ilegível, não podendo,
assim, serem confirmados os valores relativos às
contribuições/retenções do período. Cumpre-nos
registrar que este documento foi juntado aos autos pelo
gestor, considerando que no campo origem do processo
eletrônico consta a informação “Internet”.
Dito isto e, considerando que não existe comprovação
documental dos valores pagos/retidos, vimos não
acolher as alegações de defesa, fato este que nos conduz
a opinar pela manutenção do indicativo de irregularidade
apontado no item 3.4.1.2 do RT 275/2018.

JUSTIFICATIVA: Notas Taquigráficas 74/2019-6 (págs. 34):
O terceiro item mantido pela Instrução Técnica Conclusiva,
refere-se aos itens tombados sob o nº 2.4 e 2.5 da ITC.
E, este item, também não foi acolhido pela área técnica,
conselheiro relator e demais julgadores, pelo fato de que a
documentação juntada inicialmente pelo gestor também
estava ilegível. Estamos trazendo a documentação de
forma legível, que nós entendemos ser suficientes para
que a própria área técnica, ao reanalisar o tema, possa
afastar esse indicativo de irregularidade. Trago um
registro sobre este apontamento, porque - na verdade,
ele está relacionado às divergências nas demonstrações
dos recolhimentos de obrigações previdenciárias. Além
de trazer essa documentação, que entendo que é
suficiente para afastar, trago aqui que o total do valor
passivo de cálculo de contribuição patrimonial perfez
um corte de R$ 4.753.840,03. Aplicando-se uma alíquota
de 21,66%, temos que o recolhimento foi na ordem
de R$ 1.030.331,55. Na hora que a área técnica for
apurar, aproveito a oportunidade da sustentação oral,
veremos que realmente há uma diferença na ordem
de R$ 3.833,10. Então, a área técnica quando analisar
essa documentação, já que é a minha oportunidade de
sustentação oral e estou abordando isso, ela vai trazer,
possivelmente, esse argumento, que há uma diferença
na variação contábil de R$ 3.833,10, no que diz respeito
ao recolhimento. Mas, já aproveito a oportunidade para
mencionar aqui em sede de sustentação oral, que essa
divergência na ordem de R$ 3.833,10, que será apurada
pela área técnica, está dentro daquela margem de
variação de 10% que a Nota Técnica Segex nº 003/2016.
Portanto, a área técnica possivelmente vai trazer esse
www.tce.es.gov.br

argumento. Mas, demonstrando que a divergência é de
meros R$ 3.833,10, que está um valor muito inferior do
limite autorizativo pela área técnica dessa Nota Técnica
Segex nº 003/2016, que entende que as variações de
10% estariam dentro do patamar e não ensejariam a
desaprovação das contas. Junto, também, neste item,
a listagem de empenho e pagamento das contribuições
patronais para corroborar com tudo que estamos
trazendo, tanto em sede de sustentação oral, quanto,
também, do memorial que ora está sendo apresentado.
(Sic)
Memorial de Sustentação Oral 62/2019-3 (págs. 9-12):
Sobre os itens 2.4 e 2.5 da ITC, relativos a divergências
nas demonstrações dos recolhimentos das obrigações
previdenciárias patronais e das retenções previdenciárias
dos servidores, a equipe técnica também relatou que os
documentos juntados com os esclarecimentos estavam
ilegíveis. Dessa foram, o Manifestante junta em anexo
uma nova cópia do resumo da folha de pagamento
(doc. 02), por meio da qual é possível observar a base
de cálculo da contribuição patronal, no total de R$
4.756.840,03 (quatro milhões, setecentos e cinquenta
e seis mil, oitocentos e quarenta reais e três centavos).
Aplicando-se a alíquota patronal de 21,66% (vinte
e um vírgula sessenta e seis por cento), tem-se um
recolhimento de R$ 1.030.331,55 (um milhão, trinta
mil, trezentos e trinta e um reais e cinquenta e cinco
centavos), compatível com o que se observa no
balancete de verificação, conta contábil 2.1.1.4.3.01.01
(contribuições ao RGPS sobre salários e remunerações).
A pequena diferença de R$ 3.833,10 (três mil, oitocentos
e trinta e três reais e dez centavos), inferior a meio por
cento, situa-se dentro da variação de 10% (dez por cento)
Segunda-feira, 5 de agosto de 2019
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prevista na Nota Técnica SEGEX n. 003/2016.
Junta-se também em anexo (doc. 03) listagem de
empenho e pagamentos de contribuições patronais.
No que se refere às retenções, o resumo da folha
demonstra retenções no valor de R$ 444.705,48
(quatrocentos e quarenta e quatro mil, setecentos e
cinco reais e quarenta e oito centavos), compatível com
o que consta no Demonstrativo da Dívida Flutuante e no
balancete de verificação, conta contábil n. 2.1.8.8.1.01.02
(INSS).
Esclarece-se, por fim, que tais inconsistências ocorreram
por mudança nos sistemas da Prefeitura Municipal
durante todo o primeiro semestre de 2017, conforme
explicações trazidas nos esclarecimentos e que foram
acolhidas para afastar o indicativo de irregularidade
pertinente ao atraso na entrega da PCA.(Sic)
ANÁLISE TÉCNICA: Observa-se que a defesa encaminhou
junto ao Memorial 62/2019:
cópia do Resumo Anual da Folha de Pagamento exercício
2017 dos Servidores Vinculados ao RGPS (págs. 17-18);
Listagem de Empenhos de Obrigações Patronais, período
01/01 a 31/12/2017, págs. 20-21, totalizando:
(TABELA)

(parte do servidor), verifica-se, da tabela acima, que os
valores registrados pela unidade gestora, no decorrer do
exercício em análise, representaram 103,66% dos valores
devidos. Já os valores pagos pela unidade gestora, no
decorrer do exercício em análise, representaram 102,22%
dos valores devidos, sendo considerados nos dois casos
como aceitáveis para fins de análise das contas.
Sendo assim, sugere-se afastar o presente indicativo de
irregularidade.
2.5
Ausência de escrituração e evidenciação
contábil dos parcelamentos de débitos previdenciários
(3.5.1. do RT 275/2018)
Base Legal: Artigos 98 a 100 da Lei 4320/64 e Normas
Brasileiras de Contabilidade (2016/NBCTSPEC).
De acordo com o RT 275/2018:
(...) constatou-se a ausência de parcelamentos de
débitos previdenciários.
Contudo, em consulta ao Sistema de Informações
do Banco do Brasil (http://www.bb.com.br/pbb/
pagina-inicial/setor-publico/governo-federal/gestao/
gestao-de-recursos/repasse-de-cursos/transferenciasonstitucionais#/) verificou-se que foram abatidos do
FPM do município de Divino São Lourenço os seguintes
valores referentes ao parcelamento “RFB-PREV-OB COR”,
totalizando R$ 612.291,40, conforme demonstrado:

Devidamente citado, o gestor alegou que:
Acontece caro conselheiro, que o Município de Divino
de São Lourenço não possui parcelamento junto ao
INSS e os valores descontados no FPM são referentes a
obrigação Patronal dos servidores vinculados ao RGPS.
Quando houve parcelamentos em exercícios anteriores,
fora feito um acordo com a Receita Federal, que seriam
descontados os atrasados e a obrigações mensais.
Findando o parcelamento, continuou sendo descontado
a obrigação mensal, até o comunicado da Receita Federal
de que não havia mais a necessidade, pois, o município
não teria débitos e contribuía de forma regular.
O gestor não acostou documentação de suporte para
este indicativo de irregularidade.
ANÁLISE DAS JUSTIFICATIVAS:
Compulsando as justificativas apresentadas pelo gestor
entendemos que as mesmas não merecem prosperar.
Explica-se.
De acordo com o RT 275/2018, verificou-se a inexistência,
nos demonstrativos contábeis, de débitos previdenciários
parcelados. Contudo, os valores repassados ao município
a título de FPM sofrem descontos mensais, indicando
parcelamento junto a Receita Federal.

(TABELA)

Fonte: www.bb.com.br

Em sua defesa, o responsável pelas contas alegou que
o município de Divino de São Lourenço não possuía
parcelamento de débitos junto ao INSS. Quanto aos
valores descontados do FPM, estes seriam referentes às
obrigações patronais dos servidores vinculados ao RGPS.
Informou o gestor ainda, que houve parcelamentos
em exercícios anteriores, sendo que a Receita Federal
descontaria os atrasados e a obrigações mensais.

Em relação às contribuições previdenciárias do RGPS

JUSTIFICATIVAS:

Pois bem.

Listagem de Pagamentos/Bancos ao INSS, Período de
01/01 a 31/01/2018, págs. 22-22, totalizando:
(TABELA)
Conforme cópia do Resumo Anual da Folha de Pagamento
exercício 2017 dos Servidores Vinculados ao RGPS (págs.
17-18):

Tabela 19: Parcelamento débitos previdenciários INSS:
Abatimentos FPM
Em R$ 1,00
(TABELA)

www.tce.es.gov.br
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As justificativas apresentadas pelo gestor apontam em
sentido contrário ao pretendido pelo mesmo. Se ainda
ocorrem descontos no FPM para cobrir obrigações
patronais não repassadas na época correta, claro está que
existem débitos passíveis de registro na contabilidade do
município.
A existência de parcelamentos anteriores, informação
trazida pelo defendente, ainda que em fase final de
liquidação requer o reconhecimento contábil desta
obrigação.
Em que pese o adimplemento das obrigações, a
ausência do registro contábil interfere na apuração
do endividamento do município, bem como altera a
situação fiscal, considerando o passivo a menor.
Dito isto, entendemos que o Demonstrativo da Dívida
Fundada do município não está evidenciando o passivo
permanente da UG e, nesse sentido, vimos não acolher
as alegações de defesa, fato este que nos conduz a
opinar pela manutenção do indicativo de irregularidade
apontado no item 3.5.1 do RT 275/2018.
JUSTIFICATIVA: Notas Taquigráficas 74/2019-6 (págs. 45):
Um outro item mantido pela área técnica – e aqui é um
item que é o último item da sustentação oral – e, vou
aproveitar a oportunidade para fazer um requerimento
ao nobre relator, caso a área técnica entenda por bem
não serem os argumentos aqui deduzidos suficientes
para esclarecer o indicativo de irregularidade. É porque,
a área técnica, em seu relatório conclusivo, apontou que
o município não registrou parcelamentos previdenciários
em seus demonstrativos contábeis, muito embora tenha
constado isso nos abatimentos de valores do FPM de

Divino São Lourenço. O que aconteceu? O município
vinha fazendo todos os pagamentos e recolhimentos. Em
determinado momento, optou-se por fazer abatimento
diretamente do FPM. E, por volta do mês de setembro e
outubro de 2017, um próprio servidor da Receita Federal
informou ao município que não seria mais necessário
realizar os pagamentos das contribuições mensais por
meio de débito, junto ao FPM, uma vez que aquele
parcelamento já havia sido cumprido. Então, esse é o
esclarecimento que estamos trazendo. E, juntamos, para
corroborar com esse entendimento, conselheiro relator,
os ofícios enviados ao setor de recursos humanos
da Receita Federal; estamos juntando os valores das
contribuições mensais que deveriam ser retidos pelo
FPM; e, também, estamos juntando o extrato do FPM,
que corrobora que, exatamente, o valor debitado do
FPM é justamente aqueles valores que deveriam ser
recolhidos por meio de guias mensais. Comprovando,
exatamente, que o presente indicativo de irregularidade
resta devidamente esclarecido. E, também, faço a
juntada das guias de recolhimentos relativos aos meses
em que não foi feito o desconto por meio do débito do
FPM, para mostrar para a área técnica que, realmente, os
valores coincidem e afastando o presente indicativo de
irregularidade. Mas, caso a área técnica entenda que o
que estamos apresentando não é o suficiente para sanar
o indicativo de irregularidade, a defesa se vale, neste
momento, do artigo 56, inciso I, da Lei Complementar
621/2012, que é justamente a realização da diligência.
Caso a área técnica não acolha os argumentos e, no sentido
de sanar esse apontamento, estamos requerendo que
o relator expeça a realização de diligências necessárias
ao saneamento deste processo. Inclusive, quando
www.tce.es.gov.br

o julgado ou apreciação depender de verificação de
fatos ou atos considerados prejudiciais, estabelecendo
prazo para o seu cumprimento. E, esse artigo está em
consonância com o artigo 321 do Regimento Interno,
que diz o seguinte: “Considera-se terminada a etapa de
instrução do processo no momento em que a unidade
técnica emitir a instrução técnica conclusiva. § 1º Após
o seu encerramento, a instrução processual só poderá
ser reaberta por despacho fundamentado do Relator
ou por deliberação do colegiado, de ofício ou a pedido
das partes ou do Ministério Público junto ao Tribunal,
para a realização de diligências”. Então, estou me
valendo dessa disposição da Lei Orgânica e também do
Regimento Interno, que, caso a área técnica não acolha
os documentos que estamos trazendo – que acho que
são suficientes para esclarecer. Mas, se persistir alguma
dúvida, esse apontamento poderia ser sanado mediante
um simples envio de ofício à Receita Federal para
corroborar os argumentos que estão sendo tratados em
sede de sustentação oral. (Sic)
Memorial de Sustentação Oral 62/2019-3 (págs. 10-12):
Acerca do item 2.6 da ITC, a equipe técnica apontou que
o Município não registou parcelamentos previdenciários
em seus demonstrativos contábeis, muito embora tenha
constado abatimentos de valores no FPM de Divino
de São de Lourenço, apontando para existência de um
suposto parcelamento.
Conforme explicações constantes dos esclarecimentos
apresentados, o Município de Divino de São Lourenço de
fato não possuía qualquer parcelamento previdenciário
em curso no exercício de 2017.
Em anos pretéritos havia um parcelamento e o Município
efetuava o pagamento tanto do valor do parcelamento
Segunda-feira, 5 de agosto de 2019
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como das contribuições devidas por meio de débito
no FPM. O Município informava à Receita Federa do
Brasil (RFB) todos os meses, por telefone, os valores das
contribuições devidas, assim debitava-se dos valores do
FPM.
Havendo o término do pagamento do parcelamento,
o Município continuou informando a RFB os valores
das contribuições devidas mês a mês, tendo sido dado
continuidade ao pagamento via desconto no FPM.
O Setor de Recursos Humanos da Prefeitura declarou
ao Manifestante que Por volta de setembro ou outubro
de 2017 o servidor da RFB informou ao Município que
não seria mais necessário realizar os pagamentos das
contribuições mensais por meio de débito no FPM, uma
vez que o parcelamento já havia sido cumprido e que a
municipalidade estava mantendo os pagamentos em dia.
Junta-se em anexo (doc. 04) os ofícios enviados pelo
Setor de Recursos Humanos à RFB, informando os
valores das contribuições mensais que deveriam ser
retidos do FPM. Anexa-se também (doc. 05) extrato do
FPM do Município de Divino de São Lourenço, por meio
do qual se observa que os débitos realizados coincidem
com os valores informados pelo Município à RFB.

deram a título de pagamento das contribuições das
competências dos meses de 2017, e não de pagamento
de parcelamentos previdenciários.

oriundos de parcelamentos previdenciários ou de
pagamentos das competências de 2017 de contribuições
previdenciárias.

O art. 56, inciso I da Lei Complementar n. 621/2012
prevê a realização de diligências para verificação de fatos
como uma etapa dos processos:

Por todo o exposto é que se pede que essa Egrégia
Corte de Contas acolha os fundamentos e documentos
trazidos na presente sustentação oral para ACOLHER
AS RAZÕES DE JUSTIFICATIVA apresentadas, afastando
as irregularidades, para APROVAR AS CONTAS, ou para
aprova-las COM RESSALVAS.

Art. 56. O Relator preside a instrução do processo,
competindo-lhe determinar, preliminarmente, mediante
decisão monocrática, após a manifestação da unidade
técnica:
I - a realização das diligências necessárias ao saneamento
do processo, inclusive quando o julgamento ou a
apreciação dependerem da verificação de fatos ou atos
considerados prejudiciais, estabelecendo prazo para o
seu cumprimento;
Em que pese a etapa de instrução do presente processo
estar concluída, o art. 321 do RITCEES prevê a reabertura
na hipótese de diligência:
Art. 321. Considera-se terminada a etapa de instrução
do processo no momento em que a unidade técnica
emitir a instrução técnica conclusiva.

O Manifestante também faz a juntada (doc. 06) das guias
de recolhimentos relativas aos meses em que não foi
feito o desconto por meio de débito no FPM.

§ 1º Após o seu encerramento, a instrução processual
só poderá ser reaberta por despacho fundamentado do
Relator ou por deliberação do colegiado, de ofício ou
a pedido das partes ou do Ministério Público junto ao
Tribunal, para a realização de diligências.

Caso remanesça qualquer dúvida sobre a natureza de
tais débitos junto ao FPM, entende o Manifestante
que o julgamento poderá ser convertido em diligência,
por meio da qual a própria RFB poderá não somente
corroborar as informações prestadas pelo Manifestante,
bem como confirmar que os débitos junto ao FPM se

Portanto, caso se entenda que os esclarecimentos e
documentos trazidos por meio da presente sustentação
oral não afastem o presente apontamento, pede-se o
acolhimento do pedido de diligência junto à RFB para
sanar as dúvidas a respeito da natureza dos débitos
realizados junto ao FPM no exercício de 2017, se foram
www.tce.es.gov.br

Essa última hipótese encontra amparo na Lei
Complementar n. 621/2012 do Estado do Espírito Santo,
que assim dispõe:
Art. 80. A emissão do parecer prévio poderá ser:
[ ... ]
II - pela aprovação das contas com ressalva, quando
ficar caracterizada impropriedade ou qualquer outra
falta de natureza formal, da qual não resulte dano ao
erário, sendo que eventuais determinações serão objeto
de monitoramento pelo Tribunal de Contas; [grifos da
MT]
ANÁLISE TÉCNICA: O presente indicativo de
irregularidade refere-se à ausência de escrituração e
evidenciação contábil dos parcelamentos de débitos
previdenciários. Conforme já esclarecido na ITC
463/2019 “a ausência do registro contábil interfere na
apuração do endividamento do município, bem como
altera a situação fiscal, considerando o passivo a menor”.
Não obstante a defesa tenha encaminhado cópia de
GPS pagas em 2017, págs. 48-109, e extrato do FPM do
exercício de 2017, págs. 36-46; não ficou claro a que se
referiam os descontos constantes FPM, pois o extrato
(Demonstrativo de Distribuição da Arrecadação) traz
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apenas a descrição “RFB-PREV-OB COR”, assim como as
Guias GPS referem-se a Folha de Pagamento.

dos vereadores.

1. ACÓRDÃO

Pois bem.

De qualquer forma, não houve argumentos e/ou
documentos comprobatórios a respeito do presente
indicativo de irregularidade que justificassem a
ausência de escrituração e evidenciação contábil
dos parcelamentos de débitos previdenciários, pelo
contrário, a defesa assumiu a existência de parcelamento
com desconto nas parcelas do FPM.

A ATRICON (Associação dos Membros dos Tribunais
de Contas do Brasil), por meio da Resolução nº
01/2018, de 13 de agosto de 2018, com base na retro
mencionada decisão do STF, apresentou recomendação
a todos os Tribunais de Contas do Brasil nos processos
de contas de gestão em que o Prefeito figurar como
ordenador de despesa e houver repercussão para fins de
inelegibilidade.

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:

Não obstante a defesa alegue que “o Município de
Divino de São Lourenço de fato não possuía qualquer
parcelamento previdenciário em curso no exercício de
2017”. A mesma admite que “havia um parcelamento
e o Município efetuava o pagamento tanto do valor
do parcelamento como das contribuições devidas por
meio de débito no FPM”, ..., e que “O Setor de Recursos
Humanos da Prefeitura declarou ao Manifestante que
por volta de setembro ou outubro de 2017 o servidor da
RFB informou ao Município que não seria mais necessário
realizar os pagamentos das contribuições mensais por
meio de débito no FPM, uma vez que o parcelamento
já havia sido cumprido e que a municipalidade estava
mantendo os pagamentos em dia.”
Pelo exposto, sugere-se manter o presente indicativo de
irregularidade.
Importante ressaltar que o Plenário do STF, em decisão
proferida no RE 848.826, adotou o entendimento de que,
para fins de inelegibilidade (art. 1º, inciso I, alínea g, da Lei
Complementar 64/90, alterado pela Lei Complementar
nº 135, 4 de junho de 2010), a apreciação das contas de
gestão dos prefeitos será feita pelas Câmaras Municipais,
com auxílio dos Tribunais de Contas competentes, cujo
parecer prévio somente deixará de prevalecer por 2/3

Seguindo recomendação da ATRICON, baseada na
decisão proferida pelo STF no RE 848.826, o acórdão
de julgamento produzirá todos efeitos legais, tais como
imputação de débito e aplicação de multa, exceto quanto
à aplicação da lei da “ficha limpa”. Após o trânsito em
julgado do acórdão, o Tribunal emitirá parecer prévio
que instrumentalizará o julgamento pela Câmara
Municipal somente para os fins inelegibilidade (art. 1º,
I, g da Lei Complementar nº 64/90, alterado pela Lei
Complementar nº 135, 4 de junho de 2010).
Ante o exposto, obedecidos todos os trâmites processuais
e legais, corroborando o mérito da análise técnica e
Ministerial, porém DIVERGINDO do entendimento
técnico e do Ministério Público de Contas no tocante
à Proposta de Encaminhamento, VOTO no sentido de
que o Colegiado aprove a seguinte deliberação que
submeto à sua consideração, por força da tese fixada
pelo Supremo Tribunal Federal na decisão do Recurso
Extraordinário nº 848.826/DF e com base na Resolução
nº 01/2018 da ATRICON.

1.1 MANTER as seguintes irregularidades na Instrução
Técnica Conclusiva 463/2019 e na Manifestação Técnica
5638/2019 de responsabilidade do senhor Eleardo
Aparício Costa Brasil:
1.1 Não encaminhamento do Relatório e parecer
conclusivo emitido pelo órgão central do sistema
de controle interno, assinado por seu responsável
(3.3.1 do RT 275/2018) e não encaminhamento do
Pronunciamento expresso do chefe do Poder atestando
ter tomado conhecimento das conclusões contidas no
parecer conclusivo emitido pelo órgão central do sistema
de controle interno (3.3.2 do RT 275/2018);
1.2 Ausência de escrituração e evidenciação contábil dos
parcelamentos de débitos previdenciários (3.5.1 do RT
275/2018).

SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO

1.2 Tendo em vista que as inconsistências constituem
impropriedades de natureza formal, de natureza não
grave e que não representam dano injustificado ao
erário, julgar REGULARES COM RESSALVA as contas do
senhor Eleardo Aparício Costa Brasil - Prefeito Municipal
de Divino de São Lourenço no exercício de 2017, pela
prática de atos ilegais, presentificados nos itens 1.1 e 1.2
acima discriminados,, na forma do inciso II do artigo 84
da Lei Complementar 621/2012, dando plena quitação
ao responsável, nos termos do artigo 86 do mesmo
diploma legal;

Relator

1.3 Determinar ao atual Prefeito Municipal de Divino de
www.tce.es.gov.br
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Peça Complementar 4165/2019).

São Lourenço, que:
3.1 Nas próximas prestações de contas, encaminhe
o Relatório e parecer conclusivo emitido pelo órgão
central do sistema de controle interno, assinado por seu
responsável e encaminhe o Pronunciamento expresso
do Chefe do Poder atestando ter tomado conhecimento
das conclusões contidas no parecer conclusivo emitido
pelo órgão central do sistema de controle interno;

Acórdão 00733/2019-9 – PRIMEIRA CÂMARA
Processo: 05984/2018-1
Classificação:
Ordenador

Prestação

Exercício:		

de

Contas

Anual

de

2017

Foram os autos encaminhados ao Núcleo de
Contabilidade e Economia – NCE, o qual elaborou a
Instrução Técnica Conclusiva 1503/2019, opinando pela
regularidade com ressalva das contas.
Tal entendimento foi corroborado pelo Ministério Público
de Contas, em manifestação da lavra do Excelentíssimo
Procurador Luis Henrique Anastácio da Silva (Parecer do
Ministério Público de Contas 1959/2019).

3.2 Providencie a devida escrituração e evidenciação
contábil dos parcelamentos de débitos previdenciários
realizados pelo Poder Executivo Municipal.

UG: 			
BANESCOR
Administradora e Corretora de Seguros Ltda
Relator: 		

Sebastião Carlos Ranna de Macedo

2 Fundamentação

1.4 Arquivar os autos após o trânsito em julgado.

Responsável:

CARLOS ALBERTO DA SILVA

2. Unânime.

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – BANESTES
ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS
(BANESCOR) – EXERCÍCIO DE 2017 – CONTAS REGULARES
COM RESSALVA – DETERMINAÇÃO – ARQUIVAR

Compulsando acuradamente os autos, verifico que o
feito encontra-se devidamente instruído, portanto, apto
a um julgamento, eis que observados todos os trâmites
legais e regimentais.

3. Data da Sessão: 19/06/2019 – 19ª Sessão Ordinária da
Primeira Câmara.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
(presidente/relator), Rodrigo Flávio Freire Farias
Chamoun e Luiz Carlos Ciciliotti da Cunha.
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO LUIZ CARLOS CICILIOTTI DA CUNHA
Fui presente:		
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS
HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Em substituição ao procurador-geral
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões

Banestes

O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA
DE MACEDO
1 RELATÓRIO
Versam os presentes autos sobre a Prestação de Contas
Anual da Banestes Administradora e Corretora de
Seguros - BANESCOR, relativa ao exercício de 2017, sob a
responsabilidade do senhor Carlos Alberto da Silva.

É o relatório.

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 1503/2019, abaixo
transcrita:
2. Da prestação de contas anual
2.1 Manutenção de Receita reconhecida e contabilizada
de forma inapropriada (item 4.1.1 do RT nº 25/2019)

A área técnica realizou a análise da Prestação de Contas
e anexos por meio do Relatório Técnico 25/2019, no
qual constatou indícios de irregularidades apontados na
Instrução Técnica Inicial 46/2019, com propositura de
citação do responsável, o que foi acolhido na Decisão
SEGEX 44/2019.

Base Normativa: Regime de competência Pronunciamento técnico PME – Contabilidade para
pequenas e médias empresas.

Regularmente citado, a responsável anexou razões de
defesa e documentos (Defesa/Justificativa 278/2019 e

Segundo o parecer da auditoria independente, em 2017
e 2018, a BANESCOR Ltda reconhece e contabiliza, de

www.tce.es.gov.br

Dos Fatos
A análise efetuada no RT 25/2019 apontou que a
seguinte situação:
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forma indevida, em seu resultado o valor de R$ 9.000
em milhares, que provém de acordo operacional e
outras avenças firmado entre a Icatu Seguro S/A e
Icatu Capitalização S/A e a BANESTES S/A objetivando
comercializar, com exclusividade, os produtos de
previdência e capitalização dessas sociedades no canal
BANESTES S/A por um prazo de 20 (vinte) anos, conforme
se extrai do parecer da auditoria:
[...]celebrou contrato de acordo operacional e
outras avenças para parceria comercial com caráter
de exclusividade de produtos de previdência e
capitalização, pelo valor total de RS 9.000 mil para,
o prazo de 20 anos. Em junho de 2016, a Corretora
recebeu pela exclusividade o valor total do contrato que
foi integralmente registrado no resultado do exercício
findo em 31 de dezembro de 2016. As práticas contábeis
adotadas no Brasil para pequenas e médias empresas
-Pronunciamento Técnico CPC PME - “Contabilidade
para Pequenas e Médias Empresas” requerem que essa
receita seja registrada durante a vigência do contrato.
Nesse contexto, o passivo da Corretora está constituído
a menor em R$ 8288 mil (2015 - R$ 8738mil) e dessa
forma o resultado do exercício está apresentado a menor
em R$ 388 mil [2016 - RS 129 mil) e o patrimônio líquido
da Corretora está constituiria a maior 31 de dezembro de
2017 em R$ 7104 mil [2016 - R$ 7.492 mil), liquido dos
efeitos tributários.
De acordo com os conceitos estabelecidos pelo
comitê de pronunciamentos contábeis, os efeitos das
operações e de outros eventos devam ser reconhecidos
quando efetivamente ocorrem – e não quando são
recebidos ou pagos como caixa ou equivalente de caixa
– e são registrados na contabilidade e divulgados nas

demonstrações contábeis dos períodos aos quais se
referem, ou seja, deve-se observar o regime contábil de
competência para registrar os atos e fatos que decorram
das operações de mercancia e dos serviços contratados e
evitar que o patrimônio seja indevidamente afetado por
eventos que não pertençam ao exercício.
Nesse sentido, conclui-se que a entidade deve reconhecer
e contabilizar os atos e fatos de natureza administrativocontábeis, econômico-patrimoniais e financeiros com
base no regime de competência, isto é, os itens são
devidamente identificados no patrimônio (ativos,
passivos, patrimônio líquido, receitas ou despesas)
quando satisfizerem os critérios de reconhecimento
desses elementos.
Ocorre que, em 2016, a BANESCOR Ltda reconhece e
registra integralmente no resultado um valor (R$ 9.000
em milhares) que, de modo geral, pertenceria a outros
exercícios sociais, haja vista que se trata de um contrato
assinado para comercializar, com exclusividade, produtos
de previdência e capitalização de outras sociedades no
canal do BANESTES S/A por um prazo de 20 (vinte) anos.
Dessa forma, na auditoria relativa às demonstrações
contábeis de 2016, os auditores entendem que o valor
recebido pela empresa BANESCOR Ltda - para vender com
exclusividade os produtos de previdência e capitalização
no canal BANESTES S/A – não deveria ser reconhecido
e apropriado direta e integralmente no resultado do
exercício, porque essa receita não reúne os elementos
que satisfizessem os critérios de reconhecimento e, por
essa razão, não poderia afetar o patrimônio líquido de
2016, uma vez que uma parcela predominante desse
recebível pertence, na verdade, a outros exercícios, pois
que o contrato de comercialização exclusiva daqueles
www.tce.es.gov.br

produtos tem duração de 20 (vinte) anos.
Novamente, na auditoria relativa às demonstrações
contáveis relativas ao exercício de 2017, os auditores
detectaram que a BANESCOR Ltda não havia realizado a
correção do achado detectado.
Assim, considerando a restrição de natureza contábil
trazida no parecer da auditoria independente, opina-se
pela citação (art. 56, inciso II, da LC 621/12 c/c Art. 157,
inciso III, da Resolução TC 261/2013) do senhor Carlos
Alberto da Silva (Diretor-presidente – Período: 01/01 a
31/12/17) para apresentar as suas alegações de defesa,
pelos meios de Direito admitidos, sobre a manutenção
do reconhecimento e registro integral no resultado
do exercício de receitas que, predominantemente,
pertencem a outros exercícios sociais, em face do que
dispõe o regime contábil de competência.
Da justificativa
Em resposta à citação o gestor responsável apresentou a
seguinte justificativa: (Defesa Justificativa 278/2019)
(FIGURA)
Da Análise da Justificativa
O indicativo de irregularidade em questão foi objeto de
análise na Prestação de Contas de 2016, Processo TC
4746/2017. No referido exercício, o RT 566/2017 sugeriu
a citação do Sr. Carlos Alberto da Silva que apresentou
justificativas as quais foram analisadas na ITC 2650/2018.
A Instrução Técnica Conclusiva 2650/2018 sugeriu
a manutenção do indicativo de irregularidade, pois
entendeu que as justificativas não se revelaram
suficientes para contrapor o entendimento externado no
Parecer da Auditoria independente. Assim, foi sugerido
que a Prestação de Contas de 2016, do Sr. Carlos Alberto
Segunda-feira, 5 de agosto de 2019

273

ATOS DA 1a CÂMARA

da Silva, fosse julgada regular com ressalva em virtude
deste indicativo de irregularidade.

A seguir, íntegra do Acórdão TC1608/2018.

responsabilidade do senhor Carlos Alberto da Silva:

(FIGURA)

O Ministério Público de Contas, através do Parecer
Ministerial 3419/2018, seguiu o entendimento da
área técnica. Dando seguimento ao feito, o Processo
4746/2017 foi a julgamento na 38ª Sessão Ordinária
da Segunda Câmara no dia 07/11/2018, onde por
unanimidade os Conselheiros acolheram integralmente
o entendimento da área técnica, julgando as contas do Sr.
Carlos Alberto da Silva regular com ressalva, culminando
no Acórdão TC-1608/2018 - SEGUNDA CÂMARA.

Em sua Proposta de Encaminhamento, a área técnica
ressalta que já existe determinação para tratamento
da irregularidade relativa à Manutenção de receita
reconhecida e contabilizada de forma inapropriada
expedida nos autos do Processo TC 4746/2017, Acórdão
TC 1608/2018, que será monitorado nas contas relativas
a 2018 a serem apresentadas em 2019.

1.1 Manutenção de Receita reconhecida e contabilizada
de forma inapropriada (item 4.1.1 do RT 25/2019);

O Acórdão TC-1608/2018 também determinou a
regularização dos registros contábeis relativos ao valor
de R$ 9.000.000,00, recebido no exercício de 2016, em
contrapartida ao compromisso de celebrar as operações
objeto do “Acordo Operacional e Outras Avenças”,
para que seja devidamente reconhecido e apropriado
no resultado dos exercícios a que pertencerem,
eliminando a distorção verificada no Patrimônio Líquido
da BANESCOR. Ressalta-se até a data de elaboração
desta Instrução a determinação ainda não havia sido
comunicada ao atual gestor.
Desta forma, considerando que o indicativo de
irregularidade já foi objeto de análise na Prestação
de Contas do exercício de 2016; considerando que as
justificativas ora apresentadas pelo gestor são idênticas
às apresentadas no exercício de 2016; considerando que
essas justificativas não foram acolhidas por ocasião da
análise realizada na ITC do exercício de 2016; conclui-se
por seguir o entendimento exposto na ITC 2650/2018
do Processo 4746/2017 e sugerir que seja mantido o
indicativo de irregularidade apontado no item 4.1.1 do
RT 25/2019, do presente processo.

Entretanto, diante da manutenção da inconsistência
também no exercício de 2017, entendo ser imprescindível
que a determinação também seja realizada nos
presentes autos, a fim de reforçar a necessidade de
correção da inconsistência pelo gestor e, também, fixar
o precedente a ser futuramente sopesado caso a atual
gestão não tome as medidas necessárias ao saneamento
da irregularidade.
Ante o exposto, obedecidos todos os trâmites processuais
e legais, subscrevendo em todos os seus termos, o
entendimento técnico e do Ministério Público de Contas,
VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a seguinte
minuta de Acórdão que submeto à sua consideração.
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Relator
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as
razões expostas pelo Relator, em:
1.1 Manter a seguinte irregularidade, apontada
no Relatório Técnico Contábil 25/2019, sob a
www.tce.es.gov.br

1.2 Tendo em vista que a inconsistência constitui
impropriedade de natureza formal, de natureza não grave
e que não representa dano injustificado ao erário, julgar
REGULARES COM RESSALVA as contas do senhor Carlos
Alberto da Silva frente à Banestes Administradora e
Corretora de Seguros - BANESCOR no exercício de 2017,
na forma do inciso II do artigo 84 da Lei Complementar
621/2012, dando plena quitação ao responsável, nos
termos do artigo 86 do mesmo diploma legal;
1.3 Determinar ao atual gestor da Banestes
Administradora e Corretora de Seguros - BANESCOR,
que:
1.3.1 Regularize os registros contábeis relativos ao valor
de R$ 9.000.000,00, recebido no exercício de 2016, em
contrapartida ao compromisso de celebrar as operações
objeto do “Acordo Operacional e Outras Avenças”, para
que seja devidamente reconhecido e apropriado no
resultado dos exercícios a que pertencerem, eliminando
a distorção verificada no Patrimônio Líquido da
BANESCOR, nos termos determinados no Acórdão TC
1608/2018 (Processo TC 4746/2017);
1.4 Arquivar os presentes autos, após o trânsito em
julgado.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 19/06/2019 – 19ª Sessão Ordinária da
Primeira Câmara.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
Segunda-feira, 5 de agosto de 2019
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(presidente/relator), Rodrigo Flávio Freire
Chamoun e Luiz Carlos Ciciliotti da Cunha.

Farias

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

Acórdão 00734/2019-9 – PRIMEIRA CÂMARA
Processo: 02843/2019-1
Classificação:
Representação

Controle Externo - Fiscalização -

UG: 			
PMBSF - Prefeitura Municipal
de Barra de São Francisco
Relator: 		

Sebastião Carlos Ranna de Macedo

Responsável:
RICARDO

ALENCAR MARIM, MIRELLA NEVES

Representante: CONSTRUCTION PERSON LTDA
Procuradores: EMILSON OTAVIO FIANCO JUNIOR
(OAB: 11560-ES), JOSIMADSONN MAGALHAES DE
OLIVEIRA (OAB: 18957-ES)
REPRESENTAÇÃO – PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA

DE SÃO FRANCISCO – NÃO CONHECER – DAR CIÊNCIA
AO REPRESENTANTE – ARQUIVAR
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA
DE MACEDO
1 RELATÓRIO
Versam os presentes autos sobre Representação com
pedido de concessão de cautelar formulada pela
sociedade empresarial Construction Person Ltda. em
face da Prefeitura Municipal de Barra de São Francisco,
por indícios de irregularidades na Tomada de Preços nº
2/2019, cujo objeto é a “Contratação de empresa para
executar a reforma e ampliação das Escolas Alto Paulista
e Córrego do Engenho, nesta municipalidade, com
recurso do FUNDEB 40 e Royalties, conforme Planilhas,
Projetos e Cronogramas em anexo”, visando contratar:
Lote 01: Reforma e ampliação da Escola Alto Paulista,
conforme Planilha, Projeto e Cronograma em anexo.
Lote 02: Reforma e ampliação da Escola Córrego do
Engenho, conforme Planilha, Projeto e Cronograma em
anexo.
O Representante insurge-se contra a sua desclassificação
no certame, nos seguintes termos:
Sendo o objeto licitado compatível com seu ramo de
atividade e possuindo qualificações necessárias para
execução da obra de reforma e ampliação das escolas
“Alto Paulista” e “Córrego do Engenho”, a Recorrente
decidiu por participar do procedimento licitatório.
Ocorre que, conforme julgamento constante na ata da
sessão pública (fls. 317/318 do processo administrativo
em referência), após análise da documentação de
habilitação apresentada pela Recorrente, decidiu a douta
C.P.L. pela inabilitação desta ante os seguintes motivos:
www.tce.es.gov.br

“[...] Quanto a documentação da empresa
CONSTRUCTION PERSON LTDA –ME, restou contatado
que a referida licitante deixou de atender ao item 6.5.8
do Edital, no que se refere a parcela de maior relevância
“Cobertura em Telha Colonial”, sendo INABILITADA
no certame” [trecho extraído da Ata da sessão pública
realizada no dia 19 de fevereiro de 2019]
Estas são as vias fáticas merecedoras de serem
insculpidas na presente peça recursal.
2.2 – DO RECURSO APRESENTADO – DECISÃO DA CPL
A douta CPL ao proferir sua decisão, fundamentou o
decisum aduzindo a falta de formalismo exacerbado e
a vinculação ao instrumento convocatório (parcelas de
maior relevância e valor significativo do objeto), fazendo
constar no dispositivo o seguinte:
“Ante o exposto, após verificação e análise do documento
encaminhado, CONHECEMOS do recurso interposto pela
RECORRENTE, por ser tempestivo e estar nos moldes
legais para, no mérito, julgá-lo IMPROCEDENTE, e, como
consequência, DECIDIMOS por manter a INABILITAÇÃO
da licitante CONSTRUCTION PERSON LTDA ME
Intimem-se as empresas licitantes. Junte-se aos autos
do Processo Licitatório. Em atendimento à legislação
pertinente, submeta-se á apreciação da Autoridade
Superior a presente conclusão, para ratificação ou
reforma da decisão.”
O Exmo. Senhor Prefeito Municipal ratificou os termos
da decisão da douta CPL em todos os seus termos.
[...]
Ab initio, cumpre ressaltar que, quando o assunto
é qualificação técnica, necessário se faz ter estrita
obediência ao disposto no artigo 30 da Lei 8.666/93,
Segunda-feira, 5 de agosto de 2019
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não podendo qualquer julgamento ser contrário ao
ali disposto sob pena de brusco ferimento ao sentido
elencado pela lei regente.
Neste diapasão, temos que a inabilitação da
Representante fora realizada a margem do disposto no
dispositivo de lei acima indicado, especificamente no
constante no artigo 30, parágrafo primeiro, inciso I e
parágrafo terceiro, o qual transcrevemos:
[...]
Conforme disposto no texto de lei acima transcrito, em
especial nos trechos em destaque, a documentação
relativa à qualificação técnica deve ser limitada e
obrigatoriamente aceita quando os atestados e/ou
certidões de capacidade técnica forem de execução de
obra ou serviço de característica semelhante, segundo
leciona o inciso I, do parágrafo primeiro, do artigo 30, da
Lei 8.666/93.
Mais esclarecedor ainda é o regramento do disposto
no parágrafo terceiro do mesmo artigo de lei acima
insculpido, que assevera expressamente que sempre
será admitida a comprovação de aptidão através de
certidões ou atestados de obras ou serviços similares de
complexidade tecnológica e operacional equivalente ou
superior.
Para melhor esclarecimento, mister destacar que a
Representante fora inabilitada por supostamente não
ter atendido o disposto no item 6.5.8 do instrumento
convocatório, quanto a parcela de maior relevância e
valor significativo “cobertura em telha colonial”, que
assim assevera:
6.5.8 Comprovação de que a licitante possui em seu
quadro técnico, profissional devidamente reconhecido

pelo CREA, da área de engenharia civil, de nível superior,
sendo o engenheiro(a) civil detentor de no mínimo
1 (uma) Certidão de Acervo Técnico, englobando a
execução das parcelas de maior relevância e valor
significativo, sendo elas:
Execução de obra comercial, residencial ou pública;
Cobertura em telha Colonial.
Ocorre que, analisando atentamente a documentação
apresentada pela Representante (fls. 197/316 do
processo
administrativo),
especificamente
sua
documentação relativa a qualificação técnica (fls. 236/316
do processo administrativo), é de percepção fácil que a
Recorrente apresentou atestado de capacidade técnica
em características semelhantes, constando, inclusive,
complexidade tecnológica equivalente ou superior a
cobertura em telha colonial.
Conforme podemos observar pelo atestado fornecido
pela Representante, em especifico às fls. 273/277, o
profissional técnico desta já executou obra junto a
Prefeitura Municipal de Anchieta/ES com estrutura de
madeira de lei ou equivalente para telhado de telha
ondulada de fibrocimento, bem como estrutura metálica
de alumínio, com o consecutivo telhado tanto em telha
de fibrocimento quanto em vidro laminado caxilhado.
Como se vê, indiscutível que a cobertura já executada
pelo profissional técnico da Representante é de
complexidade técnica e operacional equivalente
ou superior à exigida no instrumento convocatório
(cobertura em telha colonial), sendo que eventual
mantença de sua inabilitação é total e gritante afronta
aos preceitos legais da Lei 8.666/93.
[...]
www.tce.es.gov.br

2.3.3 – DA INABILITAÇÃO DA REPRESENTANTE –
FORMALISMO EXACERBADO
Devemos ainda mencionar que, conforme jurisprudência
supracitada, a inabilitação da Representante é
considerada como formalismo exacerbado, vez que
a douta C.P.L. ficou adstrita unicamente ao termo
disposto no instrumento convocatório (cobertura em
telha colonial) e esqueceu de observar o disposto no
Parágrafo Terceiro do artigo 30 da Lei 8.666/93, vez que
a Recorrente apresentou atestado com equivalência ou
superioridade técnica.
Como se vê ínclitos julgadores, em síntese, esta
Representante, mesmo tendo cumprido totalmente
com a qualificação técnica exigida no instrumento
convocatório, até mesmo apresentando atestado de
capacidade técnica equivalente e/ou superior ao objeto
licitado (item de maior relevância), fora injustamente
inabilitada da Tomada de Preços em epígrafe.
[...]
Desta forma, com a mantença da injusta decisão por parte
da Comissão Permanente de Licitação (Pregoeira Oficial)
não pode deixar que tamanha injustiça e ilegalidade seja
mantida, devendo ser observado o Parágrafo Terceiro, do
artigo 30, da Lei 8.666/93, afastando o rigorismo formal
extremo no julgamento realizado, primando assim
pelos princípios da segurança jurídica nas contratações
pública, isonomia, moralidade e economicidade.
[...]
Pelo exposto, requer seja admitida a presente
representação com o pedido cautelar, para o fim de que:
1) Seja imposto rito sumário à presente Representação,
de modo que, após autuado e distribuído, o processo
Segunda-feira, 5 de agosto de 2019
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a finalidade do certame).

qualificação e endereço do denunciante;

2) Seja deferida em caráter de URGÊNCIA e inaudita
altera pars o deferimento da medida acautelatória
para suspensão do procedimento licitatório nominado
Tomada de Preços nº 002/2019 realizado pela Prefeitura
Municipal de Barra de São Francisco/ES, até posterior
deliberação;

Os autos foram encaminhados à Secex Engenharia, a qual
elaborou a Manifestação Técnica 2863/2019 opinando
pelo não conhecimento da presente Representação,
tendo em vista que esta visa amparar o direito subjetivo
da empresa Representante, e não o interesse público,
não atendendo, portanto, ao requisito de admissibilidade
previsto no art. 184 do Regimento Interno desta Corte
de Contas.

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

3) Sejam notificados todos os Responsáveis indicados no
preâmbulo desta peça para tomarem ciência da presente
representação e, querendo, prestarem informações no
prazo regimental;

No mesmo sentido manifestou-se o Ministério Público
de Contas, em manifestação da lavra do Excelentíssimo
Procurador Luciano Vieira (Parecer do Ministério Público
de Contas 2018/2019).

4) Requer que, diante da urgência da lide, sejam os
representados compelidos a apresentarem a cópia
integral do processo administrativo que originou a
Tomada de Preços nº 002/2019, pugnando pela admissão
da juntada das peças que seguem em anexo;

É o relatório.

seja encaminhado imediatamente ao Douto Conselheiro
Relator para análise da medida cautelar solicitada nesta
peça de representação;

5) Requer a produção de outras provas em direito
admitidas, sem prejuízo de sustentação oral na forma
prevista no regimento deste honroso Tribunal de Contas;
6) Requer ao final, comprovadas as irregularidades
e ilegalidade aqui descritas, que seja determinada
a anulação da exclusão da Representante da fase
de habilitação do Tomada de Preços nº 002/2019
e, consequentemente, os atos posteriores à fase
de habilitação pela ocorrência de vício quando da
inabilitação da empresa CONSTRUCTION PERSON LTDAME, gerando prejuízos para a empresa Representante
e para a própria Administração Pública Municipal (na
medida em que restringiu a participação da empresa,
afetando a concorrência para o menor preço, maculando

2 FUNDAMENTAÇÃO
Ratifico integralmente o posicionamento da área
técnica e do Ministério Público Especial de Contas,
para tomar como razão de decidir a fundamentação
exarada na Manifestação Técnica 2863/2019, pelo não
conhecimento da Representação, nos seguintes termos:
ANÁLISE DE ADMISSIBILIDADE
São requisitos de admissibilidade das Representações em
face de licitações, atos ou contratos, aqueles previstos
para a denúncia, quais sejam:
Art. 177. São requisitos de admissibilidade de denúncia
sobre matéria de competência do Tribunal:

184. Qualquer licitante, contratado, pessoa física ou
jurídica poderá representar ao Tribunal irregularidades
na aplicação da legislação que regule licitações e
contratos administrativos visando a resguardar o
interesse público, sendo vedada sua interposição para
amparar direito subjetivo do representante.
Na breve análise que o rito sumário permite, não se
verificam indícios de verosimilhança nas alegações da
Representante, requisito estampado no inciso II do artigo
177 do RITCEES. A exigência atacada – a comprovação de
execução de telhas coloniais – não possui características
de singularidade que pudessem afastar eventuais
interessados. Sobretudo por tratar-se de exigência de
capacidade técnica profissional, o que possibilita às
empresas o cumprimento do requisito de habilitação
através da contratação no mercado de profissional
detentor daquela experiência.
Além destes requisitos, estabelece o artigo 184 do
RITCEES que a Representação só será admitida caso
vise a resguardar o interesse público, sendo vedada
sua interposição para amparar direito subjetivo do
representante.

III – estar acompanhada de indício de prova;

Em análise aos autos é possível verificar que a interposição
da representação visa amparar o direito subjetivo da
Representante, desclassificada no certame, através do
reconhecimento por parte do TCE-ES da equivalência
entre o atestado exigido e aquele apresentado:

IV – se pessoa natural, conter o nome completo,

6) Requer ao final, comprovadas as irregularidades

I – ser redigida com clareza;
II – conter informações sobre o fato, a autoria, as
circunstâncias e os elementos de convicção;

www.tce.es.gov.br
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e ilegalidade aqui descritas, que seja determinada
a anulação da exclusão da Representante da fase
de habilitação do Tomada de Preços nº 002/2019
e, consequentemente, os atos posteriores à fase
de habilitação pela ocorrência de vício quando da
inabilitação da empresa CONSTRUCTION PERSON LTDAME, gerando prejuízos para a empresa Representante
e para a própria Administração Pública Municipal (na
medida em que restringiu a participação da empresa,
afetando a concorrência para o menor preço, maculando
a finalidade do certame).
A Representante aponta, além do prejuízo para si
própria, um potencial prejuízo ao erário decorrente de
sua desclassificação.
Verifica-se em análise à documentação juntada aos
autos pelos Responsáveis que a licitação encerrou-se
na contratação da empresa Monte Azul Construtora e
Terraplanagem Ltda. - EPP – única licitante classificada
– com um desconto de aproximadamente 1% (um
porcento).
Ainda que, pela classificação de uma única proposta
bem como pelo baixo desconto ofertado, não se possa
apontar para uma concorrência ideal, tampouco se pode
garantir que a classificação da representante melhoraria
este cenário, uma vez que é desconhecido o teor de sua
proposta de preços.
Portanto, verifica-se que esta Representação pretende
amparar não o interesse público, mas o direito subjetivo
da Representante.
Ante o exposto, estão ausentes os requisitos de
admissibilidade da Representação.
ANÁLISE DOS PRESSUPOSTOS DA CAUTELAR

Ante a ausência dos requisitos de admissibilidade da
Representação, não serão analisados os pressupostos da
cautelar pretendida.

1.2 Dar ciência ao Representante, nos termos do art.
307, §7º da Resolução TC 261/2013;

CONCLUSÃO

2. Unânime.

Verifica-se, em análise aos autos a ausência dos
requisitos de admissibilidade da Representação.

3. Data da Sessão: 19/06/2019 – 19ª Sessão Ordinária da
Primeira Câmara.

PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO

4. Especificação do quórum:

Ausentes os requisitos de admissibilidade, encaminhamse os autos à consideração superior propondo:

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

Em atenção ao artigo 184 c/c 186 do Regimento Interno
desta Corte o não conhecimento da representação;
Em atenção ao parágrafo 7º do artigo 307 do Regimento
Interno desta Corte a ciência do Representante;
Determinar, ouvido o Ministério Público de Contas o
arquivamento dos autos, com base no Art. 207, III da
Resolução TC nº 261/2013.
Ante o exposto, VOTO no sentido de que o Colegiado
aprove a seguinte minuta de Acórdão que submeto à sua
consideração.
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Relator

1.3 Arquivar os autos, após o trânsito em julgado.

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

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 Não conhecer a presente Representação, tendo
em vista não restarem cumpridos os requisitos de
admissibilidade, com fulcro nos artigos 184 c/c 186 da
Resolução TC 261/2013;
www.tce.es.gov.br

Acórdão 00735/2019-9 – PRIMEIRA CÂMARA
Processo: 05176/2019-2
Classificação:

Agravo

UG: 			
CETURB-GV - Companhia de
Transportes Urbanos da Grande Vitória
Relator: 		

Sebastião Carlos Ranna de Macedo
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Interessado:
ALEX MARIANO, NEILA
SCALSER COIMBRA, RAPHAEL TRES DA HORA
Recorrente: 		
CONSERVACAO EIRELI
Procuradores:
28876-ES),

SERVIMAR

JOELMA

SERVICOS

E

MARIANGELA LOSS DA SILVA (OAB:

MAYCON VICENTE DA SILVA (OAB: 23073-ES)
AGRAVO EM FACE DA DECISÃO TC 565/2019 SEGUNDA
CÂMARA – NÃO CONHECER – APENSAR AO PROCESSO
PRINCIPAL 9624/2018 APÓS TRÂNSITO EM JULGADO
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA
DE MACEDO
1 Relatório
Trata-se de Agravo interposto pela empresa Servimar
Serviços e Conservação Ltda. ME em face da Decisão
TC 565/2019 Segunda Câmara, prolatada nos autos
do Processo TC 9624/2018, que indeferiu o pedido de
medida cautelar, nos seguintes termos:

aos itens questionados na Representação, no prazo de 10
(dez) dias, encaminhando cópia da Manifestação Técnica
326/2019, em homenagem ao princípio do contraditório
e ampla defesa;
1.4. Notificar à Pregoeira, Sra. Neila Joelma Scalser
Coimbra, nos termos do art. 314, §1º, do RITCEES, para
que encaminhe a esta Corte, no prazo de 10 (dez) dias,
cópia INTEGRAL do processo administrativo que deu
origem ao Pregão Eletrônico nº 027/2016;
1.5. Tramitar os presentes no rito ordinário, assim que
escoado o prazo referido no item “3” deste decisum, a
fim de que esta Corte de Contas proceda à devida análise
de mérito;
1.6. Cientificar ao Representante o teor desta decisão,
conforme comando previsto no art. 307, § 7º do RITCEES;
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 03/04/2019 – 9ª Sessão da Segunda
Câmara.

1. DECISÃO

4. Especificação do quórum:

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

4.1. Conselheiros: Sérgio Manoel Nader Borges
(Presidente/relator), Domingos Augusto Taufner e
Rodrigo Coelho do Carmo.

1.1. Conhecer desta Representação, na forma do art.
177 c/c 182, parágrafo único, do RITCEES
1.2. Indeferir a medida cautelar, nos termos do art.
307, § 3º do RITCEES, visto que não restou demonstrado
o fumus boni iuris no caso em tela, conforme
fundamentação exposta acima;
1.3. Notificar os responsáveis para que nos termos do
art. 307, § 3°, do RITCEES, prestem as informações quanto

5. Membro do Ministério Público Especial de Contas:
Luis Henrique Anastácio da Silva.
Ao autos foram encaminhados à Secex Recursos, a qual
opinou pelo não conhecimento do recurso em razão de
sua intempestividade (Instrução Técnica de Recurso
96/2019).
No mesmo sentido manifestou-se o Ministério Público
de Contas, em manifestação da lavra do Excelentíssimo
Procurador Luciano Vieira (Parecer do Ministério Público
www.tce.es.gov.br

de Contas 1612/2019).
É o relatório.
2 FUNDAMENTAÇÃO
Ratifico integralmente o posicionamento da área técnica
e do Ministério Público Especial de Contas para tomar
como razão de decidir a fundamentação exarada na
Instrução Técnica de Recurso 96/2019, abaixo transcrita:
2. DOS PRESSUPOSTOS RECURSAIS
Analisando as condições de admissibilidade, observase que o agravante possui interesse e legitimidade
processual.
Quanto ao cabimento, verifica-se que o acórdão que
indeferiu a medida cautelar tem natureza incidental,
tratando-se, assim, de decisão interlocutória, o que
enseja a utilização de Agravo, conforme artigo 169 da
Lei Complementar Estadual n. 621/2012 (Lei Orgânica
do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo –
LOTCEES).
Em relação à tempestividade, verifica-se que, conforme
Despacho 19659/2019-4 da Secretaria Geral das
Sessões, a notificação da Decisão TC 565/2019 foi
disponibilizada no Diário Oficial Eletrônico deste Tribunal
no dia 09/04/2019, considerando-se publicada no dia
10/04/2019, nos termos dos artigos 62 e 66, parágrafo
único, da LC n. 621/2012 c/c art. 5º da Resolução TC n.
262/2013. Sendo o prazo de interposição do Agravo de
10 dias, tem-se que o mesmo venceu em 22/04/2019.
No entanto, o agravante protocolizou o expediente em
23/04/2019, o que o torna INTEMPESTIVO.
Ante o exposto, obedecidos todos os trâmites processuais
e legais, subscrevendo em todos os seus termos o
Segunda-feira, 5 de agosto de 2019
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HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Em substituição ao procurador-geral
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões

entendimento técnico e do Ministério Público de Contas,
VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a seguinte
minuta de Acórdão que submeto à sua consideração.
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO

prestação de contas), referente ao exercício de 2017.
No Relatório Técnico 00015/2019-9 (peça 57), a área
técnica apontou indícios de irregularidades, reproduzidos
na Instrução Técnica Inicial - ITI 00044/2019-5 (peça 59) e
na Decisão Segex 00042/2019-6 (peça 60) que embasou
a citação dos responsáveis.

Relator
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão Plenária, ante as razões
expostas pelo Relator, em:
1.1 Não conhecer o presente Recurso, tendo em vista
sua intempestividade, mantendo-se integralmente os
termos da Decisão TC 565/2019 Segunda Câmara;
1.2 Apensar, após o trânsito em julgado, ao Processo TC
9624/2018, nos termos do parágrafo único do art. 420
da Resolução TC 621/2013.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 19/06/2019 – 19ª Sessão Ordinária da
Primeira Câmara.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
(presidente/relator), Rodrigo Flávio Freire Farias
Chamoun e Luiz Carlos Ciciliotti da Cunha.
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO LUIZ CARLOS CICILIOTTI DA CUNHA
Fui presente:		
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS

Acórdão 00736/2019-9 – PRIMEIRA CÂMARA
Processo: 03296/2018-1
Classificação:
Ordenador

Prestação

Exercício: 		

de

Contas

Anual

de

2017

UG: 			
FMSMS-ES - Fundo Municipal
de Saúde de Mimoso do Sul
Relator: 		

Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun

Responsável:
BRUNA MORENO BRUM TORRES,
SAMYR GOMES LIMA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE ORDENADOR –
ATOS DE GESTÃO – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE
MIMOSO DO SUL – EXERCÍCIO DE 2017 – JULGAMENTO
PELA REGULARIDADE DAS CONTAS – QUITAÇÃO –
DESCUMPRIMENTO DO PRAZO PARA ENVIO DA PCA –
MULTA – CIÊNCIA – ARQUIVAMENTO.
O CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS
CHAMOUN:
I

RELATÓRIO

Versam os presentes autos sobre a Prestação de Contas
Anual do Fundo Municipal de Saúde de Mimoso do Sul,
sob a responsabilidade da senhora Bruna Moreno Brum
Torres (responsável pela gestão dos recursos públicos) e
senhor Samyr Gomes Lima (responsável pelo envio da
www.tce.es.gov.br

Em atenção ao Termo de Citação 00036/2019-1 (peça
61) e Termo de Citação 00037/2019-5 (peça 62), os
responsáveis encaminharam documentos e justificativas
(peças 67/75), os quais foram devidamente analisados
pelo Núcleo de Controle Externo de Contabilidade
e Economia (NCE), que elaborou a Instrução Técnica
Conclusiva 01565/2019-2 (peça 78), concluindo nos
seguintes termos:
[...]
3 CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Foi examinada a Prestação de Contas Anual relativa
à FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MIMOSO DO
SUL, exercício de 2017, formalizada de acordo com
a Resolução TC 261/13 e alterações posteriores, sob
a responsabilidade da Srs. BRUNA MORENO BRUM
TORRES E SAMYR GOMES LIMA.
Quanto ao aspecto técnico-contábil e o disposto
na legislação pertinente, opina-se pelo julgamento
REGULAR da prestação de Contas do Srs. BRUNA
MORENO BRUM TORRES E SAMYR GOMES LIMA, no
exercício de 2017, conforme dispõe o art. 84, inciso I, da
Lei Complementar 621/2012 c/c art.161, do Regimento
Interno do TCEES, aprovado pela Resolução 261/2013.
Considerando item 2.1 desta Instrução Técnica
Conclusiva, opina-se pela aplicação de multa, conforme
dos artigos 135, inciso IX da Lei Complementar
Segunda-feira, 5 de agosto de 2019
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621/2012 ao Sr. SAMYR GOMES LIMA, responsável pelo
encaminhamento da PCA, pelo descumprimento de
prazo de envio da PCA, conforme art. 139, Resolução TC
261/2013.
[...]
Encaminhados os autos ao Ministério Público Especial de
Contas para manifestação, o procurador Luciano Vieira
elaborou o Parecer do Ministério Público de Contas
02172/2019-3 (peça 82) acompanhando a área técnica,
com acréscimo de determinação, como segue:
[...]
Posto isso, pugna o Ministério Público de Contas:
1 – seja a prestação de contas da Fundo Municipal
de Saúde de Mimoso do Sul no exercício de 2017,
sob responsabilidade de Bruna Moreno Brum Torres,
julgada REGULAR, com fulcro no art. 84, inciso I, da LC n.
621/2012, expedindo-se quitação à responsável;
2 – seja expedida determinação ao atual gestor, para
que cumpra o prazo de encaminhamento das futuras
prestações de contas, em atendimento ao art. 139 do
RITCEES; e
3 – seja aplicada multa pecuniária a Samyr Gomes Lima,
na forma do art. 135, incisos VIII e IX, da LC n. 621/2012,
haja vista que o envio dos dados intempestivamente não
saneia a infração cometida.
Por fim, com fulcro no inciso III[3] do art. 41 da Lei n.
8.625/93, bem como no parágrafo único[4] do art. 53
da Lei Complementar nº 621/12, reserva-se, ainda,
este Parquet ao direito de manifestar-se oralmente em
sessão de julgamento.
{...]

II

FUNDAMENTOS

Examinando os autos, verifico que se encontra
devidamente instruído, portanto, apto à apreciação de
mérito, eis que observados todos os trâmites legais e
regimentais.
Neste sentido, ante a documentação conduzida aos
autos, com as manifestações da área técnica e do
Ministério Público Especial de Contas, tornam-se
desnecessárias maiores considerações, eis que as razões
para sugerirem a regularidade das contas apresentadas,
referentes ao exercício de 2017, são bastante razoáveis e
coadunam-se com as normas atinentes à matéria.

em função de valores pendentes de regularização por
mais de um exercício financeiro, alguns desde o exercício
de 2013.
Em função disso, tais valores foram desconsiderados
para efeito de apuração do saldo conciliado, fazendo-se
necessário que sejam demonstrados os devidos ajustes,
permitindo que a contabilidade evidencia a real situação
patrimonial do Fundo;

Assim, ratifico o posicionamento da área técnica para
tomar como razão de decidir a fundamentação exarada
na 01565/2019-2 (peça 78), abaixo transcrita:

- Embora os arquivos EXTBAN relativos às Banco do Brasil,
ag. 0186-4, ns. 14303-0 e 58.040-6 e Caixa Econômica
Federal, ag. 1908-9, ns. 647.017-1, 71014 e 79-3 tenham
apresentado “declaração de encerramento de conta”,
assinada pelo Secretário Municipal de Fazenda, esta
está desacompanhada de documentação de probatória
emitida pelas respectivas instituições bancárias.

2.2 Divergência entre os saldos contábeis e os extratos
bancários. (item 3.2.1.1 do RTC)

Portanto, faz-se necessária a apresentação
documentação bancária de suporte.

Fundamentação legal: Instrução Normativa 43/2017 e
artigos 85 e 89 da Lei 4320/64

Argumenta o responsável:

De acordo com Relatório Técnico:
Do confronto entre registros constantes dos extratos
bancários e contábeis no encerramento do exercício
financeiro de 2017, relativos às Disponibilidades
financeiras em conta corrente/aplicação, verificamos
que as demonstrações contábeis não refletem
adequadamente a posição dos saldos constantes
dos extratos bancários, em função das seguintes
inconsistências:
- Diferenças entre registros contábeis e bancários
relativos às contas correntes Banco do Brasil, ag. 01864, ns. 11.314-X e 7216-8 e Caixa Econômica Federal, ag.
1908-9, operação 006, n. 40-8, totalizando R$ 769,57,
www.tce.es.gov.br

de

Analisado a divergência apontada neste item,
identificamos que realmente há divergências entre
os valores apurados nos Saldos Contábeis e Saldos
Bancários Conciliados.
Vale Ressaltar que a diferença apontada referente ao
final do exercício de 2017, representa os valores em
transito, e que os mesmos são de exercícios anteriores
a 2017. Esclarecemos ainda que as diferenças apontadas
foram sanadas e resolvidas no exercício atual. Anexo, as
Conciliações Bancarias das Contas:
0186-4 11314-x (Doc. 1)
0186-4 7216-8 (Doc. 2)
1908-9 00640-8 (Doc. 3)
Segunda-feira, 5 de agosto de 2019
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Em sua defesa, o responsável alegou tratar de valores
que estavam em trânsito, e que os mesmos se tratavam
de exercícios anteriores a 2017 no valor total de
R$33.795,56.

ou não elaboração do inventário físico, na medida em
que há divergências entre o inventário de bens e os
valores registrados na contabilidade.

Esclareceu que foram realizados os ajustes neste
exercício, tendo sido apresentado as conciliações
bancárias das devidas contas correntes, conforme
as peças complementares 5733, 5734 e 5735/2019,
conciliadas no mês de março de 2019. Assim, em razão
da apresentação documental e justificativa, foi sanada a
divergência.

Conforme a Tabela 14 foi observada uma divergência
entre registros físicos (arquivo INVIMO) e contábeis
(arquivo BALVER) relativos aos bens em almoxarifado, no
total de R$-17.304.725,08.

Diante do exposto, sugere-se o afastamento desta
irregularidade.

Em que pese a publicação da Portaria STN 548 e da
Instrução Normativa TC  36, 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.

2.3 Divergência entre registros físicos e contábeis
relativos aos bens patrimoniais imóveis. (item 3.2.2.1
do RTC)
Fundamentação Legal: Lei 4.320/64, arts. 94 a 96.
O Relatório Técnico Contábil apontou o seguinte
indicativo de irregularidade:
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:
(FIGURA)
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

[]

Vale destacar que não foi trazida qualquer Nota
Explicativa que pudesse elucidar a origem e composição
de tal divergência.

Dessa forma, nos termos do art. 94 da Lei 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.

registro contábil possua suporte documental.
No procedimento de implantação dos registros
contábeis do ativo imobilizado, devem ser destacadas
em notas explicativas a política contábil de depreciação
e exaustão, de reavaliação e de ajuste ao valor
recuperável. Ademais, quando da existência de políticas
contábeis distintas para os bens legado do imobilizado,
estas deverão ser evidenciadas em notas explicativas.
É importante destacar que os procedimentos de
registro contábil não devem ser confundidos com a
responsabilização pelo controle patrimonial. Faz-se
necessária a segregação de funções dos responsáveis
pelo registro contábil da informação e do controle e
gestão patrimonial. A conciliação patrimonial, entre o
sistema de patrimônio e o sistema contábil, deve ser
realizada periodicamente (recomenda-se, pelo menos,
uma vez ao mês). (grifo nosso)
Como se vê, tanto a Portaria STN 548/2015, quando a
Instrução Normativa TC 36/2016, concedem prazo para
que os entes públicos procedam ao reconhecimento, à
mensuração e à evidenciação, e outras medidas, de bens
móveis e imóveis que jamais tenham sido registrados
no patrimônio do Ente/Órgão.

Também merece destaque o item 3.3.2 do Plano de
Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais,
anexo à referida Portaria STN nº 548:

Não amparam, portanto, a situação daqueles bens
imóveis, já reconhecidos e registrados, no total de
R$ 18.918.445,99. A situação destes deverá estar
devidamente regularizada e evidenciada.

3.3.2 Resumo das ações necessárias para a implantação

Em sua defesa, foi argumentado:

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

Analisando os registros contábeis e também e o inventario
realizado no final do exercício de 2017, podemos
observar que o arquivo enviado apresentado o valor
de valor de R$ 18.918.445,99 representa o Inventario
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da Prefeitura Municipal de Mimoso do Sul, o qual foi
enviado equivocadamente. Assim, encaminhamos em
anexo o Resumo de Inventario de Bens imóveis do Fundo
Municipal de Saúde de Mimoso do Sul no qual apresenta
o saldo de R$ 1.613.720,91 (Doc.4).

Contas Anual, demonstram-se os valores empenhados,
liquidados e pagos, a título de obrigações previdenciárias
(contribuição patronal) devidas pela unidade gestora,
bem como os valores retidos dos servidores e recolhidos
para os fundos de previdência:

Conforme justificado, as informações do inventário eram
relativas a outra unidade gestora, por isso foi gerada a
divergência demonstradas na tabela 14 do RTC. Assim,
foi encaminhado o Resumo do Inventário de Bens
Imóveis registradas na peça complementar 5736/2019,
como segue:

(FIGURA)

(FIGURA)
Fonte: Processo TC 03296/2018-1 - Prestação de Contas
Anual/2017
Constatou-se, no resumo do inventário de bens imóveis,
o registro dos bens imóveis que se tratavam de edifícios,
outros bens de uso especial e obras em andamento,
cujo valor de saldo atual foi de R$1.613.720,91 no
inventário, portanto, estando em consonância com o
valor registrado na contabilidade.
Diante do exposto, sugere-se o afastamento desta
irregularidade.
2.4 Ausência de recolhimento de contribuições
previdenciárias patronais ao Regime Próprio de
Previdência Social (RPPS). (item 3.4.1.1 do RTC)
Fundamentação legal: Art. 40, 149 e 195, inciso I, da
Constituição Federal/1988; art. 1º, inciso II, da Lei
Federal 9.717/1998
O Relatório Técnico apontou indício de irregularidade,
como segue:
Com base nas peças que integram a Prestação de

[]
Embora a Tabela 15 evidencie que o recolhimento
de contribuições patronais ao RPPS tenha sido 5,69%
superior ao total devido dentro do exercício de 2017,
conta contábil 2.1.1.4.2.01.00 CONTRIBUIÇÃO A REGIME
PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS), conforme balancete
de verificação (arquivo BALVERF), apresentam indícios de
falta de recolhimento, causando prejuízo à arrecadação
da referida contribuição à autarquia federal, conforme
demonstrado na tabela abaixo:
(FIGURA)
Como se vê, os valores não pagos representam 86,67%
dos valores inscritos em 2017 referentes às contribuições
do RPPS, conforme demonstrativos que integram a
prestação de contas anual. Sendo assim, tal item é
passível de justificativas, para fins de análise das contas.
Insta, igualmente, acrescentar que a liquidação do
passivo com juros, multas e atualização monetária,
tendo como causa o não recolhimento tempestivo
desses valões retidos em consignação é considerada
ilegítima e contrária à finalidade pública, impondo-se a
sua glosa e o consequente dever de ressarcimento aos
cofres do consórcio.
O responsável argumentou:
Analisando este item, verificamos que o saldo a pagar
referente a contribuições previdenciárias ao RPPS foi
www.tce.es.gov.br

objeto de parcelamento conforme Lei nº 2317 de 27 de
dezembro de 2016 (Doc.5) Os valores parcelados ficaram
a cargo da Prefeitura Municipal para pagamento. Vale
ressaltar que foi solicitado ao setor responsável para
o ajuste dos valores das Contribuições Previdenciárias
Patronais devidas ao RPPS.
De acordo com a tabela 15 do RTC, os percentuais
encontrados foram consideráveis aceitáveis para
análise da PCA. Entretanto, o Balancete de verificação
apresentou saldo de exercício anterior no valor de
R$236.538,30.
O responsável alegou que encaminhou ao setor
responsável para realizar os ajustes, pois trata-se de
saldo a pagar referente a contribuições previdenciárias
que foram objeto de parcelamento autorizado pela
Lei nº2.317/2016, conforme peça complementar
5737/2019, para comprovação da informação. Ressaltou
que os valores parcelados ficaram a cargo da Prefeitura
Municipal para pagamento.
Diante da justificativa apresentado pelo responsável,
sugere-se o afastamento desta irregularidade.
2.5 Ausência de recolhimento das contribuições
previdenciárias patronais relativas ao RGPS. (item
3.4.2.1 do RTC)
Fundamentação Legal: Art. 195, inciso I, da Constituição
Federal/1988; art. 30, inciso I, alínea “b”, da Lei Federal
nº 8.212/1991.
De acordo com o Relatório Técnico Contábil:
Com base nas peças que integram a Prestação de
Contas Anual, demonstram-se os valores empenhados,
liquidados e pagos, a título de obrigações previdenciárias
(contribuição patronal) devidas pela unidade gestora,
Segunda-feira, 5 de agosto de 2019
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bem como os valores retidos dos servidores e recolhidos
para os fundos de previdência:
(FIGURA)
[]
A despeito da Tabela 15 evidenciar que 91,05%
das contribuições patronais ao RGPS tenham sido
recolhidas dentro do exercício de 2017, conta contábil
2.1.1.4.3.01.01 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE
SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES, conforme balance de
verificação (arquivo BALVERF), apresentam indícios de
falta de recolhimento, causando prejuízo à arrecadação
da referida contribuição à autarquia federal, conforme
demonstrado na tabela abaixo:
(FIGURA)
Os valores não pagos, no decorrer do exercício,
representam 39,75% dos valores inscritos, referentes às
contribuições do RGPS, conforme demonstrativos que
integram a prestação de contas anual. De acordo com
o demonstrativo DEMCPA o valor pertinente a dez/17
é R$ 68.381,84. Sendo assim, tal item é passível de
justificativas, para fins de análise das contas.
Insta, igualmente, acrescentar que a liquidação do
passivo com juros, multas e atualização monetária,
tendo como causa o não recolhimento tempestivo
desses valões retidos em consignação é considerada
ilegítima e contrária à finalidade pública, impondo-se a
sua glosa e o consequente dever de ressarcimento aos
cofres do consórcio.
Alegou o responsável:
Analisando este item, verificamos que o saldo a pagar
referente a contribuições previdenciárias ao RGPS, se
refere a valores devidos anteriores ao Exercício de 2017,

e que o mesmo foi objeto de parcelamento em dezembro
de 2013, para pagamento em 60 prestações conforme
cópia de pedido de parcelamento assinado pela então
Prefeita Municipal de Mimoso do Sul (Doc.6). Os valores
parcelados ficaram a cargo da Prefeitura Municipal para
pagamento. Vale ressaltar que foi solicitado ao setor
responsável para o ajuste dos valores das Contribuições
Previdenciárias Patronais devidas ao RGPS.
De acordo com a tabela 15 do RTC, os percentuais
encontrados foram consideráveis aceitáveis para
análise da PCA. Entretanto, o Balancete de verificação
apresentou saldo de exercício anterior no valor de
R$279.842,92.
O responsável alegou que encaminhou ao setor
responsável para realizar os ajustes, pois trata-se de
saldo a pagar referente a contribuições previdenciárias,
conforme peça complementar 5738/2019. Ressaltou
que os valores parcelados ficaram a cargo da Prefeitura
Municipal para pagamento e, acrescentou, o documento
relativo a Discriminação do Débitos a Parcelar (DIPAR)
da Secretaria da Receita Federal para comprovação dos
fatos.
Diante da justificativa apresentado pelo responsável,
sugere-se o afastamento desta irregularidade.
2.6 Ausência de recolhimento das contribuições
previdenciárias retidas de servidores e de terceiros
relativas ao RGPS. (item 3.4.2.2 do RTC)

Contas Anual, demonstram-se os valores empenhados,
liquidados e pagos, a título de obrigações previdenciárias
(contribuição patronal) devidas pela unidade gestora,
bem como os valores retidos dos servidores e recolhidos
para os fundos de previdência:
[]
(FIGURA)
[]
Ainda que a Tabela 16 evidencie que 97,36% das
contribuições retidas dos servidores tenham sido
recolhidas dentro do exercício de 2017, da análise ao
anexo 17 da presente prestação de contas, constatouse que as contas que evidenciam os valores retidos
dos servidores e de terceiros a título de contribuições
previdenciárias ao INSS apresentam indícios de falta
de recolhimento, causando prejuízo à arrecadação da
referida contribuição à autarquia federal, conforme
demonstrado na tabela abaixo:
(FIGURA)
Os valores não pagos, no decorrer do exercício,
representam 48,90% dos valores inscritos, referentes às
contribuições do RGPS, conforme demonstrativos que
integram a prestação de contas anual. De acordo com
o demonstrativo DEMCSE o valor pertinente a dez/17
é R$ 19.720,98. Sendo assim, tal item é passível de
justificativas, para fins de análise das contas.

De acordo com Relatório Técnico:

Destaque-se que a ausência de recolhimento da
totalidade desses valores evidencia grave infração
legal, incorrendo em crime de apropriação indébita
previdenciária, previsto no art. 168-A do Código Penal
Brasileiro.

Com base nas peças que integram a Prestação de

Insta, igualmente, acrescentar que a liquidação do

Fundamentação Legal: Lei Federal nº 8.212/91, art.
30, Inc. I, alíneas a e b e art. 37 da Constituição da
República.
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passivo com juros, multas e atualização monetária,
tendo como causa o não recolhimento tempestivo
desses valões retidos em consignação é considerada
ilegítima e contrária à finalidade pública, impondo-se a
sua glosa e o consequente dever de ressarcimento aos
cofres do consórcio.
De acordo com a tabela 16 do RTC, os percentuais
encontrados foram consideráveis aceitáveis para
análise da PCA. Entretanto, o Balancete de verificação
apresentou saldo de exercício anterior no valor de
R$133.633,62, sendo R$13.932,68 referente ao INSS de
terceiros e o valor de R$119.700,94 referente ao INSS de
servidores.
No que tange ao INSS dos servidores em questão,
o responsável alegou que encaminhou ao setor
responsável para realizar os ajustes, pois trata-se de
saldo a pagar referente a contribuições previdenciárias,
conforme peça complementar 5738/2019. Ressaltou
que os valores parcelados ficaram a cargo da Prefeitura
Municipal para pagamento e, acrescentou, o documento
relativo a Discriminação do Débitos a Parcelar (DIPAR)
da Secretaria da Receita Federal para comprovação dos
fatos.
Diante do exposto, sugere-se o afastamento desta
irregularidade.
3 CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Foi examinada a Prestação de Contas Anual relativa
à FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MIMOSO DO
SUL, exercício de 2017, formalizada de acordo com
a Resolução TC 261/13 e alterações posteriores, sob
a responsabilidade da Srs. BRUNA MORENO BRUM
TORRES E SAMYR GOMES LIMA.

Quanto ao aspecto técnico-contábil e o disposto
na legislação pertinente, opina-se pelo julgamento
REGULAR da prestação de Contas do Srs. BRUNA
MORENO BRUM TORRES E SAMYR GOMES LIMA, no
exercício de 2017, conforme dispõe o art. 84, inciso I, da
Lei Complementar 621/2012 c/c art.161, do Regimento
Interno do TCEES, aprovado pela Resolução 261/2013.
Considerando item 2.1 desta Instrução Técnica
Conclusiva, opina-se pela aplicação de multa, conforme
dos artigos 135, inciso IX da Lei Complementar
621/2012 ao Sr. SAMYR GOMES LIMA, responsável pelo
encaminhamento da PCA, pelo descumprimento de
prazo de envio da PCA, conforme art. 139, Resolução TC
261/2013.

Pois bem, considerando que o atraso se deu em mais de
5 meses e ante a ausência de elementos que justifiquem
o envio em atraso da Prestação de Contas, acompanho
o NCE pela aplicação de multa ao senhor Samyr Gomes
Lima, com fulcro no artigo 135, VIII da Lei Complementar
621, 8 de março de 2012 c/c artigo 389, inciso VIII da
Resolução TC 261, de 4 de junho de 2013 (Regimento
Interno).
No que se refere a determinação acrescida pelo
Ministério Público de Contas no Parecer 02172/20193 (peça 82), no sentido de que o atual gestor cumpra
o prazo de encaminhamento das futuras prestações de
contas, em atendimento ao art. 139 do RITCEES”, encapo
a sugestão ministerial.

Com relação ao descumprimento do prazo para
apresentação da prestação de contas (Item 2.1 do RT
00015/2019-9 e 2.1 da ITC 01565/2019-2), o responsável
justificou (Defesa/Justificativa 00289/2019-8 – peça
74) que o atraso no envio dos dados está relacionado
às dificuldades com a geração dos arquivos XMLs, em
decorrência de inconsistências do sistema informatizado
fornecido pela empresa E&L Produções de Software
Ltda.. Nesse sentido, o gestor optou pela prudência na
homologação dos dados para que representassem a
realidade patrimonial do fundo municipal, resultando o
envio da PCA em atraso.

III

Após análise da defesa, a área técnica observou que os
fatos levaram ao retardamento do encaminhamento
da PCA, entretanto, não eximiu o responsável do
descumprimento, uma vez que as documentações foram
encaminhadas em 09/08/2018, razão pela qual a área
técnica opinou pela aplicação de multa ao senhor Samyr
Gomes Lima.

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

www.tce.es.gov.br

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO

Por todo o exposto e com base na competência outorgada
pelo inciso V, do artigo 29, da Resolução TC 261, de 4
de junho de 2013 (Regimento Interno do Tribunal de
Contas), acompanho o entendimento da área técnica
e do Ministério Público Especial de Contas e VOTO no
sentido de que o Colegiado aprove a seguinte proposta
de deliberação:
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Conselheiro relator
1. ACÓRDÃO

1.1
Julgar REGULARES as contas do Fundo Municipal
de Saúde de Mimoso do Sul, sob responsabilidade
da senhora Bruna Moreno Brum Torres, referente ao
Segunda-feira, 5 de agosto de 2019
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exercício de 2017, na forma prevista no artigo 84, inciso
I, da Lei Complementar 621/2012, dando quitação a
responsável, nos termos do art. 85 do mesmo diploma
legal;
1.2
Aplicar MULTA ao senhor Samyr Gomes Lima
no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), com base no artigo
135, VIII da Lei Complementar 621, 8 de março de 2012
c/c artigo 389, inciso VIII da Resolução TC 261, de 4 de
junho de 2013 (Regimento Interno);
1.3
DETERMINAR ao atual gestor, que cumpra o
prazo de encaminhamento das futuras prestações de
contas, em atendimento ao art. 139 do RITCEES;
1.4
Dar CIÊNCIA às partes e ao MPC, na forma
regimental;
1.5

ARQUIVAR os autos, após o trânsito em julgado.

I

Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
Relator
CONSELHEIRO LUIZ CARLOS CICILIOTTI DA CUNHA
Fui presente:		
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS
HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Em substituição ao procurador-geral
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões

Trata-se de embargos de declaração interpostos pelo
Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, em
face do Acórdão 037/2019-5, proferido pela Primeira
Câmara, nos autos do processo TC 4229/2018-1, por
meio do qual foram julgadas regulares as contas da
Secretaria de Governo do Município de Aracruz, sob a
responsabilidade do senhor Edmilson Martins Schwenck,
dando quitação ao responsável.
Na peça recursal (peça 02), o embargante alega a
existência de omissão no Acórdão ora recorrido, pelo
fato de que embora tenha acompanhado a área técnica
e o Ministério Público de Contas, não foi expedida a
recomendação sugerida no Parecer PPJC 00009/2019-3
constante do processo TC 4229/2018-1 (peça 49).

Acórdão 00737/2019-9 – PRIMEIRA CÂMARA
Processos: 05014/2019-9, 04229/2018-1

2. Unânime.

Classificação:

3. Data da Sessão: 19/06/2019 – 19ª Sessão Ordinária da
Primeira Câmara.

UG: 			
Governo de Aracruz

4. Especificação do quórum:

Relator: 		

Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun

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

Interessado:

EDMILSON MARTINS SCHWENCK

Recorrente: 		
Membros
Público de Contas (LUCIANO VIEIRA)

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.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DO ACÓRDÃO
TC 00037/2019-5 – PRIMEIRA CÂMARA (PROCESSO
TC 4229/2018-1 – PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
DE ORDENADOR – SECRETARIA DE GOVERNO DO
MUNICÍPIO DE ARACRUZ (SEGOV) – CONHECER –
RECONHECER OMISSÃO - DAR PROVIMENTO – CIÊNCIA
– ARQUIVAMENTO.

CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO

O CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS
CHAMOUN:

Embargos de Declaração
SEGOV

www.tce.es.gov.br

-

Secretaria

do

RELATÓRIO

de

Ministério

Por meio da Decisão Monocrática 00409/2019-5
(peça 10), realizei a admissibilidade e constatei que
o pleito atende às hipóteses de cabimento, razão pela
qual conheci os presentes embargos de declaração e
notifiquei o recorrido para apresentar contrarrazões
recursais, faculdade processual que não foi exercida, na
forma do despacho 24985/2019-8 (peça 14).
Iniciada a instrução do feito, o Núcleo de Controle
Externo de Recursos e Consultas – NRC, proferiu a
Instrução Técnica de Recurso 00128/2019-9 (peça
16), reconhecendo a omissão ocorrida no Acórdão ora
embargado.
Pronunciando-se no mesmo sentido, o Ministério
Público junto ao Tribunal de Contas prolatou o parecer
02163/2019-4 (peça 20).
II

FUNDAMENTOS

II.1

MÉRITO RECURSAL
Segunda-feira, 5 de agosto de 2019
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Como se sabe, o mérito dos embargos declaratórios
reside em obscuridade, omissão ou contradição
eventualmente presentes na decisão embargada.
No caso em exame, o embargante alega haver omissão
no Acordão 037/2019-5, proferido pela Primeira Câmara,
consubstanciada no fato de que ao julgar regulares as
contas em questão acolhendo o entendimento técnico e
ministerial, não foi expedido a recomendação constante
do Parecer do Ministério Público de Contas 00009/20193, conforme dispõe a Petição Recurso 00090/2019-5
(peça 02):
[...]
II – DA OMISSÃO
Analisando-se o teor do Acórdão em testilha, verificase a existência de OMISSÃO que merece ser esclarecida,
reconhecida e corrigida, consoante demonstrado a
seguir.
O Acórdão TC-037/2019, por decisão unânime da
egrégia 1ª Câmara, julgou regulares a Prestação de
Contas Anual da Secretaria de Governo de Aracruz, sob
a responsabilidade de EDMILSON MARTINS SCHWENCK,
então Secretário, relativa ao exercício de 2017, com
base nos artigos 84, inciso I, da Lei Complementar nº.
621/2012.
O voto do relator, acolhido pela Câmara como razão
de decidir do acórdão citado, acompanhou as razões
fáticas e jurídicas exaradas na Instrução Técnica
Conclusiva 05055/2018-4 (evento 45) e no Parecer PPJC
00009/2019-3 (evento 49).
Nesse parecer, este membro do Parquet de Contas
oficiou pela regularidade das contas, bem como pela
expedição de RECOMENDAÇÃO ao jurisdicionado nos

seguintes termos:
“para o atual gestor adotar medidas administrativas
necessárias que viabilizem a emissão, em tempo hábil,
do parecer de controle interno sobre a totalidade da
prestação de contas”.
Tal recomendação se faz imprescindível para observância
da norma nas futuras prestações de contas, haja
vista que o relatório do órgão de controle interno se
absteve de opinar quanto as demonstrações contábeis
em virtude da ausência de disponibilização das peças,
conforme informações constantes do Relatório Técnico
00622/2018-7 (evento 44).
No corpo do v. acórdão, verifica-se que muito embora
o Conselheirorelator tenha acolhido o entendimento
demonstrado pelo corpo técnico e pelo representante
Ministerial, não foi expedida qualquer recomendação,
senão vejamos:
[...]
ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as
razões expostas pelo relator, por:
1.1. Julgar REGULARES as contas da Secretaria de Governo
de Aracruz, sob a responsabilidade do senhor Edmilson
Martins Schwenck, relativas ao exercício de 2017, nos
termos do art. 84, inciso I, da Lei Complementar Nº 621,
de 8 de março de 2012, dando quitação ao responsável,
nos termos do art. 85 do mesmo diploma legal.
1.2. Arquivar os autos após os trâmites legais.
Verifica-se, de forma cristalina, omissão do v. acórdão
www.tce.es.gov.br

quanto à recomendação ao atual responsável pela
Secretaria de Governo de Aracruz para que “adote
medidas administrativas necessárias que viabilizem a
emissão, em tempo hábil, do parecer de controle interno
sobre a totalidade da prestação de contas”.
III – DO REQUERIMENTO
Posto isso, o Ministério Público de Contas requer o
conhecimento e provimento dos presentes embargos
para o fim de suprir a omissão verificada no Acórdão
embargado.
[...]
Aduz o recorrente que tal recomendação se faz
imprescindível para observância da norma nas futuras
prestações de contas, haja vista que o relatório do
órgão de controle interno se absteve de opinar quanto
às demonstrações contábeis em virtude da ausência de
disponibilização das peças.
Apreciando o cerne da questão posta, verifico que
assiste razão ao embargante, pois, como se depreende
da decisão guerreada, o entendimento em que se
fundamentou o Acórdão esteve ancorado na Instrução
Técnica Conclusiva 05055/2018-4 e no Parecer do
Ministério Público de Contas 00009/2019-3, no qual se
lê a conclusão pela regularidade das contas e a edição de
recomendação (peça 49 do processo TC 4229/2018-1),
nos seguintes termos:
[...]
Posto isso, pugna o Ministério Público de Contas seja
a presente prestação de contas julgada REGULAR, com
fulcrono art. 84, inciso I, da LC n. 621/2012, expedindose quitação aos responsáveis, sem prejuízo de que seja
expedida recomendação para o atual gestor adotar
Segunda-feira, 5 de agosto de 2019
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medidas administrativas necessárias que viabilizem a
emissão, em tempo hábil, do parecer de controle interno
sobre a totalidade da prestação de contas.

do processo TC 4229/2018-1, fazendo constar dele a
seguinte recomendação ao atual gestor da Secretaria de
Governo de Aracruz:

[...]

1.1.1 que adote medidas administrativas necessárias
que viabilizem a emissão, em tempo hábil, do parecer
de controle interno sobre a totalidade da prestação de
contas.

Sendo assim, como no Acordão recorrido foi acolhido o
entendimento demonstrado pelo corpo técnico e pelo
representante ministerial, deve-se reconhecer a omissão
apontada, integrando à decisão recorrida recomendação
ao atual responsável pela Secretaria de Governo de
Aracruz para que “adote medidas administrativas
necessárias que viabilizem a missão, em tempo hábil,
do parecer de controle interno dobre a totalidade da
prestação de contas”.
III

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO

Por todo o exposto e com base na competência
outorgada pelo inciso V, do artigo 29, do Regimento
Interno do TCEES aprovado pela Resolução TC 261, d 04
de junho de 2013, acompanho o entendimento técnico e
ministerial e VOTO no sentido de que o Colegiado aprove
a seguinte proposta de deliberação:
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Conselheiro relator
1. ACÓRDÂO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as
razões expostas pelo relator, em:
1.1
CONHECER os presentes embargos de
declaração para, no mérito DAR-LHES PROVIMENTO,
sanando a omissão contida no Acórdão 00037/2019-5,
proferido pela Primeira Câmara deste Tribunal nos autos

1.2
Por fim, que seja dada CIÊNCIA ao recorrente
e aos interessados, na forma regimental, bem como
ARQUIVADOS os autos, após o trânsito em julgado.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 19/06/2019 – 19ª Sessão Ordinária da
Primeira Câmara.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
(presidente), Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
(relator) e Luiz Carlos Ciciliotti da Cunha.
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
Relator
CONSELHEIRO LUIZ CARLOS CICILIOTTI DA CUNHA
Fui presente:		
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS
HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Em substituição ao procurador-geral
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões

Acórdão 00738/2019-9 – PRIMEIRA CÂMARA
Processos: 05018/2019-7, 04226/2018-7
Classificação:

Embargos de Declaração

UG: 			
SECOM - Secretaria
Comunicação do Município de Aracruz
Relator: 		

de

Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun

Interessado:
EDMILSON
LUCIANO FORRECHI

MARTINS

Recorrente: 		
Membros
Público de Contas (LUCIANO VIEIRA)

do

SCHWENCK,
Ministério

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DO ACÓRDÃO
TC 00035/2019-6 – PRIMEIRA CÂMARA (PROCESSO
TC 4226/2018-7 – PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
DE ORDENADOR – SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO
DO MUNICÍPIO DE ARACRUZ (SECOM) – CONHECER –
RECONHECER OMISSÃO - DAR PROVIMENTO – CIÊNCIA
– ARQUIVAMENTO.
O CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS
CHAMOUN:
I

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração interpostos pelo
Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, em
face do Acórdão 035/2019-6, proferido pela Primeira
Câmara, nos autos do processo TC 4226/2018-7, por
meio do qual foram julgadas regulares as contas da
Secretaria de Comunicação do Município de Aracruz,
sob a responsabilidade dos senhores Edmilson Martins
Schwenck e Luciano Forrechi, dando quitação aos
responsáveis.
Na peça recursal (peça 02), o embargante alega a
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existência de omissão no Acórdão ora recorrido, pelo
fato de que embora tenha acompanhado a área técnica
e o Ministério Público de Contas, não foi expedida a
recomendação sugerida no Parecer PPJC 06259/2018-1
constante no processo TC 4226/2018-7 (peça 51).
Por meio da Decisão Monocrática 00410/2019-71
(peça 10), realizei a admissibilidade e constatei que
o pleito atende às hipóteses de cabimento, razão pela
qual conheci os presentes embargos de declaração e
notifiquei os recorridos para apresentarem contrarrazões
recursais, faculdade processual que não foi exercida, na
forma do despacho 24982/2019-4 (peça 14).
Iniciada a instrução do feito, o Núcleo de Controle
Externo de Recursos e Consultas – NRC, proferiu a
Instrução Técnica de Recurso 00129/2019-6 (peça
16), reconhecendo a omissão ocorrida no Acórdão ora
embargado.
Pronunciando-se no mesmo sentido, o Ministério
Público junto ao Tribunal de Contas prolatou o parecer
02206/2019-9 (peça 20).
II

FUNDAMENTOS

II.1

MÉRITO RECURSAL

Como se sabe, o mérito dos embargos declaratórios
reside em obscuridade, omissão ou contradição
eventualmente presentes na decisão embargada.
No caso em exame, o embargante alega haver omissão
no Acordão 035/2019-6, proferido pela Primeira Câmara,
consubstanciada no fato de que ao julgar regulares as
contas em questão acolhendo o entendimento técnico e
ministerial, não foi expedido a recomendação constante
do Parecer do Ministério Público de Contas 06259/20181, conforme dispõe a Petição Recurso 00092/2019-4

(peça 02):
[...]
II – DA OMISSÃO
Analisando-se o teor do Acórdão em testilha, verificase a existência de OMISSÃO que merece ser esclarecida,
reconhecida e corrigida, consoante demonstrado a
seguir.
O Acórdão TC-035/2019, por decisão unânime da egrégia
1ª Câmara, julgou regulares a Prestação de Contas
Anual da Secretaria de Comunicação do Município de
Aracruz, sob a responsabilidade de EDMILSON MARTINS
SCHWENCK (01/01/2017 até 17/10/2017) e LUCIANO
FORRECHI (17/10/2017 até 31/12/2017), então
Secretários, relativa ao exercício de 2017, com base nos
artigos 84, inciso I, da Lei Complementar nº. 621/2012.
O voto do relator, acolhido pela Câmara como razão
de decidir do acórdão citado, acompanhou as razões
fáticas e jurídicas exaradas na Instrução Técnica
Conclusiva 05053/2018-5 (evento 47) e no Parecer PPJC
06259/2018-1 (evento 51).
Nesse parecer, este membro do Parquet de Contas
oficiou pela regularidade das contas, bem como pela
expedição de RECOMENDAÇÃO ao jurisdicionado nos
seguintes termos:
“para o atual gestor adotar medidas administrativas
necessárias que viabilizem a emissão, em tempo hábil,
do parecer de controle interno sobre a totalidade da
prestação de contas”.
Tal recomendação se faz imprescindível para observância
da norma nas futuras prestações de contas, haja
vista que o relatório do órgão de controle interno se
absteve de opinar quanto as demonstrações contábeis
www.tce.es.gov.br

em virtude da ausência de disponibilização das peças,
conforme informações constantes do Relatório Técnico
00618/2018-1 (evento 46).
O Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e
Economia, na Instrução Técnica Conclusiva 05053/20185, sugeriu a emissão de RECOMENDAÇÃO à Secretaria
de Comunicação do Município de Aracruz, na pessoa de
seu gestor atual, para que:
“proceda os ajustes e encaminhe na próxima prestação
de contas o resultado alcançado para atender o item
3.4.1 desta Análise Contábil:
1.Contabilização (registro) a maior das contribuições
previdenciárias (Patronal) do Regime Geral de
Previdência Social (RGPS)”
No corpo do v. acórdão, verifica-se que muito embora
o Conselheiro relator tenha acolhido o entendimento
demonstrado pelo corpo técnico e pelo representante
Ministerial, expediu-se apenas a recomendação
sugerida pela área técnica, senão vejamos:
[...]
ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as
razões expostas pelo relator, por:
1.1. Julgar REGULARES as contas da Secretaria
de Comunicação do Município de Aracruz, sob a
responsabilidade dos senhores Edmilson Martins
Schwenck e Luciano Forrechi, relativas ao exercício de
2017, nos termos do art. 84, inciso I, da Lei Complementar
Nº 621, de 8 de março de 2012, dando quitação aos
responsáveis, nos termos do art. 85 do mesmo diploma
Segunda-feira, 5 de agosto de 2019
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legal.
1.2. Recomendar ao atual gestor da Secretaria de
Comunicação do Município de Aracruz que proceda os
ajustes e encaminhe na próxima prestação de contas o
resultado alcançado para atender o item 3.4.1 do Relatório
Técnico 00618/2018-1 referente a contabilização
(registro) a maior das contribuições previdenciárias
(Patronal) do Regime Geral de Previdência Social (RGPS).
Verifica-se, de forma cristalina, omissão do v. acórdão
quanto à recomendação ao atual responsável pela
Secretaria de Comunicação do Município de Aracruz
para que “adote medidas administrativas necessárias
que viabilizem a emissão, em tempo hábil, do parecer
de controle interno sobre a totalidade da prestação de
contas”.
II – DO REQUERIMENTO
Posto isso, o Ministério Público de Contas requer o
conhecimento e provimento dos presentes embargos
para o fim de suprir a omissão verificada no Acórdão
embargado.
[...]
Aduz o recorrente que tal recomendação se faz
imprescindível para observância da norma nas futuras
prestações de contas, haja vista que o relatório do
órgão de controle interno se absteve de opinar quanto
às demonstrações contábeis em virtude da ausência de
disponibilização das peças.
Apreciando o cerne da questão posta, verifico que
assiste razão ao embargante, pois, como se depreende
da decisão guerreada, o entendimento em que se
fundamentou o Acórdão esteve ancorado na Instrução
Técnica Conclusiva 05053/2018-5 e no Parecer do

Ministério Público de Contas 06259/2018-1, no qual se
lê a conclusão pela regularidade das contas e a edição de
recomendação (peça 51 do processo TC 4226/2018-7),
nos seguintes termos:
[...]
Posto isso, pugna o Ministério Público de Contas seja
a presente prestação de contas julgada REGULAR, com
fulcrono art. 84, inciso I, da LC n. 621/2012, expedindose quitação aos responsáveis, sem prejuízo de que seja
expedida recomendação para o atual gestor adotar
medidas administrativas necessárias que viabilizem a
emissão, em tempo hábil, do parecer de controle interno
sobre a totalidade da prestação de contas, bem como
expedir a recomendação proposta na ITC 5053/2018.
[...]
Sendo assim, como no Acordão recorrido foi acolhido o
entendimento demonstrado pelo corpo técnico e pelo
representante ministerial, deve-se reconhecer a omissão
apontada, integrando à decisão recorrida recomendação
ao atual responsável pela Secretaria de Comunicação
de Aracruz para que “adote medidas administrativas
necessárias que viabilizem a missão, em tempo hábil,
do parecer de controle interno dobre a totalidade da
prestação de contas”.
III

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO

Por todo o exposto e com base na competência
outorgada pelo inciso V, do artigo 29, do Regimento
Interno do TCEES aprovado pela Resolução TC 261, d 04
de junho de 2013, acompanho o entendimento técnico e
ministerial e VOTO no sentido de que o Colegiado aprove
a seguinte proposta de deliberação:
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
www.tce.es.gov.br

Conselheiro relator
1. ACÓRDÂO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as
razões expostas pelo relator, em:
1.1
CONHECER os presentes embargos de
declaração para, no mérito DAR-LHES PROVIMENTO,
sanando a omissão contida no Acórdão 00035/2019-6,
proferido pela Primeira Câmara deste Tribunal nos autos
do processo TC 4226/2018-7, fazendo constar dele a
seguinte recomendação ao atual gestor da Secretaria de
Comunicação de Aracruz:
1.1.1 que adote medidas administrativas necessárias
que viabilizem a emissão, em tempo hábil, do parecer
de controle interno sobre a totalidade da prestação de
contas.
1.2
Por fim, que seja dada CIÊNCIA ao recorrente
e aos interessados, na forma regimental, bem como
ARQUIVADOS os autos, após o trânsito em julgado.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 19/06/2019 – 19ª Sessão Ordinária da
Primeira Câmara.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
(presidente), Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
(relator) e Luiz Carlos Ciciliotti da Cunha.
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
Segunda-feira, 5 de agosto de 2019
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FREIRE FARIAS CHAMOUN
Relator
CONSELHEIRO LUIZ CARLOS CICILIOTTI DA CUNHA
Fui presente:		
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS
HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Em substituição ao procurador-geral
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões

Trata-se de embargos de declaração interpostos pelo
Ministério Público junto ao Tribunal de Contas em face do
Acórdão 00038/2019-1, proferido pela Primeira Câmara,
nos autos do processo TC 4235/2018-6, por meio do
qual foram julgadas regulares as contas da Secretaria de
Turismo e Cultura de Aracruz, sob a reponsabilidade do
senhor Jean Carlo Gratz Pedrini, dando-se quitação ao
responsável.
Na peça recursal (peça 02), o embargante alega a
existência de omissão no Acórdão ora recorrido, pelo
fato de que embora tenha acompanhado a área técnica
e o Ministério Público de Contas, não foi expedida a
recomendação sugerida no Parecer PPJC 0011/2019-1
constante do processo TC 4235/2018-6 (peça 49).

Acórdão 00739/2019-9 – PRIMEIRA CÂMARA
Processos: 05020/2019-4, 04235/2018-6
Classificação:

Embargos de Declaração

UG: 			
SEMTUR
Turismo e Cultura de Aracruz
Relator: 		

Secretaria

de

Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun

Recorrente: 		
Membros
Público de Contas (LUCIANO VIEIRA)
Interessado:

-

do

Ministério

JEAN CARLO GRATZ PEDRINI

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DO ACÓRDÃO
TC 00038/2019-1 - PRIMEIRA CÂMARA (PROCESSO
TC 4235/2018-6 – PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
DE ORDENADOR) – SECRETARIA DE TURISMO E
CULTURA DE ARACRUZ (SEMTUR) – CONHECER –
RECONHECER OMISSÃO – DAR PROVIMENTO – CIÊNCIA
– ARQUIVAMENTO.

Por meio da Decisão Monocrática 00411/2019-1
(peça 10), realizei a admissibilidade e constatei que
o pleito atende às hipóteses de cabimento, razão pela
qual conheci os presentes embargos de declaração e
notifiquei o recorrido para apresentar contrarrazões
recursais, faculdade processual que não foi exercida, na
forma do despacho 24972/2019-1 (peça 14).
Iniciada a instrução do feito, o Núcleo de Controle
Externo de Recursos e Consultas (NRC), proferiu a
Instrução Técnica de Recurso 00130/2019-6 (peça
16), reconhecendo a omissão ocorrida no Acórdão ora
embargado.
Pronunciando-se no mesmo sentido, o Ministério
Público junto ao Tribunal de Contas prolatou o parecer
02149/2019-4 (peça 20).

O CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS
CHAMOUN:

II

FUNDAMENTOS

II.1

MÉRITO RECURSAL

I

Como se sabe, o mérito dos embargos declaratórios

RELATÓRIO
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reside em obscuridade, omissão ou contradição
eventualmente presentes na decisão embargada.
No caso em exame, o embargante alega haver omissão no
Acordão 00038/2019-1, proferido pela Primeira Câmara,
consubstanciada no fato de que, ao julgar regulares as
contas em questão, acolhendo o entendimento técnico e
ministerial, não foi expedida a recomendação constante
do Parecer do Ministério Público de Contas 00011/20191, conforme dispõe a Petição Recurso 00091/2019-1
(peça 02):
[...]
II – DA OMISSÃO
Analisando-se o teor do Acórdão em testilha, verificase a existência de OMISSÃO que merece ser esclarecida,
reconhecida e corrigida, consoante demonstrado a
seguir.
O Acórdão TC-038/2019, por decisão unânime da egrégia
1ª Câmara, julgou regulares a Prestação de Contas Anual
da Secretaria de Turismo e Cultura de Aracruz, sob a
responsabilidade de JEAN CARLO GRATZ PEDRINI, então
Secretário, relativa ao exercício de 2017, com base nos
artigos 84, inciso I, da Lei Complementar nº. 621/2012.
O voto do relator, acolhido pela Câmara como razão de
decidir do acórdão citado, acompanhou as razões fáticas
e jurídicas exaradas na Instrução Técnica Conclusiva
05058/2018-8 (evento 45) e no Parecer PPJC 0011/20191 (evento 49).
Nesse parecer, este membro do Parquet de Contas
oficiou pela regularidade das contas, bem como pela
expedição de RECOMENDAÇÃO ao jurisdicionado nos
seguintes termos:
“para o atual gestor adotar medidas administrativas
Segunda-feira, 5 de agosto de 2019
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necessárias que viabilizem a emissão, em tempo hábil,
do parecer de controle interno sobre a totalidade da
prestação de contas”.
Tal recomendação se faz imprescindível para observância
da norma nas futuras prestações de contas, haja
vista que o relatório do órgão de controle interno se
absteve de opinar quanto as demonstrações contábeis
em virtude da ausência de disponibilização das peças,
conforme informações constantes do Relatório Técnico
0630/2018-1 (evento 44).
No corpo do v. acórdão, verifica-se que muito embora
o Conselheirorelator tenha acolhido o entendimento
demonstrado pelo corpo técnico e pelo representante
Ministerial, não foi expedida qualquer recomendação,
senão vejamos:
[...]
ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, RESOLVEM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as
razões expostas pelo relator, por:
1.1. Julgar REGULARES as contas da Secretaria de
Turismo e Cultura de Aracruz, sob a responsabilidade
do senhor Jean Carlo Gratz Pedrini, relativas ao
exercício de 2017, nos termos do art. 84, inciso I, da Lei
Complementar Nº 621, de 8 de março de 2012, dando
quitação ao responsável, nos termos do art. 85 do
mesmo diploma legal.
1.2. Arquivar os autos após os trâmites legais.
Verifica-se, de forma cristalina, omissão do v. acórdão
quanto à recomendação ao atual responsável pela
Secretaria de Turismo e Cultura de Aracruz para que

“adote medidas administrativas necessárias que
viabilizem a emissão, em tempo hábil, do parecer de
controle interno sobre a totalidade da prestação de
contas”.
III – DO REQUERIMENTO
Posto isso, o Ministério Público de Contas requer o
conhecimento e provimento dos presentes embargos
para o fim de suprir a omissão verificada no Acórdão
embargado.
[...]
Aduz o recorrente que tal recomendação se faz
imprescindível para observância da norma nas futuras
prestações de contas, haja vista que o relatório do
órgão de controle interno se absteve de opinar quanto
às demonstrações contábeis em virtude da ausência de
disponibilização das peças.
Apreciando o cerne da questão posta, verifico que
assiste razão ao embargante, pois, como se depreende
da decisão guerreada, o entendimento em que se
fundamentou o Acórdão esteve ancorado na Instrução
Técnica Conclusiva 05058/2018-8 e no Parecer do
Ministério Público de Contas 00011/2019-1, no qual se
lê a conclusão pela regularidade das contas e a edição de
recomendação (peça 49, do processo TC 04235/2018-6),
nos seguintes termos:
[...]
Posto isso, pugna o Ministério Público de Contas seja
a presente prestação de contas julgada REGULAR, com
fulcro no art. 84, inciso I, da LC n. 621/2012, expedindose quitação ao responsável, sem prejuízo de que seja
expedida recomendação para o atual gestor adotar
medidas administrativas necessárias que viabilizem a
www.tce.es.gov.br

emissão, em tempo hábil, do parecer de controle interno
sobre a totalidade da prestação de contas.
[...]
Sendo assim, como no Acordão recorrido foi acolhido o
entendimento demonstrado pelo corpo técnico e pelo
representante ministerial, deve-se reconhecer a omissão
apontada, integrando à decisão recorrida recomendação
ao atual responsável pela Secretaria de Turismo e Cultura
de Aracruz para que “adote medidas administrativas
necessárias que viabilizem a missão, em tempo hábil,
do parecer de controle interno dobre a totalidade da
prestação de contas”.
III

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO

Por todo o exposto e com base na competência
outorgada pelo inciso V, do artigo 29, do Regimento
Interno do TCEES, aprovado pela Resolução TC 261, de 4
de junho de 2013, acompanho o entendimento técnico e
ministerial e VOTO no sentido de que o Colegiado aprove
a seguinte proposta de deliberação:
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Conselheiro relator
1. ACÓRDÂO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as
razões expostas pelo relator, em:
1.1
CONHECER os presentes embargos de
declaração para, no mérito DAR-LHES PROVIMENTO,
sanando a omissão contida no Acórdão 00038/2019-1,
proferido pela Primeira Câmara deste Tribunal nos autos
do processo TC 4235/2018-6, fazendo constar dele a
Segunda-feira, 5 de agosto de 2019
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seguinte recomendação ao atual gestor da Secretaria de
Turismo e Cultura de Aracruz:

Acórdão 00740/2019-9 – PRIMEIRA CÂMARA

1.1.1 que adote medidas administrativas necessárias
que viabilizem a emissão, em tempo hábil, do parecer
de controle interno sobre a totalidade da prestação de
contas.

Processo: 02768/2018-1
Classificação: 		
Instaurada

1.2 Por fim, que seja dada CIÊNCIA ao recorrente e
aos interessados, na forma regimental, bem como
ARQUIVADOS os autos, após o trânsito em julgado.

Relator:			

Tomada de Contas Especial

UG: 				
Municipal de Jaguaré

CMJ

-

Câmara

Luiz Carlos Ciciliotti da Cunha

2. Unânime.

Interessado:
Chefe do Poder Legislativo Municipal
(ES, Jaguaré, JOÃO VANES DOS SANTOS

3. Data da Sessão: 19/06/2019 – 19ª Sessão Ordinária da
Primeira Câmara.

tomada de contas especial instaurada – EXTINÇÃO SEM
RESOLUÇÃO DO MÉRITO – DAR CIÊNCIA – arquivar.

4. Especificação do quórum:

Trata-se de Tomada de Contas Especial Instaurada,
tendo sido encaminhado a esta Corte, pelo Presidente
da Câmara Municipal de Jaguaré, o Ofício 18/2018, no
qual comunica a sua instauração nos autos do processo
CMJ 141/2018, tendo como objeto fatos relacionados ao
processo administrativo 48/2016.

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

Normativa 32/2014.
No Of. CMJ 68/2018 (Resposta de Comunicação
536/2018-6), o Presidente da Câmara solicitou a
prorrogação do prazo para envio da TCE por mais 90 dias,
tendo havido deferimento no Despacho 39105/20189, e contado a partir do prazo inicialmente assinalado
(18/06/2018, conforme Despacho n.º 36622/20181), tornando ainda sem efeito a Decisão Monocrática
1223/2018-2, que havia concedido prazo anteriormente.
Em 14/8/2018, por meio da Resposta de Comunicação
606/2018-9, o Presidente da Câmara apresentou
justificativas no sentido de reiterar o pedido de
prorrogação de prazo de envio da TCE, cujo término
se daria em em 17/9/2018, conforme informado no
Despacho 42989/2018-6, da Secretaria Geral de Sessões
– SGS.

O Núcleo de Controle de Documentos, no Despacho
36.376/2018, atestou que nenhuma documentação teria
sido foi encaminhada pelo responsável após a abertura
da TCE, e no Despacho 36.622/2018, a Secretaria Geral
das Sessões informou que o prazo para a remessa
da Tomada de Contas Especial teria se encerrado em
18/6/2018.

Considerando não ter sido protocolada qualquer
documentação referente à TCE (Despacho 49727/20182) até 20/9/2018, a então Relatora decidiu, por meio
da Decisão Monocrática 1637/2018-5, pela citação
do Presidente da Câmara Municipal de Jaguaré, para
que no prazo de 30 (trinta) dias apresentasse as
justificativas sobre o descumprimento do prazo de
remessa, bem como notificá-lo, no mesmo prazo, para
que encaminhasse a Tomada de Contas Especial em
referência ou comprovasse a dispensa prevista no art. 9º
da IN n. 32/2014.

Por meio da Decisão Monocrática 1223/2018-2, a então
Relatora determinou a notificação do Presidente da
Câmara Municipal de Jaguaré, para que, no prazo de 30
(trinta) dias, encaminhasse a TCE, com a advertência de
que o descumprimento dessa medida poderia resultar
na aplicação de multa, na forma do art. 16 da Instrução

Após citação, foram protocoladas Defesa/Justificativa
1516/2018-1 e documentação complementar (Peças
33 a 42) pelo Sr. João Vanes dos Santos. O prazo para
cumprimento da Decisão Monocrática 1737/20185 venceu em 19/11/2018, conforme Despacho
57883/2018-6, da SGS.
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Após, os autos foram encaminhados à Área Técnica, que
procedeu à Manifestação Técnica 00892/2019, por meio
de sua Secretaria de Controle Externo de Previdência e
Pessoal que, após constatar que o caso concreto não se
enquadraria em nenhum dos casos previstos no artigo
1º da IN 32/2014, sugeriu o arquivamos dos presentes
autos, conforme art. 330, inciso III do Regimento Interno
deste TCEES.
Por meio do Parecer 00947/2019, o Parquet de Contas
anuiu ao posicionamento da Área Técnica.
É o breve relatório.
VOTO
FUNDAMENTAÇÃO
Adotamos, como razões de decidir, o posicionamento da
SecexPrevidência, externado por meio da Manifestação
Técnica 00892/2019, com a anuência do Parquet de
Contas, conforme transcrição abaixo:
Da análise da documentação enviada pelo Presidente
da Câmara Municipal de Jaguaré, observou-se que se
trata tão somente de documentos que compõem o
processo administrativo 48/2016 da Câmara e que não
houve avanços em relação à apuração pretendida com a
Tomada de Contas Especial.
A documentação trazida aos autos, acima relacionada,
não foi produzida pela Comissão designada para a TCE.
Diante da apresentação do Anexo Único da IN 32/2014
(Peça 42, fl. 44) completamente vazio, não há dúvidas
de que a Comissão não avançou na apuração dos fatos.
De toda documentação enviada, o Presidente da Câmara
limitou-se a informar que “a Comissão designada para
apuração das supostas irregularidades não emitiu o
parecer de conclusão e nem mesmo justificou o motivo.

Diante disso, não foi possível a adoção de providências
[...]”.
Registra-se que o Presidente se manifestou a fim de
impulsionar os trabalhos da Comissão, por meio de
ofício, mas não juntou aos autos comprovação de
quaisquer outras providências tomadas.
Registra-se também que a Controladoria Geral está
ciente do processo bem como já apurou irregularidades
na folha de pagamentos da Câmara, por meio de
auditoria realizada.
Fazendo-se uma análise temporal, tem-se que o Decreto
10/2018, que instaurou a Tomada de Contas Especial,
foi publicado em 13/3/2018, ato que foi imediatamente
comunicado a este Tribunal.
Observou-se que a Relatora prorrogou, a pedido do
Presidente da Câmara, o prazo para envio da TCE em
90 dias (Despacho 39105/2018-9), o que fixou a data
de envio em 17/9/2018. O Presidente fez novo pedido
de prorrogação e, diante do não envio dos documentos,
a Relatora decidiu pela sua citação para apresentação
de justificativas quanto a não remessa da TCE e pela
concessão de mais 30 dias para envio desta. O Presidente
juntou a documentação relativa ao Processo 48/2016, e
não a TCE, em 31/10/2018 e o prazo para atendimento
venceu em 19/11/2018.
Desse breve resumo, constata-se que já se passaram
mais de 11 meses da designação da Comissão. Por outro
lado, há que se observar que a Comissão designada
é composta por servidores indicados pelo Prefeito
Municipal, sobre os quais o Presidente da Câmara não
possui nenhum tipo de relação hierárquica.
Importa lembrar também que Decisão Monocrática
www.tce.es.gov.br

1223/2018-2, datada de 20/7/2018, foi transparente
quanto à possibilidade de aplicação de multa ao
responsável: “Fica advertido de que o descumprimento
poderá resultar na aplicação de multa, na forma do art.
16 da Instrução Normativa 32/2014”.
Art. 16 O descumprimento dos prazos ou das obrigações
instituídas nesta Instrução Normativa sujeita à
autoridade administrativa a imputação de multa no
valor compreendido entre R$ 1.000,00 (mil reais) e R$
10.000,00 (dez mil reais), nos termos do artigo 389, inciso
IX, do Regimento Interno do Tribunal, sem prejuízo das
demais sanções cabíveis e da responsabilidade solidária,
conforme disposto na Lei Complementar Estadual nº
621/2012.
Expostos os fatos relativos à TCE e à sua remessa a este
Tribunal, após análise da documentação enviada pela
Câmara Municipal e considerações sobre os limites
de atuação do Presidente, há que se considerar o
disposto na Seção I da IN 32/2014, sobre a definição,
a responsabilidade e o objeto da tomada de contas
especial, abaixo transcrita.
Art. 1º Tomada de contas especial é um processo
instaurado pela autoridade administrativa competente,
de ofício, depois de esgotadas as medidas administrativas
internas, ou por determinação do Tribunal, com o
objetivo de apurar os fatos, identificar os responsáveis,
quantificar o dano e obter o respectivo ressarcimento,
quando caracterizado pelo menos um dos fatos descritos
adiante:
I - omissão no dever de prestar contas ou a não
comprovação da correta aplicação de recursos
repassados mediante convênio, contrato de repasse, ou
instrumento congênere;
Segunda-feira, 5 de agosto de 2019
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II - ocorrência de desfalque, alcance, desvio,
desaparecimento de dinheiro, bens ou valores públicos;
III – ocorrência de extravio, perda, subtração ou
deterioração culposa ou dolosa de valores e bens;
IV - prática de ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de
que resulte dano ao erário;
V - concessão irregular de quaisquer benefícios fiscais ou
de renúncia de receitas de que resulte dano ao erário.
(g.n.)
Enfatiza-se aqui que o objetivo da tomada de contas
especial é apurar os fatos, identificar os responsáveis,
quantificar o dano e obter o respectivo ressarcimento ao
Erário. O artigo 1º ainda estabelece os fatos ensejadores
para instauração da tomada de contas especial nos
incisos I, II, III, IV e V.
Assim, ocorrendo quaisquer das hipóteses previstas no
artigo 1º, 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 (artigo 2º da IN 32/2012).
A TCE em questão, instaurada na Câmara de Jaguaré, tem
como objetivo apurar a progressão referente ao triênio
(3%) e ao quinquênio (5%) do plano de cargos e salários
dos servidores da Câmara Municipal de Jaguaré. É o que
consta na página inicial do Processo interno 141/2018 –
referente ao processo administrativo 48/2016 (Peça 33
– fl. 2) e em diversos documentos processuais (Peça 33
– fl. 23).
Não se fala no presente processo sobre dano e
ressarcimento ao Erário mas tão somente da progressão

funcional de servidores, que, ressalta-se, não se
enquadra em nenhum dos casos descritos no artigo 1º
da IN 32/2014.
A apuração relativa à concessão de triênio e quinquênio
dos servidores da Câmara deve ser realizada e as
progressões devem ser feitas conforme determina
a legislação municipal. No entanto, esse trabalho
de apuração, análise e regularização pode ser feito
diretamente pelo setor de recursos humanos da Câmara,
acompanhado pelo Controle Interno.
A TCE deve ser levada adiante pela Câmara Municipal,
como
processo
administrativo
interno,
pois
possivelmente há servidores sendo prejudicados e há
outros pontos a serem analisados, mas não é caso de
TCE que deve ser encaminhada a este Tribunal por não
se enquadrar nos fatos ensejadores constantes no artigo
1º da IN 32/2012.
Nâo custa destacar que já há dois Pareceres Jurídicos da
Câmara no processo (Peça 36 – fl. 1 e Peça 41 – fl. 16),
que expõem os requisitos e condições para a concessão
de cada tipo de gratificação requerida, além de discorrer
sobre o prazo prescricional.
Pelo exposto, sugere-se que o presente processo seja
arquivado neste Tribunal e que seja dado conhecimento
desta decisão ao Presidente da Câmara Municipal de
Jaguaré, Sr. João Vanes dos Santos, ressaltando-se que
a apuração das possíveis irregularidades relativas à
concessão do triênio e do quinquênio dos servidores
deve ser realizada internamente pela Câmara.
Somente deverá ser encaminhado para este E. Tribunal
o processo no qual tenha sido identificado dano ao
erário, já identificado o responsável ou responsáveis,
www.tce.es.gov.br

e quantificado o valor do dano, e ainda, depois de
esgotadas as medidas administrativas internas para
obtenção do ressarcimento, atendendo assim ao
disposto na IN 32/2014.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, acompanhando o entendimento
da Área Técnica e do Ministério Público de Contas, nos
termos da fundamentação acima, VOTO no sentido de
que os Eminentes Conselheiros aprovem a seguinte
minuta de Acórdão que submeto à consideração.
LUIZ CARLOS CICILIOTTI DA CUNHA
Conselheiro Relator
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, ante as
razões expostas pelo Relator, em:
1.1. EXTINGUIR os presentes autos, SEM RESOLUÇÃO
DO MÉRITO, com fulcro no artigo 330, inciso III, do
Regimento Interno dessa Corte de Contas.
1.2. DAR CIÊNCIA ao Presidente da Câmara Municipal
de Jaguaré, Sr. João Vanes dos Santos, dos termos
desse acórdão, ressaltando-se que a apuração das
possíveis irregularidades relativas à concessão do
triênio e do quinquênio dos servidores não se enquadra
nas hipóteses constantes no artigo 1º da IN 32/2014,
devendo ser realizada internamente pela Câmara.
1.3. ARQUIVAR os presentes autos, após o trânsito em
julgado.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 19/06/2019 – 19ª Sessão Ordinária da
Segunda-feira, 5 de agosto de 2019
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Primeira Câmara.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
(presidente), Luiz Carlos Ciciliotti da Cunha (relator) e
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun.
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
Presidente
CONSELHEIRO LUIZ CARLOS CICILIOTTI DA CUNHA
Relator
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
Fui presente:		
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS
HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Em substituição ao procurador-geral
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões

Acórdão 00741/2019-9 – PRIMEIRA CÂMARA
Processo: 03415/2018-2
Classificação:		
Ordenador

Prestação de Contas Anual de

Exercício: 			

2017

UG: 				
Municipal de Jaguaré

PMJ

Relator: 			

-

Prefeitura

Luiz Carlos Ciciliotti da Cunha

Responsável:
ROGERIO FEITANI, JOAO VANES DOS
SANTOS, RUBERCI CASAGRANDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO DE 2017
– REGULAR COM RESSALVA – RECOMENDAÇÃO – 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 JAGUARÉ, referente ao
exercício de 2017, sob a responsabilidade dos senhores
ROGÉRIO FEITANI, JOÃO VANES DOS SANTOS e RUBERCI
CASAGRANDE.
Com base no Relatório Técnico nº 00295/2018-5 e na
Instrução Técnica Inicial n.º 00507/2018-1, foi proferida
a Decisão SEGEX n.º 00497/2018-1, por meio da qual o
gestor responsável foi citado para justificar os seguintes
indícios de irregularidades:
2.1 Descumprimento do prazo de envio da Prestação de
Contas;
3.1.12 Divergência entre o saldo da Dívida Flutuante
e o saldo do Passivo Financeiro evidenciado no Balanço
Patrimonial; e
3.7.1 Divergência entre os saldos das contas contábeis da
dívida ativa do Balanço Patrimonial e do Demonstrativo
da Dívida Ativa.
Devidamente citados, os responsáveis apresentaram suas
razões de justificativas, conforme Defesa/Justificativa
n.º 01474/2018-1 (Peças complementares 21014/20181 e 21015/2018-4), Defesa/Justificativa n.º 01475/20185 (Peças complementares 21028/2018-1, 21029/2018-6,
21030/2018-9 e 21031/2018-3) e Defesa/Justificativa
n.º 01652/2018-1.
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 00647/2019-5, opinou
pelo julgamento REGULAR COM RESSALVA das contas
dos senhores Rogério Feitani, Ruberci Casagrande e
João Vanes dos Santos, na forma do artigo 84, II da lei
Complementar Estadual 621/2012.
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 dos Senhores
Rogério Feitani, Ruberci Casagrande e João Vanes dos
Santos, objetivando instrumentalizar o julgamento pela
Câmara Municipal de Jaguaré, nos termos do art. 1º,
inciso I, alínea “g”, da Lei Complementar nº 64, de 18 de
maio de 1990.
Propôs ainda recomendação e aplicação de sanção por
multa ao senhor Rogério Feitani, tendo em vista o atraso
no envio da PCA ao TCEES (item 2.1 do RT 290/2018.
O Ministério Público de Contas, por meio do Parecer
n.º 00773/2019-1, de lavra do Procurador Dr. Heron
Carlos Gomes de Oliveira, anui aos argumentos fáticos
e jurídicos delineados na Instrução Técnica Conclusiva
000647/2019.
É o Relatório. Passo a fundamentar.
VOTO
FUNDAMENTAÇÃO:
Analisados os autos, verifico que a área técnica e o
Segunda-feira, 5 de agosto de 2019

296

ATOS DA 1a CÂMARA

Ministério Público de Contas manifestaram-se pela
regularidade com ressalva das contas dos senhores
Rogério Feitani, Ruberci Casagrande e João Vanes
dos Santos, na forma do artigo 84, II da lei 621/2012,
conforme os fundamentos expostos pelo corpo técnico
na Instrução Técnica Conclusiva n.º 00647/2019-5,
abaixo transcritos:
2.1 DESCUMPRIMENTO DO PRAZO DE ENVIO DA
PRESTAÇÃO DE CONTAS (Item 2.1 do RT 295/2018).
Base Normativa: art. 139, Resolução TC 261/2013.
Responsável: Rogério Feitani
TEXTO DO RT
A Prestação de Contas foi encaminhada a este Tribunal,
por meio do sistema CidadES, em 12/06/2018, nos
termos do art. 139 do Regimento Interno do Tribunal
de Contas do Estado do Espírito Santo, aprovado pela
Resolução TC 261/2013, não observando, portanto, o
prazo regimental.
Dessa forma, com vistas ao cumprimento do disposto no
artigo 71, inciso III, da Constituição Estadual e art. 168
do Regimento Interno do TCEES, o prazo para julgamento
das contas encerra-se em 31/12/2019.
Tendo em vista o descumprimento do prazo de envio
da PCA, propõe-se a citação do gestor para apresentar
justificativa tendo como fundamento o art. 139 do
RITCEES.
JUSTIFICATIVAS
Em sua defesa, o gestor responsável pelo envio da PCA,
Sr. Rogério Feitani, alegou:
(FIGURA)
O gestor acostou documentação de suporte para esta

irregularidade.
ANÁLISE DAS JUSTIFICATIVAS
Das argumentações e documentos apresentados,
verifica-se que o gestor responsável confirma o envio
intempestivo da presente prestação de contas anual.
Entretanto, ressalta que esteve afastado do cargo
de prefeito no período de 11/04 a 11/12/2017 e, ao
reassumir, precisou recompor a equipe de governo. Por
fim, alega que o atraso ocorreu devido à necessidade
de concluir os inventários de bens patrimoniais do
município, pois até a data de seu retorno ao governo
municipal não havia sido designada comissão para tal
finalidade.

suficientes para afastamento da impropriedade, razão
pela qual opina-se por não acatar as alegações de defesa
e pela aplicação de multa ao Senhor Rogério Feitani,
tendo em vista o descumprimento de prazo para envio
da PCA.
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 295/2018)
Base Normativa: artigos 85, 89, 100, 101 e 105, da lei
federal 4.320/1964.
Responsáveis: Rogério Feitani, Ruberci Casagrande e
João Vanes dos Santos
TEXTO DO RT

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 e homologação da prestação de contas anual,
exercício de 2017, da unidade gestora Prefeitura M. de
Jaguaré, encerrou-se em 16/04/2017, conforme art. 119
da Lei Orgânica Municipal.

Da análise do Balanço Patrimonial e do Demonstrativo
da Dívida Flutuante, observa-se divergência no valor do
Passivo Financeiro evidenciado, como segue:

Nesse sentido, consultando o sistema CidadES, constatase que algumas tentativas de envio foram realizadas
entre os dias 30/5 e 08/06/2018, porém, devido a
inconsistências impeditivas, a prestação de contas
do gestor foi enviada dia 08/06/2018 e homologada
somente em 12/06/2018.

Por conseguinte, sugere-se citar o gestor responsável,
para apresentar as razões de justificativas que julgar
necessárias.

Diante do exposto, considerando-se que as
inconsistências apontadas derivam de falhas e erros do
próprio processo de contabilização da unidade gestora,
depreende-se que as alegações de defesa não são
www.tce.es.gov.br

(FIGURA)
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.

JUSTIFICATIVAS
Em sua defesa, os gestores alegaram que:
(FIGURA)
O gestor acostou documentação de suporte para esta
irregularidade.
ANÁLISE DAS JUSTIFICATIVAS
Segunda-feira, 5 de agosto de 2019
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Das argumentações e documentos apresentados,
verifica-se que a impropriedade foi ocasionada por falha
na geração no arquivo DEMDFL.XML – Demonstrativo da
Dívida Flutuante, o qual deixou de evidenciar Restos a
Pagar Processados. Não obstante, os valores encontramse devidamente registrados na contabilidade, conforme
se vê pelo total do Passivo Financeiro evidenciado no
Balanço Patrimonial, onde se observa o cômputo dos
Restos a Pagar Processados, bem como no Demonstrativo
da Dívida Flutuante encaminhado anexo à defesa.
Assim, sugere-se que seja afastado o indicativo de
irregularidade, acrescentando-se recomendar ao atual
gestor que sejam observados os parâmetros indicados
nos Anexos da Instrução Normativa 43/2017, quando do
envio da próxima prestação de contas, a fim de evitar
distorções nos demonstrativos gerados a partir sistema
CidadES, concorrendo para que evidenciem a real
situação da unidade gestora.
2.3
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 295/2018).
Base Normativa: art. 35 e 83 a 89 da Lei 4320/64 e
Normas Brasileiras de Contabilidade.
Responsáveis: Rogério Feitani, Ruberci Casagrande e
João Vanes dos Santos
TEXTO DO RT
Nas tabelas a seguir, demonstram-se os registros nas
contas contábeis representativas da dívida ativa da
unidade gestora:
(FIGURA)
Verifica-se, na tabela anterior, que o valor dos créditos

de natureza tributária inscritos em dívida ativa,
evidenciados no Demonstrativo da Dívida Ativa, diverge
dos saldos das respectivas contas contábeis do Balanço
Patrimonial.
(FIGURA)
Verifica-se, na tabela anterior, que o valor dos créditos
de natureza não tributária inscritos em dívida ativa,
evidenciados no Demonstrativo da Dívida Ativa, está
devidamente registrado em suas respectivas contas
contábeis do Balanço Patrimonial.
(FIGURA)
Verifica-se, na tabela anterior, que o valor dos créditos
inscritos em dívida ativa, evidenciados no Demonstrativo
da Dívida Ativa, diverge dos saldos das respectivas contas
contábeis do Balanço Patrimonial.
Tendo em vista a divergência assinalada, sugere-se citar
o gestor responsável.
JUSTIFICATIVAS
Em sua defesa, os gestores alegaram que:
(FIGURA)
O gestor acostou documentação de suporte para esta
irregularidade.
ANÁLISE DAS JUSTIFICATIVAS
Das argumentações e documentos apresentados,
depreende-se que, de fato, há uma divergência entre
os demonstrativos BALPAT e DEMDAT, no valor de
R$163.245,04, conforme apurado na defesa, decorrente
de falha na conciliação e registro dos saldos da dívida
ativa.
Esclarecem os defendentes que a impropriedade foi
ajustada em 01/10/2018, cuja correção é comprovada por
www.tce.es.gov.br

meio do lançamento contábil 2/2018, anexo às defesas
(Peça Complementar 21015/2018-4; 21031/2018-3).
Observa-se que a divergência causou distorção no
resultado patrimonial do exercício, ensejando que
os demonstrativos contábeis não retratassem a real
situação da dívida ativa do município.
Ante o exposto, sugere-se manter o indicativo de
irregularidade.
Não obstante, à luz do disposto no artigo 162 da
Resolução TC 261/2013, sugere-se que a irregularidade
apontada seja considerada passível de ressalva, tendo
em vista que a falha decorreu de ausência de conciliação
e os ajustes já foram realizados, seguindo as normas
contábeis. Nesse sentido, registra-se que seriam inócuas
determinações ao gestor responsável.
3
CONCLUSÃO
ENCAMINHAMENTO

E

PROPOSTA

DE

A presente análise pautou-se no exame de todos os
documentos anexos à defesa, concluindo-se por não
conter nos autos justificativas e documentos suficientes
para afastar todos os indicativos de irregularidade
constantes na ITI 507/2018, restando mantido, porém
passível de ressalva, o seguinte item:
2.3
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 295/2018).
Diante do exposto e do que consta dos autos, submetese à consideração superior a seguinte proposta de
encaminhamento:
1. Julgar REGULARES COM RESSALVA as contas dos
Senhores Rogério Feitani, Ruberci Casagrande e João
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Vanes dos Santos, Prefeitos Municipais, no exercício de
funções de ordenadores de despesas da Prefeitura M. de
Jaguaré, no exercício de 2017, na forma do artigo 84 da
Lei Complementar Estadual 621/2012.
2. Exclusivamente para os fins do disposto na Decisão
Plenária TC-13/2018, que dispõe sobre a aplicação
no âmbito deste Tribunal da interpretação da fixação
de tese jurídica de repercussão geral pelo Supremo
Tribunal Federal, em sede de Recurso Extraordinário nº
848.826/DF, emitir parecer prévio pela APROVAÇÃO
COM RESSALVA da prestação de contas anual de gestão,
exercício de 2017, sob responsabilidade dos Senhores
Rogério Feitani, Ruberci Casagrande e João Vanes dos
Santos, objetivando instrumentalizar o julgamento pela
Câmara Municipal de Jaguaré, nos termos do art. 1º,
inciso I, alínea “g”, da Lei Complementar nº 64, de 18 de
maio de 1990.
3. Recomendar ao gestor responsável que sejam
observados os parâmetros indicados nos Anexos da
Instrução Normativa 43/2017, quando do envio da
próxima prestação de contas, a fim de evitar distorções
nos demonstrativos gerados a partir sistema CidadES,
concorrendo para que evidenciem a real situação da
unidade gestora.

DESCUMPRIMENTO DO PRAZO DE ENVIO DA PRESTAÇÃO
DE CONTAS (ITEM 2.1 DO RT 295/2018)
Conforme Relatório Técnico 00295/2018-8 a prestação
de contas foi encaminhada a este Tribunal, por meio do
sistema CidadES, em 12/06/2018, inobservando o prazo
regimental.
A defesa do senhor Rogério Feitani, justifica que o atraso
foi decorrente do afastamento do responsável pelo
encaminhamento da prestação de contas, do cargo de
Prefeito do Município, no período compreendido entre
11/04/2017 a 11/12/2017, seguindo dos seguintes
fatores:
- ao reassumir o cargo de Prefeito em 12/12/2017
houve a necessidade de recompor a equipe de Governo,
inclusive Secretários Municipais;
- servidores que ocupavam cargos-chave no Setor de
Contabilidade, apesar de serem efetivos, se encontravam
afastados das suas efetivas funções; e

Desse modo, dos elementos constantes dos autos, divirjo
parcialmente do posicionamento da área técnica e do
Ministério Público de Contas, conforme relato a seguir:

- o fator que contribuiu de forma efetiva para o
descumprimento do prazo é que até o dia 12/12/2017
ainda não havia sido designada Comissão para realização
do inventário de bens patrimoniais e que somente
em 17/01/2018, por meio da Portaria 056 é que foi
designada a referida Comissão (posteriormente alterada
pela Portaria 181, de 02/03/2018). Na Prestação de
Contas do exercício de 2016 (Processo TC-03655/2017)
o responsável foi citado pela “Não realização dos
Inventários Físicos de Bens Patrimoniais Imóveis, Móveis
e em Almoxarifado no encerramento do exercício de
2016” e que para não incorrer em igual erro, optou em
enviar a PCA com atraso.

Em relação ao item 2.1 da ITC 00647/2019-5 –

A área técnica, em análise aos argumentos apresentados,

4. Aplicar sanção por multa a Rogério Feitani, nos
termos do art. 135 da Lei Complementar 621/2012,
tendo em vista o atraso no envio da PCA ao TCEES (item
2.1 do RT 290/2018.

www.tce.es.gov.br

ressaltou que o prazo para envio e homologação da
prestação de contas se encerrou no dia 16/04/2017,
conforme art. 119 da Lei Orgânica Municipal, e que
houve tentativas de envio nos dias 30/05 e 08/06/2018,
sendo homologada somente em 12/06/2018. Contudo,
concluiu opinando em não acatar as alegações de defesa
e pela aplicação de multa, considerando-se que as
inconsistências apontadas derivam de falhas e erros do
próprio processo de contabilização da unidade gestora
e que as alegações de defesa não são suficientes para
afastamento da impropriedade.
Pois bem, verifico que o descumprimento do prazo de
encaminhamento da PCA foi objeto de apontamento
também na Prestação de Contas do exercício de 2016/
Ordenador (Processo TC-03655/2017-4). Nesses autos
foi citado o senhor Ruberci Casagrande, responsável
pelo encaminhamento da prestação de contas e em sede
de esclarecimentos, justificou que o atraso do envio da
PCA também seria decorrente do afastamento do chefe
do Poder Executivo (tendo como fatores a mudança do
responsável técnico pela contabilidade; o cumprimento
de diversos mandados de busca e apreensão que
resultaram na retirada de computadores da unidade
gestora, bem como pendências com prestações de
contas mensais). O Relator entendeu por aceitar as
alegações da defesa, a afim de não aplicar a multa ao
responsável, afastando o indício de irregularidade,
sendo acompanhado pelo colegiado, conforme Acórdão
01304/2018-2.
Assim, divergindo do posicionamento da área técnica e
do Parecer Ministerial, e na mesma linha do julgamento
das contas do exercício de 2016, decido em acolher os
argumentos apresentados pela defesa, deixando de
Segunda-feira, 5 de agosto de 2019
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aplicar a sanção de aplicação de multa, considerando
que o afastamento do responsável no exercício, com o
retorno à gestão somente no mês de dezembro/2017
possibilitou a atraso no encaminhamento da Prestação
de Contas Anual.
Contudo, cabe recomendar ao gestor responsável ou
quem a vier sucedê-lo que observe rigorosamente o
prazo regimental para envio da Prestação de Contas
Anual a esta Corte de Contas.
Constato ainda que o item 3.2 da Instrução Técnica
Conclusiva n.º 00647/2019-5, 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 Jaguaré.
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 00647/2019-5.
Quanto às demais irregularidades, adoto como razões
de decidir os fundamentos expostos na Instrução
Técnica Conclusiva 00647/2019-5.
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO
Ante o exposto, divergindo parcialmente do
posicionamento técnico e ministerial, VOTO no sentido
de que o Colegiado aprove a minuta de deliberação que
submeto à apreciação.
Luiz Carlos Ciciliotti da Cunha
Conselheiro Relator
1. ACÓRDÃO

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, ante as
razões expostas pelo relator, em:
1.1. Julgar REGULAR COM RESSALVA a Prestação de
Contas da PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ, sob a
responsabilidade dos Senhores Rogério Feitani, Ruberci
Casagrande e João Vanes dos Santos, relativamente
ao exercício de 2017, nos termos do artigo 84 II, 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, porém sem o condão de
macular as contas:
– Divergência entre os saldos das contas contábeis
da dívida ativa do Balanço Patrimonial (BALPAT) e do
Demonstrativo da Dívida Ativa (DEMDAT) (item 2.3 da
ITC 00647/2019-5);
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. Recomendar ao gestor responsável ou a quem vier
sucedê-lo que:
1.3.1. sejam observados os parâmetros indicados
nos Anexos da Instrução Normativa 43/2017, quando
www.tce.es.gov.br

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 2.2 da ITC
00647/2019-5);
1.3.2. observe rigorosamente o prazo regimental para
envio da Prestação de Contas Anual a esta Corte de
Contas (item 2.1 da ITC 00647/2019-5)
1.4. Dar ciência aos interessados, arquivando-se os
autos, após o trânsito em julgado.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 19/06/2019 – 19ª Sessão Ordinária da
Primeira Câmara.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
(presidente), Luiz Carlos Ciciliotti da Cunha (relator) e
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun.
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
Presidente
CONSELHEIRO LUIZ CARLOS CICILIOTTI DA CUNHA
Relator
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
Fui presente:		
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS
HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Em substituição ao procurador-geral
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões
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Acórdão 00742/2019-9 – PRIMEIRA CÂMARA
Processo: 09023/2018-7
Classificação: 		
Fiscalização - Denúncia

Controle

UG: 				
Municipal de Conceição da Barra

Externo

-

PMCB - Prefeitura

Relator: 			

Luiz Carlos Ciciliotti da Cunha

Denunciante: 		

Wanderson Rufino

DENÚNCIA – interesse privado – ausência de indícios de
prova – NÃO CONHECER – arquivar.
Tratam os presentes autos de Denúncia apresentada
por cidadão a esta Corte de Contas, na qual narra
suposta perseguição cometida em relação à pessoa do
denunciante pelo Sr. Francisco Bernhard Vervloet Prefeito
do Município de Conceição da Barra, Sra. Gabriela
dos Santos Silva, Controladora Geral do Município de
Conceição da Barra, Sr. Alex da Silva Moura, Secretário
Municipal de Fazenda do Município de Conceição da
Barra, Sr. Paulo Cezar Alves de Oliveira, Procurador Geral
do Município de Conceição da Barra e Sr. Jonatas da
Costa Vitório, Secretário Municipal de Esportes e Lazer.
Instada a se manifestar, a Secretaria de Controle Externo
de Previdência e Pessoal – SecexPrevidência procedeu à
Manifestação Técnica 00105/2019, que assim discorre:
1

DOS FATOS

O denunciante narra que foi servidor do Município de
Conceição da Barra, no cargo de Auxiliar de Serviços
Gerais, no período de 12/08/2000 a 12/08/2013,
quando solicitou exoneração. Informa que no ano de
2005 foi instaurada sindicância administrativa para

apurar o suposto recebimento indevido de salários
pelo então servidor, quando estava em suposta licença
médica concomitantemente e mesmo tempo laborando
em empresa privada.
Alega que tal procedimento fora instaurado após o então
servidor denunciar à justiça eleitoral a suspensão de
seus vencimentos, como forma de retaliação. Informou
que a comissão de sindicância instaurada à época dos
fatos em seu parecer concluiu que a conduta do servidor
foi legal, não encontrando nenhum ilícito, e mesmo
assim aplicou-lhe uma pena de advertência, e que o
Procurador Municipal à época, Sr. Paulo Cezar Alves de
Oliveira, tentou interferir nos trabalhos da Comissão.
Aduz que em 2014 o então Prefeito do município de
Conceição da Barra, Jorge Duffles Andrade Donati,
redesignou nova comissão processante, com vistas a
atender os anseios do então Procurador Paulo Cézar Alves
de Oliveira, que desta vez, foi nomeado como membro da
nova comissão, juntamente com os servidores Gabriela
Santos Silva e Jonatas da Costa Vitório.
Ainda segundo ele, sem conhecimento do denunciante,
emitiram um novo parecer opinando pela aplicação da
pena de demissão, imputando falsamente a prática de
enriquecimento ilícito. Com isso, o então prefeito Jorge
Duffles Andrade Donati, já falecido, acompanhou o
parecer dessa nova comissão, opinando pela demissão
do servidor, mas não expediu o ato demissionário.
Na data de 07 de junho de 2018, o atual prefeito do
município, Sr. Francisco Bernhard Vervloet, por meio do
diário oficial do Estado, expediu o Decreto 5016/2018
de 05 de junho de 2018, demitindo o servidor mesmo
sabendo da ilegalidade do ato, tendo em vista que
o servidor já havia sido penalizado com a pena de
www.tce.es.gov.br

advertência, e inocentado pelas comissões anteriores do
suposto recebimento indevido de salários
Informou que o processo administrativo disciplinar,
por ter perdurado por mais de treze anos, foi tomado
pela prescrição, vícios insanáveis, excesso de prazo,
nulidades, ilegalidades, abuso e excesso de poder,
praticados principalmente por um dos denunciados, e
atual procurador Geral Paulo Cezar Alves de Oliveira.
Assim, fora ajuizada Ação de Execução Fiscal, cobrando
os salários recebidos pelo servidor dos anos de 2004
a 2006, em períodos que inclusive os pagamentos
foram determinados pela justiça, via mandado de
segurança e ainda em períodos que estava de licença
médica. Segundo ele, com a clara intenção de criar falsa
obrigação, também inseriam no sistema de informações
de dívida ativa, dívidas de ISSQN em nome do servidor, e
emitiram falsas certidões de dívida ativa, tendo inclusive
realizado protestos em cartório.
De acordo com o denunciante, as fichas financeiras dos
anos de 2004 a 2006 que acompanham a inicial mostram
claramente que o servidor não se ausentou do trabalho
quando estava de licença médica, tendo inclusive
recebidos horas extraordinárias, adicional noturno,
entre outros direitos, sendo impossível o recebimento
daqueles sem estive realmente de licença.
Informou que a pós apuração do TCE-ES, constatou-se
irregularidades dos atos, do então Prefeito Sr. Manoel
Pereira da Fonseca que dentre outras irregularidades,
retardou a publicação do decreto de licença médica do
servidor que só fora expedido findo o prazo de licença ou
seja, em dezembro de 2005, dentre outras ilegalidades,
conforme acórdão TCE-ES 234/2011, mas não imputou
nenhuma prática ilícita por parte do servidor.
Segunda-feira, 5 de agosto de 2019

301

ATOS DA 1a CÂMARA

E alega que os denunciados agiram contra os preceitos
da lei, criando falsas obrigações tributárias, e ainda
protestaram em cartório certidões de dívida ativa falsas,
com a clara intenção de causar dano e usar a máquina
pública com fins partidários eleitoreiros.
Além de narrar os fatos, individualizou a conduta de cada
um dos denunciados e, por fim, realizou os seguintes
pedidos:
IV – DOS PEDIDOS
a) Requer seja recebida e processada a presente
denúncia, para apuração emergencial dos fatos e das
condutas individualizadas dos citados;
b )Que seja expedido recomendação ao Chefe do
Executivo Municipal que suspenda a execução das
certidões de dívida ativa em nome do denunciante bem
como a retirada de protesto no cartório de títulos;
c) Que seja recomendado ao Chefe do Executivo a
suspensão do Decreto demissionário Nº 5016/2018;
d) Que seja oficiado ao representante do MPES, para
a apuração das condutas dos envolvidos, pelo suposto
cometimento de crimes e atos de improbidade
administrativa, bem como cópia integral do Procedimento
Investigatório Nº 2014.0021.8659-26 ;
e) Que seja determinada o fornecimento de cópias
integrais dos procedimentos administrativos em nome do
denunciante, em especial a do Processo administrativo
disciplinar de Nº 6258/2006, Certidões de Dívida Ativa e
Protesto de Títulos em Cartório;
f) Que seja acolhida todas as provas em direito admitidas,
em especial o depoimento pessoal do autor e de todos os
citados; g)Que ao final, se comprovada às denúncias em
face dos denunciados, sejam processados e penalizados

na forma da lei.

representá-la.

Cabe esclarecer que, apesar de ter relatado a juntada de
documentos à Inicial, não consta no processo nenhum
documento senão a peça da denúncia.

§ 1º A denúncia não será conhecida quando não
observados os requisitos de admissibilidade previstos
neste artigo.

Como proposta de encaminhamento, a SecexPrevidência
sugeriu o não conhecimento da denúncia, após discorrer
acerca dos pressupostos de admissibilidade.

[...]

Por meio do Parecer 00638/2019-6, o Parquet de Contas
anuiu ao posicionamento da Área Técnica.
É o breve relatório.
VOTO
FUNDAMENTAÇÃO
Adotamos, como razões de decidir, o posicionamento da
SecexPrevidência, externado por meio da Manifestação
Técnica 00105/2019, com a anuência do Parquet de
Contas, conforme transcrição abaixo:
Preliminarmente, faz-se a seguir uma análise do
cumprimento dos requisitos de admissibilidade da
denúncia, de acordo com o art. 94 da Lei Complementar
Estadual 621/2012:
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
www.tce.es.gov.br

Aplicando a regra jurídica ao caso em exame, verificase que não se trata de matéria de competência do
Tribunal. A narração traz um relato de uma suposta
perseguição cometida por agentes públicos ao
denunciante durante a instauração de sindicância e
processo administrativo disciplinar. Essas pretensões
do denunciado demandam tutela jurisdicional, ou
seja, que deve ser formulada no Poder Judiciário, pois
dizem respeito à pessoa do servidor que teria sido
prejudicado em sede de PAD. O Tribunal de Contas não
é o órgão competente para apurar e julgar processos
dessa natureza.
Essa suposta perseguição cometida por diversos
agentes públicos contra um servidor que foi demitido
após a instauração de sindicância e PAD, se traduzem
em atos de gestão que não justificam a interveniência
desse Tribunal de Contas, inclusive, podendo haver uma
indevida interferência na esfera do Poder Judiciário, já
que ele é o poder competente para apreciar lesões a
direitos individuais ou de grupos.
Nesse sentido, este Tribunal, com base no Parecer do
Ministério Público de Contas condutor do Voto Vogal
do Acórdão TC 298/2017 – Plenário (Processo TC
4739/2016):
Data vênia, é possível identificar, em uma análise
prefacial, que a questão suscitada nos autos tem
viés nitidamente privado, sendo, portanto, matéria
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estranha à atividade de controle externo, exercida
pelo Tribunal de Contas.
Ressalva-se que o julgamento de denúncias submetidas
ao Tribunal de Contas não se presta à tutela de
interesses privados, se restringindo à defesa do erário,
ao exame da legalidade dos atos adotados pelos
gestores públicos e de sua adequação aos princípios
que regem a Administração Pública.
Assim, ainda que observada a legitimidade da
denunciante, na forma doart. 93 da LC n. 621/201213,
mostra-se evidente a ausência de interesse de agir,
diante da inadequação da via eleita, uma vez que a
denúncia, sendo instrumento democrático colocado à
disposição da sociedade para levar ao conhecimento
do Tribunal condutas da Administração que configurem
violação do interesse público primário, não se presta
para a tutela de interesses meramente privados.
[...]
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo
TC-4739/2016, ACORDAM os Srs. conselheiros do
Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo,
em sessão plenária realizada no dia vinte e oitode
marçode dois mil e dezessete, por maioria, não
conhecerapresentedenúncia, nos termos do artigo 94,
§ 1º da Lei Complementar Estadual 621/2012, dandose ciênciaaodenunciante, arquivando-seos autos
após o trânsito em julgado,pelo voto de desempate
da Presidência, que acompanhou ovoto vogal do
senhorconselheiroSebastião Carlos Ranna de Macedo.
Vencido o relator, conselheiro em substituição Marco
Antonio da Silva, que votou paraconhecera presente
Denúncia

Decisões semelhantes podem ser vistas nos
Acórdãos TC-886/2016 – Plenário, 1125/2015 –
Plenário e 1844/2015 – Plenário, demonstrando uma
jurisprudência dessa Corte de Contas em não conhecer
denúncias/representações que demonstrem tutela de
interesses individuais ou de grupos.
Assim, fica patente que os fatos narrados pelo
denunciante, possuem interesse subjetivo, consistente
na sua revolta de ter sido demitido pela Prefeitura de
Conceição da Barra. A fim de análise, vale cunhar a
premissa de que cabe ao Tribunal de Contas a tutela do
interesse público e resguardo do erário e não a tutela
de interesses individuais ou coletivos.
Melhor explicando, as Cortes de Contas, instituições
de atribuições constitucionais, são exercentes do
controle externo, tendo como função a fiscalização
contábil, financeira, orçamentária, operacional e
patrimonial. Assim, tomando o rol de competências,
atribuídas pelas respectivas constituições às Corte
de Contas, inexiste a atuação na defesa de interesses
eminentemente particulares.
De fato, quando são analisados procedimentos ou atos
administrativos, a atuação da Corte de Contas poderá
atingir a esfera jurídica de particulares, destinatários do
ato ou integrantes do processo administrativo. Porém,
tal fato se dará de forma reflexa, como consequência
prática da determinação emitida pelo Tribunal de
Contas, seja pela manutenção, seja pela suspensão ou,
ainda, pela reforma do ato ou processo.
Tal entendimento encontra consonância com o
Acórdão 2439/2013 emitido pelo Plenário do Tribunal
de Contas da União, cujos excertos estão reproduzidos
a seguir:
www.tce.es.gov.br

(...) o Tribunal está sendo acionado para resguardar
suposto direito alheio, ou seja, numa situação em
que não se mostra presente o interesse coletivo que
justificaria a intervenção desta Corte de Contas.
(...) sabendo que não foram esgotados os canais de
revisão perante a autoridade recorrida previstos
na legislação específica – a Lei nº 10.520/2002, o
Decreto nº 3.555/2000, o Decreto nº 5.450/2005 e,
subsidiariamente, a Lei nº 8.666/1993 – dos atos que
o representante entende contrários aos seus direitos,
bem como, no caso de negativa de provimento, apelo
ao órgão da Justiça competente, reforço a tese de
que matérias da espécie não encontram espaço para
apreciação nesta Casa, sob pena de representar avanço
indevido nas atribuições que são próprias da unidade
jurisdicionada ou do Poder Judiciário.
A apreciação e julgamento de direito subjetivo pelas
Cortes de Contas implica na avocação inconstitucional
de competências próprias do Poder Judiciário. O que
geraria, também, afronta ao sistema constitucional de
tripartição do poder. Caso, na situação fática concreta,
tenha ocorrido afronta a um direito subjetivo da
Representante, é cabida a apreciação pelo Poder
Judiciário, conforme determinação constitucional
descrita no art. 5º, inciso XXXV:
XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder
Judiciário lesão ou ameaça a direito;
Além de todo o exposto, um dos requisitos esculpidos no
art. 94 da Lei Complementar Estadual 621/2012 para a
admissibilidade da denúncia é estar acompanhada por
indício de prova, o que não é o caso, já que as únicas
informações constantes nos autos são as alegações e a
narração dos fatos pelo denunciante.
Segunda-feira, 5 de agosto de 2019
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Portanto, sugere-se o não conhecimento da DENÚNCIA,
uma vez que não se tratar de matéria de competência
dessa Corte de Contas e não estar acompanhada de
indício de prova, nos termos do art. 94, III, c/c art.
101, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual
nº 621/2012.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, acompanhando o entendimento da
Área Técnica e do Ministério Público de Contas, nos
termos da fundamentação acima, VOTO no sentido de
que os Eminentes Conselheiros aprovem a seguinte
minuta de Acórdão que submeto à consideração.
LUIZ CARLOS CICILIOTTI DA CUNHA
Conselheiro Relator
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM
os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado
do Espírito Santo, reunidos em Sessão da Primeira
Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em:
1.1. NÃO CONHECER a presente denúncia, diante da
ausência de competência do Tribunal para apreciar
a matéria e da ausência de indício de prova, nos
termos do artigo 94, III, §1º, da Lei Complementar
nº 621/2012, c/c art. 177, §1º e §2º, do Regimento
Interno dessa Corte de Contas.
1.2. DAR CIÊNCIA ao denunciante.
1.3. ARQUIVAR os presentes autos, após o trânsito em
julgado.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 19/06/2019 – 19ª Sessão Ordinária
da Primeira Câmara.

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

Acórdão 00743/2019-9 – PRIMEIRA CÂMARA
Processo: 04457/2018-8
Classificação: 		
de Ordenador

Prestação de Contas Anual

Exercício: 			

2017

UG: 				
HRAS
Doutor Roberto Arnizaut Silvares
Relator: 			
Silva
Responsável: 		
BARBOSA LOBO

ALLAN

www.tce.es.gov.br

-

Hospital

Marco Antônio da
JACQUESON

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO DE 2017 –
REGULAR COM RESSALVA – EXPEDIR RECOMENDAÇÃO
/ DETERMINAÇÃO – CIÊNCIA – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SUBSTITUTO MARCO
ANTONIO DA SILVA:
Cuidam os presentes autos da Prestação de
Contas Anual do Hospital Doutor Roberto Arnizaut
Silvares – HRAS, relativa ao exercício de 2017, sob a
responsabilidade do Sr. Allan Jacqueson Barbosa
Lobo, gestor.
Em razão dos fatos narrados no Relatório Técnico
Contábil 00332/2018-2 e na Instrução Técnica
Inicial – ITI 0605/2018-3, através da Decisão SEGEX
00585/2018-1, foi determinado a citação do
responsável, no sentido de que apresentasse, no prazo
de 30 (trinta) dias, suas razões de defesa, em face dos
indicativos de irregularidades constantes dos itens
3.2.2.1 e 3.2.2.2 do referido Relatório Técnico.
Em resposta ao Termo de Citação 01114/20181, o gestor apresentou a esta Corte de Contas a
documentação de Defesa/Justificativa 01667/20186, bem como peça Complementar 25292/2018-2 a
25299/2018-4.
A área técnica, através do Núcleo de Controle Externo
de Contabilidade e Economia – NCE, nos termos da
Instrução Técnica Conclusiva – ITC 0997/2019-1,
opinou no sentido de que seja julgada regular com
ressalva a prestação de contas em apreço.
O Ministério Público Especial de Contas, através do
Procurador, Dr. Luciano Vieira, mediante Parecer
2202/2019-1, em consonância com a área técnica,
pugnou no mesmo sentido, acrescido da expedição de
Segunda-feira, 5 de agosto de 2019
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recomendação e determinação.
Assim, vieram os autos a este magistrado de Contas
para emissão de relatório e voto para efeito de
deliberação do Colegiado, nos termos do art. 29 do
Regimento Interno, Resolução TC 261/2013.
É o sucinto relatório.
VOTO
Tendo sido apresentada a Prestação de Contas Anual
do Hospital Doutor Roberto Arnizaut Silvares - HRAS,
relativa ao exercício de 2017, em comento, necessário
é sua análise para posterior julgamento, em razão da
documentação que lhe deu suporte.
CONSIDERAÇÕES DE FATO E DE DIREITO:
Da análise dos autos, constato que a área técnica
opinou pela regularidade das contas com ressalva.
Assim, transcreve-se o posicionamento da área
técnica, através do Núcleo de Controle Externo de
Contabilidade e Economia - NCE, nos termos da
Instrução Técnica Conclusiva – ITC 0997/2019-1, verbis:
[...]
3. Conclusão e Proposta de encaminhamento
Foi examinada a Prestação de Contas Anual relativa
ao Hospital Doutor Roberto Arnizaut Silvares – HRAS,
exercício de 2017, sob a responsabilidade do Sr. Allan
Jacqueson Barbosa Lobo, formalizada de acordo com a
IN TCEES 43/2017, instruída considerando-se o escopo
delimitado pela Resolução TC 297/2016 a alterações.
Apontados indicativos de irregularidades no RT
514/2018, assegurou-se aos responsáveis indicados o
direito ao contraditório e à ampla defesa, observado,
portanto, o devido processo legal.

Devidamente citado, o responsável pela gestão da PCA
sob exame, apresentou justificativas, esclarecimentos
e documentos, que após serem analisados concluise pela manutenção das irregularidades contidas nos
itens 2.1 e 2.2 desta instrução, quais sejam:
2.1 Divergência ente os valores apurados no
inventário anual de bens em almoxarifado e os saldos
registrados no balanço patrimonial (item 3.2.2.1 do
RT 332/2018-2), Base Legal: artigos 94 a 96 da Lei
4.320/64.; e
2.2 Divergência entre os valores apurados no
inventário anual dos bens móveis e os saldos
registrados no balanço patrimonial (item 3.2.2.2 do
RT 332/2018-2), Base legal: artigos 94 a 96 da Lei
4.320/64.
Diante do exposto e do que consta dos autos, submetese à consideração superior a seguinte proposta de
encaminhamento:
1 – Sob o aspecto técnico-contábil, julgar REGULAR
COM RESSALVAS a Prestação de Contas Anual de
Gestão do Sr. Allan Jacqueson Barbosa Lobo no
exercício das funções de ordenador de despesa do
Hospital Doutor Roberto Arnizaut Silvares - HRAS, no
exercício de 2017, na forma do inciso II, do artigo 84,
da Lei Complementar Estadual 621/2012.
Finalmente, que seja submetido o processo ao relator
para prosseguimento. - g.n.
Por sua vez, o douto representante do Parquet de
Contas acompanhou a área técnica, acrescendo
a necessidade de expedição de recomendação e
determinação, tendo assim se manifestado, verbis:
[...]
www.tce.es.gov.br

Trata-se de Prestação de Contas Anual, relativa ao
exercício financeiro de 2017, do Hospital Doutor
Roberto Arnizaut Silvares, sob responsabilidade de
Allan Jacqueson Barbosa Lobo.
A INSTRUÇÃO TÉCNICA CONCLUSIVA 00997/20191 ratificou a ocorrência das seguintes irregularidades
apontadas no RELATÓRIO TÉCNICO 00332/2018-2:
Item 3.2.2.1 – Divergência entre os valores apurados
no inventário anual dos bens em almoxarifado e os
saldos registrados no balanço patrimonial. Base Legal:
arts. 94 a 96 da Lei 4.320/1964.
Item 3.2.2.2 – Divergência entre os valores apurados
no inventário anual dos bens móveis e os saldos
registrados no balanço patrimonial.
Base Legal: arts. 94 a 96 da Lei 4.320/1964.
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.
Verifica-se das infrações delineadas nos itens
3.2.2.1 e 3.2.2.2 do Relatório Técnico 00332/2018-2
(Divergência entre os valores apurados no inventário
anual dos bens em almoxarifado e dos bens móveis e
os saldos registrados no balanço patrimonial) ofensa
aos artigos 94 a 96 da Lei Federal n. 4.320/64.
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
Segunda-feira, 5 de agosto de 2019
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valores públicos, consoante art. 70 da Constituição
Federal.
Aduz-se que, nos termos do art. 94 da Lei n. 4.320/64,
a contabilidade deverá manter registros analíticos
de todos os bens de caráter permanente, com
indicação dos elementos necessários para a perfeita
caracterização de cada um deles e dos agentes
responsáveis pela sua guarda e administração.
Tais normas visam, portanto, prevenir desfalque ou
desvio de bens públicos, sendo indispensável sua
observância para a demonstração da fiel situação
patrimonial do Ente Público.
Assim, de regra, divergências desta natureza
consubstanciem 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.
No entanto, no caso vertente, consoante aduziu a
unidade técnica, estas irregularidades, de per si, não
macularam a prestação de contas em sua integralidade,
sendo suficiente expedir determinações para adoção
de medidas corretivas.
Salienta-se, por fim, que o relatório do órgão de
controle interno se absteve de opinar quanto à
totalidade das demonstrações contábeis, entretanto,
com base nos documentos que instruem esta prestação
de contas não foram encontradas inconsistências pela
Unidade Técnica, sendo pertinente, neste estágio
processual, a adoção de expedição de recomendação
para observância da norma nas futuras prestações de
contas.

Posto isso, pugna o Ministério Público de Contas seja
a presente prestação de contas julgada REGULAR COM
RESSALVA, com fulcro no art. 84, inciso II, da LC nº.
621/2012, dando quitação ao responsável, sem prejuízo
de que seja expedida recomendação para o atual
gestor adotar as medidas administrativas necessárias
que viabilizem a emissão do parecer de controle
interno sobre a totalidade da Prestação de Contas,
bem como determinação para que adote, nas futuras
prestações de contas, providências administrativas
preliminares ao encerramento do exercício financeiro
que garantam a realização dos inventários físicos
de almoxarifado (bens de consumo e permanentes)
e de bens móveis, bem como sua conciliação com
os registros contábeis, para evitar a ocorrência de
distorções nas demonstrações financeiras e atender
ao disposto nos artigos 94 a 96 da Lei 4.320/64.
Por fim, com fulcro no inciso III do art. 41 da Lei n.
8.625/93, bem como no parágrafo único do art. 53 da
Lei Complementar nº 621/12, reserva-se, ainda, este
Parquet ao direito de manifestar-se oralmente em
sessão de julgamento. - g.n.
Ocorre que a Lei Complementar Estadual nº 621/2012
estabelece o seguinte, litteris:
[...]
Art. 84. As contas serão julgadas:
(...)
II - regulares com ressalva, quando evidenciarem
impropriedade ou qualquer outra falta de natureza
formal, que não seja de natureza grave e que não
represente dano injustificado ao erário;
(...)
www.tce.es.gov.br

Art. 86. Quando julgar as contas regulares com
ressalva, o Tribunal dará quitação ao responsável
e lhe determinará, ou a quem lhe haja sucedido, a
adoção das medidas necessárias à correção das
impropriedades ou faltas identificadas, de modo a
prevenir a reincidência. - g.n.
Desse modo, verifico da documentação constante
dos autos que a análise procedida pela área técnica
se mostra adequada, razão pela qual acompanho seu
posicionamento.
Desta feita, efetivamente, da análise dos autos,
verifico que a área técnica entendeu como regular
com ressalva a prestação de contas sob o aspecto
técnico-contábil, estando correto o posicionamento
técnico e do representante do Parquet de Contas que,
no mesmo sentido, se manifestaram pela regularidade
com ressalvas da presente prestação de contas, em
razão da mantença das irregularidades insertas nos
seguintes itens:
2.1 Divergência ente os valores apurados no
inventário anual de bens em almoxarifado e os saldos
registrados no balanço patrimonial (item 3.2.2.1 do
RT 332/2018-2), Base Legal: artigos 94 a 96 da Lei
4.320/64;
2.2 Divergência entre os valores apurados no
inventário anual dos bens móveis e os saldos
registrados no balanço patrimonial (item 3.2.2.2 do
RT 332/2018-2), Base legal: artigos 94 a 96 da Lei
4.320/64.
Desse modo, há necessidade de expedição
de determinação, de acordo com os ditames
estabelecidos nos artigos 84, inciso II e 86, ambos da
Segunda-feira, 5 de agosto de 2019
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Lei Complementar Estadual 621/2012.

e de bens móveis, bem como sua conciliação com

2.

os registros contábeis para evitar a ocorrência de

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.

distorções nas demonstrações financeiras e atender ao

MARCO ANTONIO DA SILVA

2. Unânime.

Relator

3. Data da Sessão: 19/06/2019 – 19ª Sessão Ordinária

1. ACÓRDÃO

da Primeira Câmara.

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

4. Especificação do quórum:

1.1. Julgar REGULAR COM RESSALVA a Prestação de
Contas Anual do Hospital Doutor Roberto Arnizaut
Silvares - HRAS, relativa ao exercício de 2017, sob a
responsabilidade do Sr. Allan Jacqueson Barbosa Lobo,
gestor, em razão da mantença das irregularidades
formais contidas nos itens 3.2.2.1 e 3.2.2.2 do
Relatório Técnico Contábil – RTC 332/2018-2, dandolhe a devida quitação;
1.2. Expedir RECOMENDAÇÃO ao atual gestor do
Hospital Doutor Roberto Arnizaut Silvares – HRAS, para
que adote as medidas administrativas necessárias que
viabilizem a emissão do parecer de controle interno
sobre a totalidade da Prestação de Contas, bem como;
1.3. DETERMINAÇÃO para que adote, nas futuras
prestações de contas, providências administrativas
preliminares ao encerramento do exercício financeiro
que garantam a realização dos inventários físicos de
almoxarifado (bens de consumo e permanentes)

disposto nos artigos 94 a 96 da Lei 4.320/64;
1.4. Dar ciência aos interessados e arquivar os
presentes autos, após o respectivo trânsito em julgado.

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 LUIZ CARLOS CICILIOTTI DA CUNHA
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
Fui presente:		
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS
HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Em substituição ao procurador-geral
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões
www.tce.es.gov.br
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PARECER PRÉVIO
NOTIFICAÇÃO do conteúdo dispositivo dos Pareceres
Prévios, nos termos do artigo 66, parágrafo único, da Lei
Complementar nº 621/2012, encontrando-se os autos
disponíveis na Secretaria Geral das Sessões do Tribunal
de Contas do Estado do Espírito Santo. O inteiro teor
dos Pareceres Prévios se encontra disponível no sítio
eletrônico do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo.
PARECER PRÉVIO TC 0052/2019-5 – PRIMEIRA CÂMARA
Processo: 03738/2018-1
Classificação:

Prestação de Contas Anual de Prefeito

Exercício: 		

2017

UG: 			
de Vila Pavão

PMVP - Prefeitura Municipal

Relator: 		

Sebastião Carlos Ranna de Macedo

Responsável:

IRINEU WUTK

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (PREFEITO) –
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO – EXERCÍCIO
DE 2017 – PARECER PRÉVIO PELA REJEIÇÃO –
RECOMENDAÇÃO.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA
DE MACEDO
1 RELATÓRIO
Versam os presentes autos sobre a Prestação de Contas
Anual da Prefeitura Municipal de Vila Pavão, relativa ao
exercício de 2017, sob a responsabilidade do senhor
Irineu Wutke.
A área técnica realizou a análise da Prestação de Contas
e anexos por meio do Relatório Técnico 39/2019, no

qual constatou indícios de irregularidades apontados na
Instrução Técnica Inicial 64/2019, com propositura de
citação do responsável, o que foi realizado mediante a
Decisão SEGEX 60/2019.
Devidamente citado, o responsável apresentou suas
razões de defesa (Defesa/Justificativa 299/2019 e Peças
Complementares docs. 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67).
Os autos foram encaminhados ao Núcleo de Contabilidade
e Economia – NCE para análise, o qual sugeriu a emissão
de Parecer Prévio recomendando a rejeição das contas
em razão da permanência de irregularidades apontadas
no Relatório Técnico 39/2019, com recomendação ao
gestor responsável, bem como aplicação de multa em
razão do envio intempestivo da PCA (Instrução Técnica
Conclusiva 1058/2019).
No mesmo sentido opinou o Ministério Público de
Contas, em manifestação da lavra do Excelentíssimo
Procurador Luis Henrique Anastácio da Silva (Parecer do
Ministério Público de Contas 1302/2019).
É o relatório.
2 FUNDAMENTAÇÃO
Compulsando acuradamente os autos, verifico que o
feito encontra-se devidamente instruído, portanto, apto
a um julgamento, eis que observados todos os trâmites
legais e regimentais.
Ratifico parcialmente 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 1058/2019, corroborada
pelo Parecer do Ministério Público de Contas 1302/2019,
abaixo transcritos, divergindo, tão somente, quanto a
aplicação de multa em razão do envio intempestivo da
www.tce.es.gov.br

PCA.
Instrução Técnica Conclusiva 1058/2019:
INDICATIVOS DE IRREGULARIDADES
DESCUMPRIMENTO DO PRAZO PARA ENCAMINHAMENTO
DA PCA, EM DESCONFORMIDADE COM O ART. 135 DA LC
621/2012, PASSÍVEL DE SANÇÃO POR MULTA (Item 2.1
do RT 39/2019)
Base Legal: art. 135 da LC 621/2012.
TEXTO DO RT
A Prestação de Contas Anual foi encaminhada a este
Tribunal conforme disposições contidas na Instrução
Normativa TC 43/2017, recebida e homologada no
sistema CidadES em 06/04/2018, nos termos do art.
123 do Regimento Interno do Tribunal de Contas do
Estado do Espírito Santo, aprovado pela Resolução TC
261/2013, inobservado, portanto, o prazo regimental.
Nesse sentido, sugere-se a citação do Senhor Irineu
Wutke para que apresente suas justificativas, sendo a
irregularidade passível de sanção por multa.
Dessa forma, com vistas ao cumprimento do disposto no
art. 122 e o § 2º do art. 123 do RITCEES, o prazo para
emissão do parecer prévio sobre esta prestação de
contas encerra-se em 06/04/2020.
JUSTIFICATIVAS
No exercício de 2017, iniciou-se um novo mandato
no executivo municipal, não obstante as dificuldades
naturais que todo administrador se depara no seu
primeiro ano de mandato, em 05 de Dezembro de
2017 foi editada a instrução normativa n° 43, anexo I,
que dispõe sobre a composição e a forma de envio da
tomada e prestação de contas mensais dos chefes dos
Segunda-feira, 5 de agosto de 2019
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poderes e demais ordenadores de despesas.

volume de trabalho em face da PCA”.

Outros fatores, contribuíram para o atraso, como
o envio dos meses de Janeiro e Fevereiro de 2018,
coincidiram com o prazo da PCA e que ainda dependiam
de informações gerada na PCA para sua geração e envio,
além do grande volume de trabalho em face da PCA.

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 e homologação da prestação de contas anual,
exercício de 2017, da unidade gestora Prefeitura M. de
Vila Pavão, encerrou-se em 02/04/2017.

Sensível às dificuldades encontradas pelos municípios
no envio da PCA a Amunes (Associação dos municípios
do Estado do Espírito Santo), através de oficio Amunes
nº 200802042018 de 02/04/2018, solicitou o não
apenamento dos gestores municipais.
O município de Vila Pavão somente conseguiu homologar
a PCA em 06/04/2018, ou seja, cinco dias de atraso, uma
vez que o prazo regimental se deu em 31/03/2018 que
coincidiu com o sábado.
Neste sentido clamamos para a compreensão do
conselheiro relator no que se refere a não aplicação de
penalidades pelo atraso ocorrido.
Consta da Peça Complementar 5777/2019-8, cópia de
ofício Amunes nº 200802042018.
ANÁLISE
Das argumentações apresentadas, verifica-se que
o gestor responsável confirma o envio intempestivo
da presente prestação de contas anual. Entretanto,
alega que o atraso ocorreu em virtude das inovações
tecnológicas aplicadas aos documentos que compõem
a prestação de contas anual, trazidas pelo Tribunal de
Contas do Estado do Espírito Santo, por meio da IN TCEES
43/2017. Ressalta, ainda, o defendente que “o envio dos
meses de Janeiro e Fevereiro de 2018, coincidiram com
o prazo da PCA e que ainda dependiam de informações
gerada na PCA para sua geração e envio, além do grande

. Nesse sentido, consultando o sistema CidadES, constatase que algumas tentativas de envio foram realizadas
entre os dias 03/04 e 04/04/2018, porém, devido a
inconsistências impeditivas, a prestação de contas foi
enviada e homologada em 06/04/2018
Diante do exposto, considerando-se que as
inconsistências apontadas derivam de falhas e erros do
próprio processo de contabilização da unidade gestora,
depreende-se que as alegações de defesa não são
suficientes para o afastamento da impropriedade, razão
pela qual opina-se por não acatar as alegações de defesa
e pela aplicação de multa ao Senhor Irineu Wutke, tendo
em vista o descumprimento de prazo para envio da PCA.

e especiais com base nas leis municipais 1061/2016,
1076/2017, 1089/2017, 1072/2017, 1077/2017,
1086/2017, 1075/2017, 1068/2017, 1085/2017,
1095/2017, 1090/2017, 1084/2017, 1071/2017,
1070/2017, 1091/2017 e 1088/2017 totalizando R$
13.663.844,26 (treze milhões seiscentos e sessenta e
três mil oitocentos e quarenta e quatro reais e vinte e
seis centavos), sendo que deste total, R$ 244.569,60
(duzentos e quarenta e quatro mil quinhentos e sessenta
e nove reais e sessenta centavos) tiveram como fonte de
recurso o excesso de arrecadação.
Ocorre que conforme apontado neste RT, a receita
arrecadada foi cerca de 1,2 milhões de reais abaixo da
receita prevista, comprovando, assim, que não houve
excesso de arrecadação no período.
Assim, verifica-se que a fonte de recurso “excesso de
arrecadação”, utilizada para a abertura de créditos
adicionais, não possuía lastro financeiro suficiente. Nesse
sentido, sugere-se citar o gestor para os esclarecimentos
devidos.
JUSTIFICATIVAS
(FIGURA)

ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL UTILIZANDO FONTE
DE RECURSO SEM LASTRO FINANCEIRO (Item 4.1.1 do RT
39/2019)

Consta da Peça Complementar 5778/2019-2,
documentação de suporte para esta irregularidade.

Base Legal: artigo 167, V, da Constituição Federal de
1988 e artigo 43 da Lei Federal 4.320/1964.

Das argumentações e documentos apresentados,
depreende-se que a impropriedade apontada decorreu
de falha no preenchimento do arquivo DEMCAD.XML
– Demonstrativo de Créditos Adicionais, que deixou de
indicar os créditos abertos por recurso de convênios.

TEXTO DO RT
Compulsando os documentos enviados a este Tribunal
de Contas, especificamente o arquivo DEMCAD
(Demonstrativo dos Créditos Adicionais), verificou-se
que foram abertos créditos adicionais suplementares
www.tce.es.gov.br

ANÁLISE

Ante todo o exposto, sugere-se afastar o indicativo
de irregularidade, bem como recomendar ao gestor
Segunda-feira, 5 de agosto de 2019
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responsável que sejam observados os parâmetros
indicados nos Anexos da Instrução Normativa 43/2017,
quando do envio da próxima prestação de contas, a fim
de evitar distorções nos demonstrativos gerados a partir
do sistema CidadES, concorrendo para que evidenciem a
real situação do município.
VALORES RECEBIDOS A TÍTULO DE COMPENSAÇÃO
FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS
NATURAL NÃO CONSTAM EM CONTA BANCÁRIA. (Item
4.3.2.1 do RT 39/2019)
Base Legal: art. 8º da Lei Federal 7.990/89 e art. 2º da Lei
Estadual 10720/2017.
TEXTO DO RT
Observou-se, do Anexo ao Balanço Patrimonial, que a
fonte de recursos 604 – Royalties do Petróleo, iniciou o
exercício com superávit financeiro de R$ 6.942.454,39
(seis milhões novecentos e quarenta e dois reais
quatrocentos e cinquenta e quatro reais e trinta e
nove centavos), e encerrou também superavitária, no
montante de R$ 8.597.069,29 (oito milhões quinhentos
e noventa e sete mil sessenta e nove reais e vinte e nove
centavos).
Dos balancetes da execução orçamentária constatouse que foram recebidos no exercício R$ 1.675.302,57
(um milhão seiscentos e setenta e cinco mil trezentos e
dois reais e cinquenta e sete centavos) e gastos de R$
20.687,67 (vinte mil seiscentos e oitenta e sete reais e
sessenta e sete centavos).
Todavia, em consulta ao Termo de Verificação, observase apenas o montante de R$ 617.248,31 (trezentos e
noventa e cinco mil novecentos e vinte e oito reais e
cinquenta e três centavos) em conta corrente, conforme

se demonstra:
FONTE

SUP. FINANC.

RECEITAS

DES-PESAS

EXERC.
604

ANTERIOR
6.942.454,39

1.675.302,57

20.687,67

SALDO FINAL

SUPERÁVIT

SALDO

APURADO

FINANCEI-RO

EM CONTA

8.597.069,28

ATUAL
8.597.069,29

BANCÁRIA
617.248,31

Da análise das informações acima transcritas, conclui-se
que o saldo em conta corrente deveria ser próximo ao
valor apurado, ou seja R$ 8.597.069,29, e não de apenas
R$ 617.248,31. Aliás, o valor é, inclusive, inferior ao que
foi recebido e não gasto no exercício (R$ 1.675.302,57
– R$ 20.687,67). Portanto, há indícios de transferência
financeira ocorrida da conta de royalties para as demais
contas do município.
Por seu turno, a fonte de recursos 605 – Royalties do
Petróleo, iniciou o exercício financeiro com déficit
financeiro de R$ 4.023.049,16 (quatro milhões vinte
e três mil quarenta e nove reais e dezesseis centavos),
e encerrou também deficitária, no montante de R$
3.738.727,13 (três milhões setecentos e trinta e oito mil
setecentos e vinte e sete reais e treze centavos).
Dos balancetes da execução orçamentária constatouse que foram recebidos no exercício R$ 361.529,49
(trezentos e sessenta e um mil quinhentos e vinte e
nove reais e quarenta e nove centavos) e gastos de R$
77.207,46 (setenta e sete mil duzentos e sete reais e
quarenta e seis centavos).
FONTE SUP. FINANC.

605

RECEITAS

DESPE-SAS SALDO FINAL SUPERÁVIT

SALDO

FINANCEI-RO EM CONTA

EXERC.

APURADO

ANTERIOR
-4.023.049,16 361.529,49 77.207,46

BANCÁRIA
ATUAL
-3.738.727,13 -3.738.727,13 533.442,07

Compulsando os dados acima transcritos, observase que a fonte de recursos nº 605 encerrou o exercício
com déficit financeiro de R$ 3.738.727,13 (três milhões
setecentos e trinta e oito mil setecentos e vinte e
sete reais e treze centavos). Entretanto, observou-se
www.tce.es.gov.br

que havia saldo bancário (R$ 533.442,07) na referida
fonte de recursos, sendo de restos a pagar o valor de
R$ 56.266,90, corroborando a tese de que há sérias
inconsistências na movimentação financeira na fonte
605. Desse modo, também há indícios de transferência
financeira ocorrida da conta de royalties para as demais
contas do município.
Desta forma, propõe-se citar o prefeito para apresentar
alegações de defesa e documentos de prova, alertando-o
da necessidade da utilização dos recursos próprios para
devolução à fonte nº 604 royalties do petróleo recebidos
da União, quando houver o desvio de finalidade na
aplicação de tais recursos, não se observando em quais
políticas públicas poderia ser utilizado.
JUSTIFICATIVAS
(FIGURA)
Consta da Peça Complementar 5781/2019-4: Extrato
Bancário Lógica Contábil Conta 9.205-3 (pág. 135); Balancete Analítico da Receita (pág.36-39); Lei
10.720/2017 (pág.40); Extrato Bancário Lógica Contábil
Conta 11.673.852 (pág. 41-49); Extrato Bancário Lógica
Contábil Conta 23.928.799 (pág. 50-54).
ANÁLISE
Das argumentações e documentos apresentados,
depreende-se que ambas as fontes de recurso de
royalties do petróleo do município (604 e 605) não
estão devidamente evidenciadas no Demonstrativo
do Superávit/Déficit Financeiro anexo ao Balanço
Patrimonial, indicando fragilidade nos controles
realizados. Ou seja, de acordo com a movimentação das
contas bancárias pertinentes aos recursos de royalties,
demonstrada pelo gestor, os saldos bancários iniciaram
Segunda-feira, 5 de agosto de 2019
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o exercício de 2017 zerados, contrariando os resultados
financeiros registrados no Balanço Patrimonial, que
evidenciam R$6.942.454,39 e -R$4.023.049,16 para as
fontes 604 e 605, respectivamente.
Consultando a prestação de contas de gestão da
prefeitura, relativa ao exercício de 2016 (TC 5195/2017),
verifica-se que os extratos bancários das contas 9.205-3
Banco do Brasil (Fonte 604) e 11.673.852 Banestes (Fonte
605) registravam saldos iguais a zero, corroborando as
alegações declaradas pelo defendente.
(FIGURA)...
Não obstante, a discrepância entre os valores em saldo
bancário e registrados na contabilidade, além das demais
impropriedades encontradas na presente prestação de
contas, apontam para o descontrole financeiro por fonte
de recursos, colocando em dúvidas a fidedignidade dos
demonstrativos contábeis. Outrossim, a defesa não
traz informações quanto aos procedimentos de ajustes
adotados.
No tocante às despesas realizadas no exercício, notase que a maioria não foi contabilizada por fonte de
recurso, concorrendo para a incompatibilidade entre
os demonstrativos contábeis e controles financeiros,
apontada na inicial. Além disso, tal prática impossibilita
verificar se tais recursos estão sendo aplicados de acordo
com a norma estabelecida.
Insta lembrar que o cerne deste ponto de controle
consiste na verificação da observância à vedação contida
no art. 8º da Lei Federal 7.990/89, c/c com art. 2º da Lei
Estadual 10.720/2017:
Lei Federal 7.990/89, Art. 8º O pagamento das
compensações financeiras previstas nesta Lei, inclusive

o da indenização pela exploração do petróleo, do
xisto betuminoso e do gás natural será efetuado,
mensalmente, diretamente aos Estados, ao Distrito
Federal, aos Municípios e aos órgãos da Administração
Direta da União, até o último dia útil do segundo mês
subseqüente ao do fato gerador, devidamente corrigido
pela variação do Bônus do Tesouro Nacional (BTN), ou
outro parâmetro de correção monetária que venha
a substituí-lo, vedada a aplicação dos recursos em
pagamento de dívida e no quadro permanente de
pessoal. [grifo nosso]
Lei Estadual 10.720/2017, Art. 2º Fica vedada a utilização
desses recursos financeiros para pagamento de dívidas
e remuneração do quadro permanente de pessoal e
comissionados.
Por todo o exposto, sugere-se manter o indicativo de
irregularidade, uma vez que não foi possível comprovar
a destinação dos recursos de royalties e que sua
movimentação não se deu unicamente em conta
vinculada, conforme informado pelo próprio gestor,
comprometendo a transparência e contrariando as boas
práticas de controle.
DIVERGÊNCIA ENTRE O SOMATÓRIO DO DISPONÍVEL
DAS UG E O VALOR EVIDENCIADO NO TERMO DE
VERIFICAÇÃO DAS DISPONILIBIDADES CONSOLIDADO
(Item 5.1 do RT 39/2019)
Base Legal: Art. 101 da lei 4.320/64.
TEXTO DO RT
Tabela 15): Disponibilidades Em R$ 1,00
Unidades gestoras
Câmara Municipal de Vila Pavão
Prefeitura Municipal de Vila Pavão
Total (TVDISP por UG)
Total (TVDISP Consolidado)
Divergência

www.tce.es.gov.br

Saldo
393.981,64
5.753.735,52
6.147.717,16
5.860.677,98
-287.039,18

Fonte: Processo TC 3.738/2018 - Prestação de Contas
Anual/2017
Constatou-se que o saldo do disponível constante do
termo de verificação consolidado diverge do somatório
das disponibilidades das unidades gestoras pertencentes
ao município de Vila Pavão, em R$ 287.039,18 (duzentos
e oitenta e sete mil trinta e nove reais e dezoito centavos),
conforme tabela 15 acima.
Assim, faz-se necessário citar o jurisdicionado para
apresentar as devidas justificativas.
JUSTIFICATIVAS
(FIGURA)
ANÁLISE
Das argumentações e documentos enviados, verificase que a impropriedade foi ocasionada por falha na
consolidação dos dados do arquivo TVDISP.XML Termo de Verificação das Disponibilidades Financeiras
referente à Câmara Municipal. Não obstante, o total do
disponível foi devidamente registrado na contabilidade,
cuja afirmação é corroborada pelo total do arquivo
TVDISP.PDF gerado diretamente do sistema contábil
do município, anexado à defesa (Peça Complementar
5782/2019-9), o qual se encontra em consonância com o
registrado nos Balanços Financeiro e Patrimonial.
Assim, sugere-se que seja afastado o indicativo de
irregularidade.
AUSÊNCIA DE CONTROLE DAS FONTES DE RECURSOS
EVIDENCIADAS NO DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/
DÉFICIT FINANCEIRO ENCAMINHADAS NO ANEXO AO
BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO. (Item 6.1 do RT
39/2019)
Segunda-feira, 5 de agosto de 2019
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Base Legal: artigos 83, 84 e 89 da Lei Federal nº 4.320/64.

(FIGURA)

TEXTO DO RT

ANÁLISE

Com base no Balanço Patrimonial encaminhado (arquivo
digital BALPAT), verificou-se incompatibilidade no
resultado financeiro das fontes de recursos evidenciado,
conforme se demonstra:

Das argumentações e documentos encaminhados,
depreende-se que o gestor reconhece haver
incompatibilidade entre os demonstrativos contábeis,
atribuindo a impropriedade ao fato de que o sistema
contábil tem gerado o demonstrativo do superávit/
déficit financeiro com inconsistências, “seja por equívoco
em cadastro das contas bancárias pagamentos por
fonte diversas aquelas vinculadas, etc.” Afirma o
gestor que, até que seja corrigida a falha no sistema,
“a municipalidade tem acompanhado o superávit/
déficit financeiro com base em demonstrativo apurado
manualmente utilizando os saldos das disponibilidades
de caixa, resto a pagar e demais obrigações financeiras”.

Tabela 21: Fontes de recursos – Anexo Balanço
Patrimonial x Disp. Líq Caixa Em R$ 1,00
Fonte de Recursos
Saúde - Recursos próprios
Saúde - Recursos SUS
Educação - Recursos próprios - MDE
Educação – FUNDEB 60%
Educação – FUNDEB 40%
Não vinculadas

Res. Financeiro R$
- 17.202.434,81
- 1.861181,18
- 4.061.606,22
- 4.672.827,54
- 2.664.087,82
34.903.673,29

Disp. Líq. Caixa R$
63.511,98
375.042,70
- 99.727,10
- 14.326,47
- 45.444,09
- 142.322,86

Fonte: Processo TC 03738/2018-1 - Prestação de Contas
Anual/2017
O resultado acima é inconsistente com o apurado por
este TCEES, por meio do Anexo 5 da RGF, tabela 28
deste relatório, tendo como base o Termo de Verificação
de Disponibilidades, Relação de Restos a Pagar e
Demonstração da Dívida Flutuante. Embora o conceito
utilizado na elaboração do Anexo 5 difira do utilizado na
apuração do resultado financeiro, foi possível identificar
a incoerência.
Cabe registrar que, nos termos do parágrafo único,
do art. 8º, da Lei Complementar 101/00, os recursos
legalmente vinculados à finalidade específica serão
utilizados exclusivamente para atender ao objeto de sua
vinculação, ainda que em exercício diverso daquele em
que ocorrer o ingresso.
Diante do apresentado, propõe-se a citar o Prefeito para
que apresente as justificativas e/ou documentos que
esclareçam este indicativo de irregularidade.

Não obstante, verifica-se do quadro encaminhado pelo
defendente que persistem alguns valores divergentes
do apurado por esta Equipe Técnica, indicando que os
controles realizados são frágeis.
Consta da Peça Complementar 5783/2019-3, o
Demonstrativo do Superávit/Déficit Financeiro 2017 da
UG Prefeitura, que evidencia um superávit financeiro
de R$ 3.280.426,54, de acordo com o apresentado
inicialmente, porém, observa-se alterações nos
resultados apurados por fonte. Tal prática contraria as
normas contábeis vigentes.
Tabela 1: Resultado Financeiro por Fontes de Recursos
– Anexo Balanço Patrimonial x Defesa x Disponibilidade
Líquida de Caixa		
Em R$ 1,00
Fonte de Recursos Res. Financeiro
Balanço PCA

Balanço Defesa

Disponibilidade
Líquida de Caixa
(Tabela

JUSTIFICATIVAS

39/2019)
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27

RT

Saúde - Recursos - 17.202.434,81

63.511,98

63.511,98

próprios
Saúde - Recursos - 1.861181,18

848.439,84

375.042,70

SUS
Educação

99.727,10

- 99.727,10

- - 4.061.606,22

Recursos próprios
- MDE
Educação

– - 4.672.827,54

14.326,47

- 14.326,47

FUNDEB 60%
Educação

– - 2.664.087,82

40.867,77

- 45.444,09

-606.278,77

- 142.322,86

FUNDEB 40%
Não vinculadas

34.903.673,29

Fonte: Processo TC 03738/2018-1 - Prestação de Contas
Anual/2017
Insta ressaltar que a apuração consubstanciada na
Tabela 27 do RT 39/2019 foi elaborada com base nas
informações extraídas dos demonstrativos contábeis
enviados na prestação de contas anual, via sistema
CidadES.
Cabe relembrar o que ensejou o presente indicativo
de irregularidade, qual seja, a divergência entre o
resultado financeiro das fontes de recursos evidenciado
no Balanço Patrimonial e o apurado a partir dos dados
registrados nos demais demonstrativos contábeis. Ou
seja, a inconsistência indica que os dados evidenciados
no Balanço Patrimonial não correspondem àqueles
registrados nos demais demonstrativos contábeis.
Ante todo o exposto, sugere-se manter o indicativo de
irregularidade.
APURAÇÃO DE DÉFICIT FINANCEIRO EVIDENCIANDO
DESEQUILÍBRIO DAS CONTAS PÚBLICAS. (Item 6.2 do RT
39/2019)
Base Legal: artigo 1º, § 1º, c/c artigo 4º, inciso I, alínea
“a”, da Lei Complementar nº 101/2000.
TEXTO DO RT
Com base no Balanço Patrimonial encaminhado (arquivo
Segunda-feira, 5 de agosto de 2019
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digital BALPAT), verificou-se que o déficit financeiro
nas diversas fontes especificadas a seguir, resultado do
confronto entre ativo e passivo financeiros, sendo que a
fonte recursos ordinários não possui resultado positivo
suficiente para a cobertura:
Fonte de Recursos
FUNDEB (60%)
FUNDEB (40%)
MDE
RECURSOS DO FNDE – SALARIO EDUCAÇÃO
RECURSOS DE CONVENIOS DESTINADOS

Resultado Financeiro (R$)
-4.672.827,54
-2.664.087,82
-4.061.606,22
-1.600.891,96
A -2.114.070,68

EDUCAÇÃO
SAÚDE RECURSOS PROPRIOS
-17.202.434,81
SAÚDE RECURSOS DO SUS
-1.861.181,18
DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTENCIA -1.213.977,42
SOCIAL
OUTROS RECURSOS VINCULADOS
TOTAL

-3.923.927,84
-39.315.005,47

Cabe registrar que, nos termos do parágrafo único, do
art. 8º, da Lei Complementar 101/2000, os recursos
legalmente vinculados a finalidade específica serão
utilizados exclusivamente para atender ao objeto de sua
vinculação, ainda que em exercício diverso daquele em
que ocorrer o ingresso.
Diante do apresentado, propõe-se a citação do Prefeito
para que apresente as justificativas e/ou documentos
que esclareçam este indicativo de desequilíbrio das
contas públicas.
JUSTIFICATIVAS
(FIGURA)
ANÁLISE
Das justificativas apresentadas, verifica-se que o
defendente não acrescenta muitos esclarecimentos,
enviando, tão somente, “o demonstrativo produzido
pelo setor contábil, em substituição ao demonstrativo
do superávit/déficit financeiro apurado no balanço
patrimonial, balanço exercício 2017”. [grifo nosso]
Não obstante, os resultados apresentados no “novo

demonstrativo” revelam que os recursos ordinários (não
vinculados) são deficitários, portanto, não são capazes
de suprir os déficits apurados, pela própria contabilidade
do município, nas fontes de recurso vinculadas.

Tabela 20): Passivo Financeiro Em R$ 1,00

Quanto à substituição de peças contábeis após o envio
da prestação de contas a esta Corte de Contas, é pacífico
o entendimento que tal prática fere os princípios
e normas contábeis vigentes, devendo os ajustes
ocorrerem oportunamente (ou seja, no exercício em que
forem identificadas as impropriedades), incluindo-se as
informações sobre as correções procedidas em notas
explicativas.

Cabe destacar que divergências no passivo financeiro
indicam distorção no valor do superávit financeiro.

Ressalta-se que o que ensejou o presente indicativo de
irregularidade foi a evidenciação de déficit financeiro
em fontes de recursos no Balanço Patrimonial. O
fato de o gestor encaminhar “novo demonstrativo”
significa o reconhecimento de inconsistências entre
os demonstrativos contábeis, mas não comprova a
regularização de tais inconsistências ou da inexistência
de déficits financeiros.
Ante todo o exposto, e considerando-se que compete
ao responsável a comprovação da regularização do item,
sugere-se manter o indicativo de irregularidade.
DIVERGÊNCIA ENTRE O SALDO DA DÍVIDA FLUTUANTE
E O SALDO DO PASSIVO FINANCEIRO EVIDENCIADO NO
BALANÇO PATRIMONIAL. (Item 6.3 do RT 39/2019)
Base Legal: artigos 85, 89, 100, 101 e 105, da lei federal
4.320/1964.
TEXTO DO RT
Da análise do Balanço Patrimonial e do Demonstrativo
da Dívida Flutuante, observa-se divergência no valor do
Passivo Financeiro evidenciado, como segue:
www.tce.es.gov.br

Demonstrativo
Valor
Balanço Patrimonial
2.546.201,18
Demonstrativo da Dívida Flutuante
862.068,56
(=) Divergência (I - II)
1.684.132,62
Fonte: Processo TC 4.019/2018 - Prestação de Contas Anual/2017

Por conseguinte, sugere-se citar o gestor responsável,
para apresentar as alegações de defesa, acompanhadas
de documentos de prova.
JUSTIFICATIVAS
(FIGURA)
ANÁLISE
Das argumentações e documentos apresentados,
verifica-se que a impropriedade foi ocasionada por falha
na geração no arquivo DEMDFLT.XML – Demonstrativo
da Dívida Flutuante, o qual deixou de evidenciar os
Restos a Pagar Processados (RPP).
Não obstante, os valores foram devidamente registrados
na contabilidade, cuja afirmação é corroborada pelo
total do Passivo Financeiro evidenciado no Balanço
Patrimonial, onde se observa o cômputo dos Restos a
Pagar Processados. Além disso, é possível confirmar tais
valores no Demonstrativo da Dívida Flutuante - DEMDFL.
PDF, encaminhado junto à defesa, emitido diretamente
do sistema contábil do município (Peça Complementar
5784/2019-8).
Assim, sugere-se que seja afastado o indicativo de
irregularidade, porém, acrescenta-se recomendar ao
gestor que sejam observados os parâmetros indicados
nos Anexos da Instrução Normativa 43/2017, quando do
envio da próxima prestação de contas, a fim de evitar
distorções nos demonstrativos gerados a partir sistema
Segunda-feira, 5 de agosto de 2019
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CidadES, concorrendo para que evidenciem a real
situação da unidade gestora.

refletiram a real situação do município ao final do
exercício de 2017.

INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA SUFICIENTE (ART. 55
DA LRF) (Item 7.4.1 do RT 39/2019)

A impropriedade apontada inicialmente refere-se
à inscrição de restos a pagar não processados sem
disponibilidade financeira para sua cobertura nas fontes:
“Educação Fundeb 40%” (R$4.576,32) e “Recursos não
Vinculados” (R$41.869,55).

Base Legal: art. 55 da LRF
TEXTO DO RT
A Lei Complementar 101/2000 (LRF), na Seção IV, ao
dispor sobre o Relatório de Gestão Fiscal, estabelece em
seu art. 55, III, b, 3, que a inscrição de restos a pagar não
processados deve se limitar ao saldo da disponibilidade
de caixa.
Art. 55. O relatório conterá:
III - demonstrativos, no último quadrimestre:
b) da inscrição em Restos a Pagar, das despesas:
3) empenhadas e não liquidadas, inscritas até o limite do
saldo da disponibilidade de caixa;
Verifica-se da tabela anterior, Anexo 5 do RGF, que não
foi observado o limite de inscrição de restos a pagar não
processados pelo Poder Executivo.
Tendo em vista a inobservância do art. 55, III, b, 3, da
LRF, nas fontes de recursos “Educação Fundeb 40%”
e “Recursos não Vinculados”, propõe-se a citação do
responsável para apresentar justificativas e documentos
pertinentes.

Quanto à indisponibilidade na fonte de recursos
“Educação Fundeb 40%”, alega o defendente que
os restos a pagar não processados inscritos sem
disponibilidade de caixa, na verdade, referem-se a
despesas com transporte escolar, executadas entre os
meses de novembro e dezembro, porém, sem a emissão
da Nota de Liquidação dentro do exercício de 2017,
culminando na impropriedade apontada.
No tocante aos restos a pagar inscritos na fonte de
“Recursos não Vinculados” (R$41.869,55), o gestor
esclarece que decorre de ajustes pendentes, detectados
em Tomada de Contas Especial instaurada por esta Corte
de Contas (Acórdão 256/2016, TC 3148/2014), oriundos
de contribuições previdenciárias, patronal e de servidor.
Por fim, o gestor destaca que:

ANÁLISE

o demonstrativo supra citado [Demonstrativo das
Disponibilidades de Caixa] não reflete a real situação,
uma vez que os valores inscritos indevidamente tanto
em restos a pagar processados, quanto as demais
obrigações – parte do servidor, deduzidos no relatório,
suplantaria os valores tidos como sem disponibilidade
financeira, tanto aqueles com recursos não vinculados,
quanto o referente a fonte Educação – 40%.

Das argumentações e documentos apresentados,
depreende-se que os demonstrativos contábeis não

Consta da Peça Complementar 5785/2019-2: Notas
de Liquidação e Pagamento, Notas Fiscais (pág. 6-23),

JUSTIFICATIVAS
(FIGURA)

www.tce.es.gov.br

referentes a despesa com transporte escolar no valor
de R$4.576,32; Demonstrativo da Dívida Flutuante do
Exercício de 2013, Listagem de empenhos 2011-2017
e cópia do relatório da Comissão da Tomada de Contas
Especial ref. a Débitos Previdenciários (pág. 24-37).
Nota-se das argumentações trazidas pelo gestor que
não houve defesa quanto à disponibilidade de caixa
líquida negativa antes da inscrição dos restos a pagar
não processados, atribuindo-a, por fim, à ausência dos
ajustes nos débitos previdenciários identificados na
Tomada de Contas Especial.
Nessa linha, insta destacar que o gestor alega estar
aguardando a análise desta Corte de Contas sobre o
relatório final da Comissão responsável pela Tomada
de Contas Especial, que se deu em setembro/2018
(pág. 37 da Peça Complementar 5785/2019-2). Ora, tal
prática não guarda relação com os princípios e as normas
contábeis vigentes, as quais estabelecem que os ajustes
devem ocorrer oportunamente (ou seja, no exercício
em que for identificada a impropriedade), incluindo-se
as informações sobre as correções procedidas em notas
explicativas.
Cabe relembrar, ainda, o principal objetivo da Lei de
Responsabilidade Fiscal, muito bem descrito no art. 1º,
§1º, in verbis:
Art. 1o Esta Lei Complementar estabelece normas de
finanças públicas voltadas para a responsabilidade na
gestão fiscal, com amparo no Capítulo II do Título VI da
Constituição.
§ 1o A responsabilidade na gestão fiscal pressupõe a
ação planejada e transparente, em que se previnem
riscos e corrigem desvios capazes de afetar o equilíbrio
Segunda-feira, 5 de agosto de 2019
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das contas públicas, mediante o cumprimento de metas
de resultados entre receitas e despesas e a obediência a
limites e condições no que tange a renúncia de receita,
geração de despesas com pessoal, da seguridade social
e outras, dívidas consolidada e mobiliária, operações de
crédito, inclusive por antecipação de receita, concessão
de garantia e inscrição em Restos a Pagar. [grifo nosso]
Observa-se que a LRF estabelece ferramentas de controle
para a execução de despesa e inscrição em restos a
pagar durante todo o mandato, seja por limitação do
empenho, cujo controle se dá bimestralmente, e ao final
de cada exercício, ao vedar a inscrição de restos a pagar
não processados por falta de disponibilidade financeira.
Os indicativos de irregularidades apontados na presente
prestação de contas revelam que o município não adotou
nenhuma dessas ferramentas.
Insta ressaltar que a regra imposta pelo artigo 55, III, b da
LRF encontra-se vigente, sendo obrigatória a elaboração,
no último quadrimestre (ou semestre), do Relatório de
Gestão Fiscal, do qual é parte integrante o Anexo 5, de
acordo o Manual de Demonstrativos Fiscais da Secretaria
do Tesouro Nacional.
Como regra geral, as despesas devem ser executadas e
pagas no exercício financeiro e, extraordinariamente,
podem ser deixadas obrigações a serem cumpridas no
exercício seguinte com a suficiente disponibilidade de
caixa. Assim, o controle da disponibilidade de caixa e da
geração de obrigações deve ocorrer simultaneamente à
execução financeira da despesa em todos os exercícios e
não somente no último ano de mandato.
Assim, apesar de ter comprovado a falha no registro dos
restos a pagar não processados na função “Educação
Fundeb 40%” (R$4.576,32), ficou constatada a inscrição

em restos a pagar não processados com disponibilidade
de caixa líquida negativa, antes da inscrição, na função
“Recursos não Vinculados” (R$41.869,55), infringindo
assim o disposto no artigo 55, inciso III, letra b, da LC
101/2000.
Considerando que os argumentos não foram suficientes
para afastar a infringência à Lei de Responsabilidade
Fiscal, opina-se no sentido de não acolher as alegações
de defesa e manter o indicativo de irregularidade.
GESTÃO FISCAL
Limite das Despesas com Pessoal
Tabela 1: Despesas com pessoal – Poder Executivo Em
R$ 1,00
Valor
24.856.463,80
12.471.973,71
50,18

Fonte: Processo TC 3.738/2018 - Prestação de Contas
Anual/2017
Tabela 2: Despesas com pessoal consolidadas Em R$
1,00
Descrição
Receita Corrente Líquida Ajustada – RCL Ajustada
Despesa Total com Pessoal – DTP
% Apurado (DTP / RCL Ajustada)

Valor
24.856.463,80
13.366.416,92
53,77

Fonte: Processo TC 3.738/2018 - Prestação de Contas
Anual/2017
Conforme se observa das tabelas anteriores, foram
cumpridos os limites legal e prudencial.
DÍVIDA PÚBLICA CONSOLIDADA
De acordo com o RT, a dívida consolidada líquida não
extrapolou o limite de 120% estabelecido na legislação;
conforme evidenciado a seguir:
www.tce.es.gov.br

Descrição
Dívida consolidada
Deduções
Dívida consolidada líquida
Receita Corrente Líquida - RCL
% da dívida consolidada líquida sobre a RCL

Valor
2.298.370,37
5.009.727,67
0,00
24.856.463,80
0,00

Fonte: Processo TC 3.738/2018 - Prestação de Contas
Anual/2017
OPERAÇÃO DE CRÉDITOS E CONCESSÃO DE GARANTIAS
Tabela 4: Operações de crédito (Limite 16% RCL) Em R$
1,00
Descrição
Valor
Receita Corrente Líquida – RCL
24.856.463,80
Montante global das operações de crédito
0,00
% do montante global das operações de crédito sobre a RCL 0,00%
Amortização, juros e demais encargos da dívida
0,00
% do comprometimento anual com amortização, juros e 0,00%

DESPESAS COM PESSOAL

Descrição
Receita Corrente Líquida Ajustada – RCL Ajustada
Despesa Total com Pessoal – DTP
% Apurado (DTP / RCL Ajustada)

Tabela 3: Dívida consolidada líquida Em R$ 1,00

encargos da dívida sobre a RCL

Fonte: Processo TC 3.738/2018 - Prestação de Contas
Anual/2017
Tabela 5: Garantias concedidas (Limite 22% RCL) Em R$
1,00
Descrição
Receita Corrente Líquida – RCL
Montante global das garantias concedidas
% do montante global das garantias concedidas sobre a RCL

Valor
24.856.463,80
0,00
0,00%

Fonte: Processo TC 3.738/2018 - Prestação de Contas
Anual/2017
Tabela 6: Operações de crédito – ARO (Limite 7% RCL)
Em R$ 1,00
Descrição
Valor
Receita Corrente líquida – RCL
24.856.463,80
Montante global das operações de crédito por antecipação 0,00
de receitas orçamentárias - ARO
% do montante global das operações de crédito por 0,00%
antecipação de receitas orçamentárias sobre a RCL

Fonte: Processo TC 3.738/2018 - Prestação de Contas
Anual/2017
De acordo com os demonstrativos encaminhados não
foram extrapolados no exercício os limites de contratação
Segunda-feira, 5 de agosto de 2019
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de operação de créditos previstos em Resolução do
Senado Federal (16% e 7% Receita Corrente Líquida) e
no art. 167 da Constituição da República, bem como não
houve concessão de garantias ou recebimento de contra
garantias.
RENÚNCIA DE RECEITA
De acordo a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei
Orçamentária Anual do município, aprovadas para o
exercício sob análise, constata-se a existência de previsão
para beneficiar instituições com renúncia de receita.
Entretanto, conforme constatado no RT, “as medidas de
compensação mostraram-se eficientes, considerando
que a receita prevista para o IPTU foi de 63 mil reais e a
efetiva arrecadação atingiu mais de 98 mil reais”.
GESTÃO DA SAÚDE E DA EDUCAÇÃO
APLICAÇÃO DE RECURSOS NA MANUTENÇÃO E
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
Tabela 7: Aplicação na manutenção e desenvolvimento
ensino Em R$ 1,00
Destinação de recursos
Receitas provenientes de impostos
Receitas provenientes de transferências
Base de cálculo para aplicação na

manutenção

Valor
718.099,74
16.418.857,87
e 17.136.957,61

desenvolvimento do ensino
Valor aplicado na manutenção e desenvolvimento do ensino 5.233.400,12
% de aplicação
30,54

Fonte: Processo TC 3.738/2018 - Prestação de Contas
Anual/2017
Da tabela 7 verifica-se que o município cumpriu com
o limite mínimo constitucional de 25% relacionado à
educação.
REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO
Tabela 8: Destinação de recursos do FUNDEB prof.
Magistério Em R$ 1,00

Destinação de recursos
Valor
Receitas líquidas provenientes do FUNDEB
4.818.204,78
Valor destinado ao pagamento dos profissionais do 3.758.649,93
magistério
% de aplicação

78,01

Fonte: Processo TC 3.738/2018 - Prestação de Contas
Anual/2017
Da tabela 8 verifica-se que o município cumpriu com
o limite mínimo constitucional de 60% relacionado ao
pagamento dos profissionais do magistério.
APLICAÇÃO DE RECURSOS EM AÇÕES E SERVIÇOS
PÚBLICOS DE SAÚDE
Tabela 9: Aplicação recursos em ações serviços públicos
saúde Em R$ 1,00
Destinação de recursos
Valor
Receitas provenientes de impostos
718.099,74
Receitas provenientes de transferências
16.418.857,87
Base de cálculo para aplicação em ações e serviços públicos de 17.136.957,61
saúde
Valor aplicado em ações e serviços públicos de saúde
% de aplicação

3.230.084,33
18,85%

Fonte: Processo TC 3.738/2018 - Prestação de Contas
Anual/2017
Da tabela 9 verifica-se que o município cumpriu com
o limite mínimo constitucional de 15% relacionado às
ações e serviços públicos de saúde.
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS AO PODER LEGISLATIVO
Tabela 10: Transferências para o Poder Legislativo Em R$
1,00
Descrição
Valor
Receitas tributárias e transferências de impostos - Ex. Anterior 17.848.710,78
% Máximo de gasto do Legislativo - conforme dados 7,00
populacionais
Limite máximo permitido para transferência
Valor efetivamente transferido

1.249.409,75
1.250.147,10

Fonte: Processo TC 3.738/2018 - Prestação de Contas
Anual/2017
Verifica-se da tabela acima, bem como do RT que não
www.tce.es.gov.br

foi respeitado o limite constitucional relacionado às
transferências efetuadas à Câmara Municipal. Entretanto,
o valor repassado a maior (R$737,35) corresponde a
menos de 1% do limite estabelecido, razão pela qual
sugere-se relevar a impropriedade.
CONCLUSÃO E PROPOSTA DE CAMINHAMENTO
A presente análise pautou-se no exame de todos os
documentos anexos à defesa, concluindo-se por não
conter nos autos justificativas e documentos suficientes
para afastar todos os indicativos de irregularidade
constantes na ITI 64/2019, restando mantidos os
seguintes itens:
VALORES RECEBIDOS A TÍTULO DE COMPENSAÇÃO
FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS
NATURAL NÃO CONSTAM EM CONTA BANCÁRIA. (Item
4.3.2.1 do RT 39/2019)
Base Legal: art. 8º da Lei Federal 7.990/89 e art. 2º da Lei
Estadual 10720/2017.
2.5 AUSÊNCIA DE CONTROLE DAS FONTES DE RECURSOS
EVIDENCIADAS NO DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/
DÉFICIT FINANCEIRO ENCAMINHADAS NO ANEXO AO
BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO. (Item 6.1 do RT
39/2019)
Base Legal: artigos 83, 84 e 89 da Lei Federal nº 4.320/64.
2.6 APURAÇÃO DE DÉFICIT FINANCEIRO EVIDENCIANDO
DESEQUILÍBRIO DAS CONTAS PÚBLICAS. (Item 6.2 do RT
39/2019)
Base Legal: artigo 1º, § 1º, c/c artigo 4º, inciso I, alínea
“a”, da Lei Complementar nº 101/2000.
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA SUFICIENTE (ART. 55
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DA LRF) (Item 7.4.1 do RT 39/2019)
Base Legal: art. 55 da LRF
Diante do exposto e do que consta dos autos, submetese à consideração superior a seguinte proposta de
encaminhamento:
1. Emitir parecer prévio, dirigido à Câmara Municipal
de Vila Pavão, recomendando a REJEIÇÃO das contas
do Sr. Irineu Wutke, Prefeito Municipal durante o
exercício de 2017, conforme dispõem o inciso III, art.
132, do Regimento Interno e o inciso III, art. 80, da Lei
Complementar 621/2012.
2. Recomendar ao gestor responsável que sejam
observados os parâmetros indicados nos Anexos da
Instrução Normativa 43/2017, quando do envio da
próxima prestação de contas, a fim de evitar distorções
nos demonstrativos gerados a partir sistema CidadES,
concorrendo para que evidenciem a real situação da
unidade gestora.
3. Aplicar sanção por multa ao Sr. Irineu Wutke, tendo
em vista o envio intempestivo da PCA, nos termos do
art. 135 da Lei Complementar 621/2012 (Item 2.1 desta
Instrução Técnica).
Do Parecer do Ministério Público de Contas 1302/2019:
“[...]
Compulsando os autos, verifica-se que a Instrução
Técnica Conclusiva é consentânea com o posicionamento
do Ministério Público de Contas, motivo pelo qual,
independentemente de transcrição, passa a fazer parte
integrante deste pelos fundamentos de fato e de direito
ali deduzidos.
Afinal, as irregularidades que maculam a prestação

de contas em análise consubstanciam grave infração
à norma constitucional, legal ou regulamentar de
natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional
ou patrimonial, devendo esse Tribunal de Contas,
inexoravelmente, emitir parecer prévio pela rejeição
das contas, nos termos do art. 80, III, da LC n. 621/12.
Notadamente, restou apurado pela equipe técnica a
ocorrência de Déficit Financeiro - item 2.6 - demonstrando
o descontrole e descuido da administração municipal
quanto à necessidade de adoção de uma política fiscal
capaz de assegurar o equilíbrio das contas públicas,
consoante preceitua a Lei de Responsabilidade Fiscal.
A Primeira Câmara desse Tribunal de Contas,
no julgamento da Prestação de Contas Anual da
Prefeitura de Governador Lindenberg, referente ao
exercício 2012, proferiu o Parecer Prévio TC-079/2015,
recomendando ao Legislativo Municipal a rejeição das
contas apresentadas, por vislumbrar, tal como no caso
analisado, grave violação à norma, verbis:
PARECER PRÉVIO TC-079/2015 – PRIMEIRA CÂMARA
PROCESSO - TC-3348/2013
JURISDICIONADO - PREFEITURA
GOVERNADOR LINDENBERG

MUNICIPAL

DE

ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – PREFEITO
RESPONSÁVEL - ASTERVAL ANTÔNIO ALTOÉ
EMENTA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - EXERCÍCIO
DE 2012 - PARECER PRÉVIO PELA REJEIÇÃO - FORMAR
AUTOS APARTADOS - ARQUIVAR.
[...] PARECER PRÉVIO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC3348/2013, RESOLVEM os Srs. Conselheiros da Primeira
www.tce.es.gov.br

Câmara do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, em sessão realizada no dia vinte e oito de outubro
de dois mil e quinze, à unanimidade, nos termos do
voto do Relator, Conselheiro Sebastião Carlos Ranna de
Macedo:
1- Recomendar ao Legislativo Municipal a rejeição das
contas do senhor Asterval Antônio Altoé – Prefeito
Municipal, frente à Prefeitura Municipal de Governador
Lindenberg, no exercício de 2012, nos termos do art. 80,
inciso III, da Lei Complementar nº 621/2012, haja vista a
manutenção das seguintes irregularidades:
1.1 - Aplicação em Despesas com Pessoal do Poder
Executivo em percentual superior ao limite estabelecido
pela Lei de Responsabilidade Fiscal.
Base legal: artigos 20, inciso III, alínea “b” e 22, parágrafo
único da Lei Complementar nº 101/2000.
1.2 - Apuração de Déficit Orçamentário e Financeiro
evidenciando desequilíbrio das contas públicas.
Base legal: Inobservância ao disposto no artigo 48, alínea
“b”; 75, 76 e 77, da Lei Federal nº 4.320/1964; artigo 1º, §
1º, c/c artigo 4º, inciso I, alínea “a”, da Lei Complementar
nº 101/2000.
1.3 - Insuficiência de disponibilidades financeiras para
arcar com as obrigações de despesa contraídas em final
de mandato.
Base legal: Inobservância ao disposto no artigo 42 da Lei
Complementar 101/2000.
2- Formar autos apartados, nos termos dos arts. 38,
inciso II, e parágrafo único, 134, inciso III, e § 2° e 281
do RITCEES, com a finalidade de se responsabilizar,
pessoalmente, o sr. Asterval Antônio Altoé – Prefeito
Municipal, frente à Prefeitura Municipal de Governador
Segunda-feira, 5 de agosto de 2019
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Lindenberg, no exercício de 2012, pelo descumprimento
do disposto no art. 5°, inciso III, §§ 1° e 2°, da Lei n.
10.028/00, consoante apontamento descrito nos itens
3.1.4.1, 4.2.1.1 e 4.3.4.1 do RTC 393/2014;

EMENTA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - EXERCÍCIO
DE 2012 – 1) CONTAS IRREGULARES – MULTA – 2)
RECOMENDAÇÃO – 3) INSTAURAR TOMADA DE CONTAS
ESPECIAL – 4) ARQUIVAR.

3- Arquivar os autos após o trânsito em julgado.

[...] ACÓRDÃO

Cabe asseverar que a mácula ora apurada (Déficit
Financeiro) configurou motivo, também, para a rejeição
das contas relativas ao exercício de 2011 da FAFIA, nos
termos do Acórdão TC-1083/2014, Relator, Conselheiro
Sérgio Aboudib Ferreira Pinto, cuja ementa é a seguinte:

Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC4350/2013, ACORDAM os Srs. Conselheiros do Tribunal
de Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão
plenária realizada no dia vinte de outubro de dois mil e
quinze, à unanimidade, nos termos do voto do Relator,
Conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun,
que encampou o voto-vista do Senhor Conselheiro
convocado João Luiz Cotta Lovatti:

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL. DÉFICIT FINANCEIRO
APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL. REGISTRO
DE RESTOS A PAGAR PRESCRITOS, NO PASSIVO
FINANCEIRO. AUSÊNCIA DE REPASSE DO IMPOSTO DE
RENDA RETIDO NA FONTE À PREFEITURA. AUSÊNCIA DE
MOVIMENTAÇÃO E ACÚMULO DE SALDO NAS CONTAS
DA DÍVIDA FLUTUANTE E DOS CRÉDITOS A RECEBER.
NÃO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS.
NÃO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES AO INSS,
RETIDAS DOS SERVIDORES. IRREGULAR. MULTA.
DETERMINAÇÕES.
Ademais, foram igualmente julgadas irregulares as
contas do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São
Mateus, relativas ao exercício de 2012, exclusivamente
pela ocorrência de déficit financeiro:

1. Julgar Irregulares as contas do Serviço Autônomo de
Água e Esgoto de São Mateus, no exercício 2012, sob a
responsabilidade do Sr. Luiz Carlos Sossai, Diretor Geral,
tendo em vista os fatos narrados no item 2.1.1 da ITC
570/2015, aplicando-lhe multa individual no valor de R$
8.000,00 (oito mil reais), atualizáveis na forma do art.
138 c/c art. 135, §3º, ambos da LC 621/2012, dosada na
forma do artigo 96, incisos I e II, da Lei Complementar
Estadual 32/93 e art. 166, da Resolução TC 182/2002,
inciso I, por se tratar de pretensão punitiva e ser esta
a legislação vigente à época dos fatos, em virtude da
manutenção da seguinte irregularidade:

ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL

2.1.1 Ocorrência de déficit financeiro, sugerindo o
desequilíbrio das contas públicas (Item 3.3.3 do RTC nº
113/2014) Inobservância ao disposto no artigo 48, alínea
“b”, 75, 76, 77 e 105, da Lei Federal nº. 4.320/1964;
artigo 1º, § 1º, c/c artigo 4º, inciso I, alínea “a”, da Lei
Complementar nº. 101/2000.

RESPONSÁVEL - LUIZ CARLOS SOSSAI

2. RECOMENDAR ao atual gestor que tome as ações

ACÓRDÃO TC-1567/2015 - PLENÁRIO
PROCESSO - TC-4350/2013
JURISDICIONADO - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E
ESGOTO DE SÃO MATEUS

www.tce.es.gov.br

necessárias para realizar a cobrança das “Contas a
Receber” de forma a efetivar o direito do SAAE São
Mateus e evitar a inviabilidade financeira da autarquia,
bem como, registre as variações patrimoniais qualitativas
na Demonstração das Variações Patrimoniais, conforme
Portaria STN nº 437/2012:
3. DETERMINAR ao Prefeito de São Mateus, Sr. Amadeu
Boroto, com fulcro no art. 9º, XL c/c art. 152, ambos
do Regimento Interno, que instaure Tomada de Contas
Especial para apuração dos fatos e a identificação
dos responsáveis pela aprovação e permissão de
comercialização de lotes no Loteamento Ayrton Senna,
e a quantificação do dano ao erário referente a obras e
serviços realizados e/ou a realizar pelo poder público,
necessárias para permitir condições de habitação de
seres humanos naquele local, observando para tanto as
normas expressas na Instrução Normativa IN nº 32/2014,
encaminhando-lhe cópia destes autos a partir das folhas
377.
4. Arquivar os presentes autos após o trânsito em
julgado.
Outrossim, vale mencionar que o quantitativo de
irregularidades evidenciadas, por si só, é motivo
suficiente para macular a integridade das contas,
conforme entendimento do Excelso Tribunal de Contas
da União:
A multiplicidade de falhas e irregularidades, avaliadas
em conjunto e a repetição de algumas delas já apontadas
em exercícios anteriores são fundamentos suficientes
para a irregularidade das contas e aplicação de multa ao
responsável. (Acórdão nº 3.137/2006 – 2ª Câmara – Rel.
Min. Ubiratan Aguiar).
Segunda-feira, 5 de agosto de 2019
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Destarte, configuradas estão as irregularidades e, mais, a
gravidade da conduta do gestor, não havendo a mínima
possibilidade da Corte de Contas, em cumprimento à Lei
Orgânica, emitir parecer prévio distinto da rejeição de
contas.
Isto posto, o Ministério Público de Contas anui ao
posicionamento da área técnica constante da Instrução
Técnica Conclusiva 01058/2019-9, pugnando pela
emissão de Parecer Prévio pela Rejeição das Contas,
sem prejuízo da expedição da recomendação e da
aplicação de multa pelo descumprimento do prazo para
encaminhamento da PCA, ali sugeridas.
[...]”
O corpo técnico conclui, dentre outros indicativos de
irregularidade, no sentido de aplicar sanção por multa
ao Sr. Irineu Wutke, tendo em vista o envio intempestivo
da PCA, nos termos do art. 135 da Lei Complementar
621/2012 (Item 2.1 desta Instrução Técnica).
A análise dos autos, em relação a este item específico,
revela que o prazo para envio e homologação da
prestação de contas anual, exercício de 2017, da unidade
gestora Prefeitura M. de Vila Pavão, encerrou-se em
02/04/2017.
Consultando o sistema CidadES, o corpo técnico relata
que foi constatado que algumas tentativas de envio
foram realizadas entre os dias 03/04 e 04/04/2018,
porém, devido a inconsistências impeditivas, a prestação
de contas do município de Vila Pavão foi enviada e
homologada em 06/04/2018, ou seja, com cinco dias de
atraso.
Neste contexto e considerando as tentativas do gestor
para encaminhar as referidas prestações de contas, bem

como, que o atraso no encaminhamento das contas
resultou em cinco dias, não vislumbro elementos de
convencimento para a aplicação de sanção por multa ao
Sr. Irineu Wutke.
Portanto, acolho as justificativas apresentadas pelo
gestor para afastar a referida inconsistência.
Ante o exposto, obedecidos todos os trâmites
processuais e legais, subscrevendo em parte os termos
do entendimento técnico e do parecer do Ministério
Público de Contas, VOTO no sentido de que o Colegiado
aprove a seguinte minuta de deliberação que submeto à
sua consideração.
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Relator
1 PARECER PRÉVIO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, DELIBERAM
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 Que este Egrégio Tribunal de Contas emita PARECER
PRÉVIO dirigido à Câmara Municipal de Vila Pavão,
recomendando a REJEIÇÃO DAS CONTAS do senhor
do Irineu Wutke, Prefeito Municipal no exercício de
2017, conforme dispõem o inciso III, do art. 132 da
Resolução TCEES 261/2013 e o inciso III, do art. 80, da Lei
Complementar 621/2012, tendo em vista a manutenção
das seguintes irregularidades:
1.1.1 VALORES RECEBIDOS A TÍTULO DE COMPENSAÇÃO
FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS
NATURAL NÃO CONSTAM EM CONTA BANCÁRIA. (Item
4.3.2.1 do RT 39/2019)
www.tce.es.gov.br

Base Legal: art. 8º da Lei Federal 7.990/89 e art. 2º da Lei
Estadual 10720/2017.
1.1.2 AUSÊNCIA DE CONTROLE DAS FONTES DE
RECURSOS EVIDENCIADAS NO DEMONSTRATIVO DO
SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO ENCAMINHADAS NO
ANEXO AO BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO.
(Item 6.1 do RT 39/2019)
Base Legal: artigos 83, 84 e 89 da Lei Federal nº 4.320/64.
1.1.3
APURAÇÃO
DE
DÉFICIT
FINANCEIRO
EVIDENCIANDO DESEQUILÍBRIO DAS CONTAS PÚBLICAS.
(Item 6.2 do RT 39/2019)
Base Legal: artigo 1º, § 1º, c/c artigo 4º, inciso I, alínea
“a”, da Lei Complementar nº 101/2000.
1.1.4 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO
PROCESSADOS SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA
SUFICIENTE (ART. 55 DA LRF) (Item 7.4.1 do RT 39/2019)
Base Legal: art. 55 da LRF
1.2 RECOMENDAR ao gestor responsável que sejam
observados os parâmetros indicados nos anexos da IN
TCEES 43/2017, quando do envio da próxima prestação
de contas, a fim de evitar distorções nos demonstrativos
gerados a partir do sistema CidadES, concorrendo para
que evidenciem a real situação da unidade gestora;
1.3 ARQUIVAR os presentes autos após o trânsito em
julgado.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 05/06/2019 – 17ª Sessão Ordinária da
Primeira Câmara.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
(relator), Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun e Luiz
Segunda-feira, 5 de agosto de 2019

319

ATOS DA 1a CÂMARA

Carlos Ciciliotti da Cunha.

DE MACEDO

CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO LUIZ CARLOS CICILIOTTI DA CUNHA
Fui presente:		
PROCURADOR DE CONTAS HERON
CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Em substituição ao procurador-geral		
LUCIRLENE SANTOS RIBAS Secretáriaadjunta das sessões

1 RELATÓRIO

PARECER PRÉVIO TC 0053/2019-5 – PRIMEIRA CÂMARA
Processo: 03908/2018-6
Classificação:

Prestação de Contas Anual de Prefeito

Exercício: 		

2017

UG: 			
de Mucurici

PMM - Prefeitura Municipal

Relator: 		

Sebastião Carlos Ranna de Macedo

Responsável:
JUNIOR

OSVALDO FERNANDES DE OLIVEIRA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (PREFEITO) –
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCURICI – EXERCÍCIO
DE 2017 – PARECER PRÉVIO PELA REJEIÇÃO –
DETERMINAÇÃO – ARQUIVAMENTO
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA

Versam os presentes autos sobre a Prestação de Contas
Anual da Prefeitura Municipal de Mucurici, relativa ao
exercício de 2017, sob a responsabilidade do senhor
Osvaldo Fernandes de Oliveira Júnior.
A área técnica realizou a análise da Prestação de Contas
e anexos por meio do Relatório Técnico 52/2019, no
qual constatou indícios de irregularidades apontados na
Instrução Técnica Inicial 79/2019, com propositura de
citação do responsável, o que foi realizado mediante a
Decisão SEGEX 74/2019.
Devidamente citado, o responsável apresentou suas
razões de defesa (Defesa/Justificativa 332/2019 e Peças
Complementares docs. 60 a 67).
Os autos foram encaminhados ao Núcleo de Contabilidade
e Economia – NCE para análise, o qual sugeriu na
Instrução Técnica Conclusiva 1283/2019 a emissão de
Parecer Prévio recomendando a rejeição das contas em
razão da permanência de irregularidades apontadas no
Relatório Técnico 52/2019, com aplicação de multa, uma
vez que descumpriu o prazo de encaminhamento da
PCA.
No mesmo sentido opinou o Ministério Público de
Contas, em manifestação da lavra do Excelentíssimo
Procurador Luis Henrique Anastácio da Silva (Parecer do
Ministério Público de Contas 1581/2019).
Ressalta-se que há pedido de SUSTENTAÇÃO ORAL em
favor do Sr. Osvaldo Fernandes de Oliveira Júnior.
É o relatório.
2 FUNDAMENTAÇÃO
www.tce.es.gov.br

Compulsando acuradamente os autos, verifico que o
feito encontra-se devidamente instruído, portanto, apto
a um julgamento, eis que observados todos os trâmites
legais e regimentais.
Ratifico parcialmente 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 1283/2019, corroborada
pelo Parecer do Ministério Público de Contas 1581/2019
abaixo transcritos, divergindo, tão somente, quanto a
aplicação de multa em razão do envio intempestivo da
PCA.
Instrução Técnica Conclusiva 1225/2019:
2. INDICATIVOS DE IRREGULARIDADES
2.1 Descumprimento do prazo de envio da Prestação de
Contas (item 2.1 do RT 052/2019).
DOS FATOS:
Conforme relatado no RT 052/2019:
A Prestação de Contas Anual foi encaminhada a este
Tribunal conforme disposições contidas na Instrução
Normativa TC 43/2017, recebida e homologada no
sistema CidadES em 08/05/2018, nos termos do art. 123
do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado
do Espírito Santo, aprovado pela Resolução TC 261/2013,
inobservado, portanto, o prazo regimental.
Dessa forma, com vistas ao cumprimento do disposto no
art. 122 e o § 2º do art. 123 do RITCEES, o prazo para
emissão do parecer prévio sobre esta prestação de
contas encerra-se em 08/05/2020.
Tendo em vista o descumprimento do prazo legal de envio
da PCA, propõe-se citar o Senhor OSVALDO FERNANDES
Segunda-feira, 5 de agosto de 2019
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DE OLIVEIRA JUNIOR para apresentar suas alegações de
defesa, 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.
DAS JUSTIFICATIVAS:
Devidamente citado, Termo de Citação 074/2019, o
gestor responsável apresentou as seguintes justificativas:
No que se refere à alegação de que a Prefeitura Municipal
de Mucurici descumpriu o prazo legal previsto para
envio da Prestação de Contas Anual de 2017 através do
sistema CidadES, que estabelece como data limite o dia
31 de março do exercício seguinte, relatamos:
Primeiramente, há de se considerar que o prazo para
envio da Prestação de Contas Anual do município de
Mucurici não coincide com o prazo de 31 de março
estabelecido pelo TCEES, haja vista que a emenda à Lei
Orgânica Municipal nº. 001/2014 (DOC-001) estabeleceu
como prazo legal para elaboração da Prestação de
Contas o dia 30 de abril do exercício subsequente ao da
Prestação de Contas.
Ressaltamos que a Prestação de Contas Anual só é
considerada entregue ao Tribunal de Contas do Estado
do Espírito Santo, após a sua efetiva homologação, nos
termos do art. 14 da IN 043/2017.
A homologação dos dados da Prestação de Contas
ocorreu efetivamente no dia 08/05/2018, conforme
podemos constatar através de consulta ao site do TCEES.
Por outro lado, não poderíamos deixar de destacar
que o exercício de 2017 foi um ano em que se exigiram
novas adaptações e adequações a serem cumpridas pelo
município, com vistas ao atendimento das mudanças
impostas através da Instrução Normativa nº. 043 de 05

de dezembro de 2017, que dentre as novas exigências
estabelecidas, previu a inclusão de novos arquivos
estruturados (XML), o que tornou a elaboração da
Prestação de Contas Anual mais morosa e dependente
de informações de outros setores do município.
Não obstante, entendemos que o pequeno lapso
temporal ocorrido entre o prazo limite para homologação
da PCA de 2017 a esse Egrégio Tribunal de Contas e a
sua efetiva homologação, não causou prejuízos à análise
técnica e documental da Prestação de Contas Anual do
Município de Mucurici, tendo em vista que a primeira
movimentação do processo ocorrida no TCEES se deu
no dia 10/05/2018, conforme consulta ao processo em
questão realizada no site do TCEES.
Diante do exposto, requeremos desse egrégio Tribunal de
Contas, o afastamento dos fatos e motivos que ensejaram
a citação do item em questão, reconhecendo que o
município não mediu esforços no sentido de encaminhar
a PCA de 2017 ao TCEES nos prazos legais, bem como
a sua efetiva análise foi concluída no dia 08/08/2018,
apesar da homologação ter ocorrida em 01/02/2019,
prazo este que entendemos não ter causado qualquer
prejuízo à análise técnica da Prestação de Contas Anual
de 2017 por parte deste Egrégio Tribunal de Contas.

do município de Mucurici foi encaminhada em prazo
superior ao previsto na legislação vigente. O prazo
máximo venceu em 30 de abril de 2018, sendo que as
contas foram prestadas em 08 de maio de 2018.
Em sua defesa, o gestor alegou que as novas exigências da
IN 43/2017 do TCEES tornaram o processo de elaboração
da PCA mais moroso. Aduziu, também, que o pequeno
lapso temporal entre a entrega da PCA e a data-limite
não trouxe prejuízos à análise das contas, considerando
que o processo da PCA (processo TCEES 3.908/2018)
teve o seu primeiro movimento em 10 de maio de 2018.
Pois bem.
Inicialmente temos que destacar que a movimentação
deste caderno processual eletrônico começa com a
efetiva prestação de contas – de responsabilidade
exclusiva do gestor –, pois, somente assim haveria
material para se formar os autos. Nesse sentido, nada
mais óbvio do que o primeiro movimento deste processo
(10/05/2018) ter ocorrido após a carga dos dados da
prestação de contas (08/05/2018), não havendo, assim,
nenhuma razão ao gestor neste tocante.

DA ANÁLISE DAS JUSTIFICATIVAS:

Em um segundo plano, temos que o fato de o gestor
ter atrasado a entrega da PCA em apenas 08 (oito)
dias, conforme alegou o mesmo, é indiferente para se
caracterizar a irregularidade, considerando que apenas
um dia após o prazo já seria o caso de aplicação da
citação por omissão na prestação de contas.

Compulsando os documentos e justificativas
apresentadas pelo gestor, entendemos que o mesmo
não logrou êxito em seu intento. Explica-se.

Além disso, ao não punir o gestor inadimplente, estar-seia punindo, em sentido figurado, o gestor que cumpriu
rigorosamente em dia com as suas obrigações.

De acordo com o RT 052/2019, verificou-se que a
Prestação de Contas Anual do Chefe do Poder Executivo

Face o todo exposto e, considerando a ausência de
argumentos plausíveis para justificar o descumprimento

O gestor acostou documentação de suporte para este
indicativo de irregularidade.

www.tce.es.gov.br
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do prazo para envio da PCA, vimos não aceitar as
alegações de defesa, fato este que nos conduz a opinar
pela manutenção do indicativo de irregularidade
apontado no item 2.1 do RT 052/2019.
E, nesse sentido, sugere-se que seja aplicada multa,
com base no regramento aplicável ao caso (art. 135
da Lei Complementar 621/2012), ao Senhor Osvaldo
Fernandes de Oliveira Júnior, pelo descumprimento
do prazo para envio da prestação de contas anual ao
Tribunal de Contas.
2.2 Abertura de créditos adicionais sem autorização
legal (item 4.1.2 do RT 052/2019).
DOS FATOS:
Conforme relatado no RT 052/2019:
Conforme demonstrado na tabela 1, foram abertos
créditos adicionais tendo por fundamento legal a Lei
666/16 (LOA), no montante de R$ 14.059.535,87,
utilizando como fontes de recursos a anulação de
dotação orçamentária, o excesso de arrecadação e o
superávit financeiro.
A Lei Orçamentária (Lei 666/16), em seu art. 5º, limitou
a abertura de créditos suplementares sem necessidade
de outra lei específica em 50% do orçamento das
despesas fixadas, correspondendo ao montante de R$
11.500.000,00.
LOA 2017 (Lei 666/16):
(FIGURA)
(...)
Destaque-se que, de acordo com o art. 7º da lei
4.320/64, a Lei de Orçamento poderá conter autorização
ao Executivo para Abrir créditos suplementares até

determinada importância obedecidas as disposições do
artigo 43. Por consequência do entendimento da lei, a
abertura de outros créditos adicionais, que ultrapassem
o limite estabelecido pela Lei Orçamentária Anual,
deverá ser autorizada por nova lei.
Portanto, no que se refere aos créditos adicionais
suplementares abertos pela Lei 666/16, constatou-se
que foi ultrapassada em R$ 2.559.535,87 a autorização
contida no art. 5º da mesma lei, conforme quadro
demonstrativo abaixo:
Total de créditos suplementares abertos por meio da LOA (Lei 14.059.535,87
1.320/16)
Valor autorizado pela LOA:
50% da despesa fixada
Valor aberto além do limite da LOA

11.500.000,00
2.559.535,87

Por conseguinte, sugere-se citar o gestor responsável
para apresentar as razões de justificativas que julgar
necessárias.
DAS JUSTIFICATIVAS:
Devidamente citado, Termo de Citação 074/2019, o
gestor responsável apresentou as seguintes justificativas:
Preliminarmente, com o propósito de elucidar os
fatos narrados pela respeitável equipe técnica desse
Egrégio Tribunal de Contas, há de se relatar que a Lei
Orçamentária Anual nº. 666/2016 do Município de
Mucurici-ES constituiu-se em um dos instrumentos de
planejamento da ação governamental e administrativa
que buscou vislumbrar de forma pormenorizada, a
realização das receitas e execução das despesas para
o exercício de 2017, assegurando o planejamento e
o controle gerencial das ações desenvolvidas através
da análise e avaliação da eficiência, da eficácia, da
economicidade e da efetividade dos atos de gestão
administrativa.
www.tce.es.gov.br

Apesar de todo empenho da administração municipal em
prever de forma detalhada todas as receitas e despesas a
serem realizadas no exercício, não poderíamos deixar de
reconhecer a real necessidade de tal planejamento ser
alterado por diversos motivos, dentre eles as oscilações
de preços ocorridas nas compras e nos bens e serviços
adquiridos pelo município, além dos constantes reajustes
do salário mínimo nacional. Assim, tais alterações
ocorrem para suprir determinadas incorreções ou
imperfeições no planejamento e programação da ação
governamental do exercício de 2017, bem como atender
a demanda de fatos fortuitos e imprevisíveis que
independem da vontade do administrador.
Nessa ótica, buscando atender a demanda de abertura
de créditos suplementares e minimizar as imperfeições
orçamentárias, o art. 5º da Lei Orçamentária Anual
nº. 666/2016 concedeu autorização para abertura de
créditos adicionais suplementar até o limite de 50%
(cinquenta por cento) do valor total da despesa fixada,
sendo tal percentual elevado em mais 25% (vinte e cinco
por cento) através da Lei Municipal nº. 676/2017 (DOC002), passando a autorização inicial de 50%(cinquenta
por cento) para 75%(setenta e cinco por cento) os quais
foram efetivamente abertos por Decreto do Poder
Executivo, conforme estabelecido no art. 42 da Lei
Federal 4.320/64.
Além da autorização contida através do art. 5º da Lei
Orçamentária Anual nº. 666/2016, o art. 6º e incisos da
referida Lei, alterada pela Lei Municipal nº. 676/2017
(DOC-002), estabeleceram critérios para abertura de
créditos suplementares que não seriam deduzidos da
autorização de 75% (setenta e cinco por cento) prevista
no art. 5º da LOA, alterado pela Lei nº. 676/2017, sendo,
Segunda-feira, 5 de agosto de 2019
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portanto, uma autorização concedida pelo legislativo
municipal totalmente independente da referendada
no art. 5º da Lei Orçamentária Anual e alterações
posteriores, conforme a seguir:

III – as suplementações efetuadas utilizando como fonte
de recurso o excesso de arrecadação, conforme previsto
no art. 43, § 1º, Inciso II e § 3º, da Lei Federal nº. 4.320
de 17 de março de 1964;

“Art. 5º- Ficam os Poderes Executivos e Legislativo
e Autarquia Municipal do Município de Mucurici, de
acordo com o disposto no Art. 42 da Lei Federal 4.320
de 17 de Março de 1964, autorizados a abrirem créditos
adicionais suplementar até o limite de 50%(cinquenta
por cento) sobre o total da despesa fixada em seus
respectivos orçamentos, de acordo com o art. 7º, I, da Lei
Federal nº.4.320/64, utilizando como fonte de recursos
as definidas no artigo 43 da Lei Federal 4.320/64 e
recursos de Convênios, conforme Parecer Consulta do
TCEES 028 de 06 de julho de 2014, independentemente
da fonte de recurso prevista.

IV – as suplementações efetuadas utilizando como fonte
de recurso o superávit financeiro apurado em balanço
patrimonial do exercício anterior, conforme previsto no
art. 43, § 1º, Inciso I e § 2º, da Lei Federal nº. 4.320 de 17
de março de 1964;

Parágrafo único. Os créditos adicionais suplementares
autorizados no caput do artigo poderão ocorrer entre
todas as Unidades Gestoras integrantes do Orçamento
do município de 2017.
“Art. 6º - Para efeitos desta Lei, não oneram o limite de
abertura de crédito suplementar estabelecido no artigo
anterior, os seguintes casos:
I – as suplementações utilizadas para cobertura
de despesas com pessoal e encargos sociais
insuficientemente dotadas, independentemente da
natureza e fonte de recursos, limitada a 50% (cinquenta
por cento) do valor total previsto para pessoal e encargos
sociais;
II – as suplementações ou remanejamentos efetuados
utilizando como fonte de recursos o convênios, conforme
Parecer Consulta TCEES Nº. 028/2014;

V – as suplementações destinadas a suprir insuficiência
nas dotações referentes à amortização e encargos da
dívida, precatórios e sentenças judiciais”.
No que se refere às limitações previstas para abertura
dos créditos adicionais, a Carta Magna veda a abertura
de crédito suplementar ou especial, sem prévia
autorização legislativa e sem a indicação dos recursos
correspondentes, além de prever, no § 2º do art. 167,
que os referidos créditos devem ter vigência no exercício
financeiro em que forem autorizados, salvo se o ato
de autorização para abertura dos créditos especiais
ou extraordinários for promulgado nos últimos quatro
meses daquele exercício, caso em que, reabertos nos
limites de seus saldos, serão incorporados ao orçamento
do exercício financeiro subsequente, conforme a seguir:
“Art. 167. São vedados:
...
II - a realização de despesas ou a assunção de obrigações
diretas que excedam os créditos orçamentários ou
adicionais;
V - a abertura de crédito suplementar ou especial sem
prévia autorização legislativa e sem indicação dos
recursos correspondentes;
www.tce.es.gov.br

VII - a concessão ou utilização de créditos ilimitados;
...
§ 2º - Os créditos especiais e extraordinários terão vigência
no exercício financeiro em que forem autorizados, salvo
se o ato de autorização for promulgado nos últimos
quatro meses daquele exercício, caso em que, reabertos
nos limites de seus saldos, serão incorporados ao
orçamento do exercício financeiro subsequente.
...”
Além do estabelecido na Constituição Federal, o art. 7º
da Lei Federal nº. 4.320/64 faculta à lei orçamentária
anual, prevê a concessão de autorização para abertura
de créditos suplementares até determinado percentual
ou importância, condicionando a abertura dos créditos
adicionais suplementares ao estatuído no art. 43 da
supracitada Lei.
Diante dos dispositivos constitucionais e legais citados,
é possível sob o ponto de vista legal, a fixação de um
limite para abertura de créditos suplementares previsto
na Lei Orçamentária Anual, que na maioria dos casos,
é um percentual fixado sobre a despesa total fixada, a
ser efetivada por meio de Decreto Executivo e com a
indicação dos recursos disponíveis para dar cobertura
orçamentária à despesa.
Nessa ótica, a temática reside no fato de que nem
a Constituição Federal, nem a Lei nº 4.320/64, nem
a Lei Complementar nº 101/00 (LRF) estabeleceram
parâmetros para a abertura desses créditos
suplementares, ficando a cargo do legislador da
Lei Orçamentária Anual, a fixação de tais limites ou
condições.
É evidente que quanto maior o percentual permitido
Segunda-feira, 5 de agosto de 2019

323

ATOS DA 1a CÂMARA

para abertura de créditos suplementares, maiores são as
evidências de que o planejado tende a não se concretizar,
carecendo de adequações e correções geradas por
imperfeições no decorrer de sua execução.
Apesar do § 4º do art. 5º da Lei Complementar nº.
101/2000 estabelecer que “é vedado consignar na
lei orçamentária crédito com finalidade imprecisa ou
com dotação ilimitada”, há de se reconhecer que a
Lei Orçamentária Anual do município de Mucurici foi
elaborada em total conformidade com a Lei de Diretrizes
Orçamentária e com o que estabelece a alínea “a” do
Inciso I do art. 4º da Lei de Responsabilidade Fiscal,
não contendo autorização para abertura de créditos
suplementares de forma ilimitada e sem estabelecimento
de critérios e parâmetros para sua efetivação.
Ocorre que dos créditos adicionais abertos no montante
de R$ 14.059.535,87 (quatorze milhões, cinquenta
e nove mil, quinhentos e trinta e cinco reais e oitenta
e sete centavos), a importância de R$ 3.046.083,03
(três milhões, quarenta e seis mil, oitenta e três reais
e três centavos) (DOC-003) não se refere a abertura
de créditos adicionais propriamente ditos, mas sim a
“movimentação de créditos” ocorrida em uma mesma
dotação orçamentária, cuja fonte de recurso é diversa,
ambos abertos com base na Lei Municipal nº. 666/2016
e Lei Municipal nº. 676/2017.
Dessa forma, do montante dos créditos adicionais
abertos através da Lei nº. 666/2016, alterada pela Lei
nº. 676/2017 de R$ 14.059.535,87 (quatorze milhões,
cinquenta e nove mil, quinhentos e trinta e cinco reais
e oitenta e sete centavos) (DOC-004), conforme “tabela
03” do relatório técnico em questão, há de considerar
que R$ 3.046.083,03 (três milhões, quarenta e seis

mil, oitenta e três reais e três centavos) se referem a
“movimentação de créditos” ocorrida em uma mesma
dotação orçamentária, cuja fonte de recurso é diversa,
nos termos do art. 5º da Lei nº. 666/2016, conforme a
seguir:
(FIGURA)
Conforme exposto no quadro anterior, fica evidente
que com base na autorização contida através das
Leis nº. 666/2016 e nº. 676/2017 no montante de
R$ 17.500.000,00 (dezessete milhões e quinhentos
mil reais), foram abertos créditos suplementares no
montante de R$ 9.851.713,54 (nove milhões, oitocentos
e cinquenta e um mil, setecentos e treze reais e cinquenta
e quatro centavos) (Coluna A – B da tabela anterior),
resultando em um saldo autorizado não utilizado de
R$ 7.648.286,46 (sete milhões, seiscentos e quarenta e
oito mil, duzentos e oitenta e seis reais e quarenta e seis
centavos) (Coluna D da tabela anterior), comprovando
assim, que não houve abertura de créditos adicionais
sem a devida autorização legislativa.
Aliás, há de se destacar que a autorização contida
para abertura de créditos adicionais através da Lei nº.
666/2016, alterada pela Lei 676/2017 de 75%(setenta
e cinco por cento), resultando numa autorização de
R$ 17.500.000,00(dezessete milhões e quinhentos mil
reais) e mais do que suficiente para dar cobertura legal
para abertura de todos os créditos adicionais abertos, e
também das movimentações de créditos ocorridas em
uma mesma dotação orçamentária, cuja fonte de recurso
é diferente, mesmo a lei orçamentária não inserindo tais
movimentação no limite concedido.
No que se refere à movimentação apresentada
inicialmente através do arquivo “DEMCAD” relativo
www.tce.es.gov.br

aos créditos abertos por excesso de arrecadação no
montante de R$ 994.866,73 (novecentos e noventa e
quatro mil, oitocentos e sessenta e seis reais e setenta
e três centavos), há de se destacar que tal fato ocorreu
em virtude do sistema contábil utilizado pelo município
ter gerado o referido arquivo com a informação do
recurso indevida, uma vez que tais créditos se referem à
suplementações realizadas pelo município com recursos
de convênios, conforme podemos constatar da análise
dos créditos adicionais abertos em anexo (DOC-004).
Por outro lado, cabe destacar que a fonte de recurso não
deve ser considerada como parte integrante da dotação
orçamentária, haja vista que esta é composta por órgão,
unidade orçamentária, função, subfunção, programa,
projeto/atividade e elemento de despesa, sendo que a
fonte de recurso vinculada à despesa, objetiva detalhar a
aplicação dos recursos a serem arrecadados no exercício,
cuja autorização encontra-se devidamente ratificada
através do art. 5º da Lei Orçamentária Anual, conforme
a seguir:
Lei nº. 666/2016
“...
Art. 5º- Ficam o Poder Executivo e o “Art. 5º- Ficam os
Poderes Executivos e Legislativo e Autarquia Municipal
do Município de Mucurici, de acordo com o disposto no
Art. 42 da Lei Federal 4.320 de 17 de Março de 1964,
autorizados a abrirem créditos adicionais suplementar
até o limite de 50%(cinquenta por cento) sobre o total
da despesa fixada em seus respectivos orçamentos,
de acordo com o art. 7º, I, da Lei Federal nº.4.320/64,
utilizando como fonte de recursos as definidas no artigo
43 da Lei Federal 4.320/64 e recursos de Convênios,
conforme Parecer Consulta do TCEES 028 de 06 de julho
Segunda-feira, 5 de agosto de 2019
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de 2014, independentemente da fonte de recurso
prevista.” (grifo nosso).
Não poderíamos deixar de relatar que a autorização
concedida no art. 5º e 6º da Lei Orçamentária Anual
do município de Mucurici possui total similar com a
autorização contida nos incisos do art. 4º da Lei Federal
nº. 12.595/2012 – Lei Orçamentária da União de 2013 e
especialmente, com os incisos do art. 6º da Lei Estadual
nº. 9.979/2013 - Lei Orçamentária Anual de 2013 do
Governo do Estado do Espírito Santo que estabelece:
Lei Estadual nº. 9.979/2013 – LOA:
“Art. 6º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos
suplementares:
I - até o limite de 20% (vinte por cento) do valor total da
Lei Orçamentária, de acordo com o disposto no § 5º do
artigo 17 da Lei de Diretrizes Orçamentárias nº 9.890/12,
mediante a utilização de recursos provenientes de
anulação de dotações orçamentárias, conforme inciso III
do § 1º do artigo 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17.3.1964;
II - a conta de recursos de excesso de arrecadação, nos
termos do inciso II, § 1º, e §§ 3º e 4º do artigo 43 da Lei
Federal nº 4.320/64;
III - a conta de superávit financeiro apurado em balanço
patrimonial do exercício de 2012, nos termos do inciso I,
§ 1º, e § 2º do artigo 43 da Lei Federal nº 4.320/64;
IV - a conta do produto de operações de crédito
autorizadas, em forma que juridicamente possibilite ao
Poder Executivo realizá-las, conforme inciso IV do § 1º do
artigo 43 da Lei Federal nº 4.320/64;
V - com o objetivo de atender ao pagamento de despesas
com:

a)amortização e encargos da dívida;
b)pessoal e encargos sociais, mediante a utilização
de recursos provenientes da anulação de dotações
consignadas no mesmo grupo de despesa, desde que
mantido o mesmo valor aprovado para cada Poder;
VI - anulando a reserva de contingência, para utilizar
como fonte de recursos para abertura de créditos
suplementares”.
Por fim, cabe enfatizar que em momento algum o
Município de Mucurici realizou ou se quer teve a
intenção de realizar qualquer tipo de despesa sem
prévia autorização legal ou até mesmo tenha, em dado
momento, extrapolado o limite máximo de 75% (setenta
e cinco por cento) autorizado para abertura de créditos
suplementares através das Leis nº. 666/2016 e nº.
676/2017, haja vista que todos os créditos adicionais
abertos são inferires ao montante movimentado
autorizado através das Leis nº. 666/2016 e nº. 676/2017,
independentemente de serem oriundos de créditos
adicionais ou movimentação de crédito conforme
relatado anteriormente.
Diante do exposto, requeiro desse Egrégio Tribunal
de Contas, o afastamento dos fatos e motivos que
ensejaram a citação do item em questão, reconhecendo
que as movimentações de créditos realizadas pelo
município de Mucurici dentro de uma mesma dotação
orçamentária com fonte de recurso diversa no montante
de R$ 3.046.083,03 (três milhões, quarenta e seis
mil, oitenta e três reais e três centavos) (DOC-003)
através das Lei Municipal nº. 666/2016 e nº. 676/2017,
não causaram qualquer alteração na programação
orçamentária do município prevista na LOA, ocorrida
através da transferência de saldos de uma fonte de
www.tce.es.gov.br

recurso para outra realizada dentro de uma mesma
dotação orçamentária, reconhecendo ainda por fim,
que as movimentações realizadas pelo município se
encontram devidamente respaldadas na autorização
legislativa concedida através do art. 5º, art. 6º e incisos
da Lei Orçamentária Anual de 2017, alterada pela Lei
Municipal nº. 676/2017, estando todos os créditos
abertos, abaixo do limite de 75%(setenta e cinco por
cento) concedido pelo legislativo municipal.
O gestor acostou documentação de suporte para este
indicativo de irregularidade.
DA ANÁLISE DAS JUSTIFICATIVAS:
Compulsando os documentos e justificativas
apresentadas pelo gestor, entendemos que o mesmo
logrou êxito em seu intento. Explica-se.
De acordo com o RT 052/2019, verificou-se que foram
abertos créditos adicionais suplementares, com base na
LOA, no montante de R$ 14.059.535,97, sendo que o
limite estabelecido era de R$ 11.500.000,00.
Em sua defesa, o gestor alegou, inicialmente, que o
valor permitido para suplementar o orçamento sem
nova autorização legislativa passou de 50% para 75%
da despesa total, conforme Lei Municipal 676/2017.
Aduziu, ainda, que o artigo 6º da LOA permitia a abertura
de créditos adicionais suplementares sem abater o teto
estabelecido (50%, inicialmente). Por fim, alegou que
do total de R$ 14.059.535,97 de créditos adicionais
suplementares abertos no período, R$ 3.046.083,03 eram
referentes à “movimentação de créditos” e, portanto,
não entrariam no computo do limite estabelecido pela
LOA.
Pois bem.
Segunda-feira, 5 de agosto de 2019
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Compulsando o documento eletrônico “Peça
Complementar 6312/2019-4”, identificamos a Lei
Municipal 676/2017 que aumentou de 50% para 75% o
total de créditos adicionais suplementares que poderiam
ser abertos sem nova autorização legislativa.

de despesas relacionadas a auxílio alimentação a
servidores municipais (339046, no montante de R$
96.096,00, passíveis de devolução às fontes de recursos
nº 604 e 605. Segue abaixo detalhamento:

E, nesse sentido, temos que o limite para a abertura de
créditos adicionais suplementares que poderiam ser
abertos sem nova autorização legislativa passou de R$
11.500.000,00 para R$ 17.250.000,00.

Desta forma, propõe-se citar o prefeito para apresentar
alegações de defesa e documentos de prova, alertando-o
da necessidade de utilização dos recursos próprios
para devolução às fontes nº 604 royalties do petróleo
recebidos da União e nº 605 royalties do petróleo
recebidos do Estado, tendo em vista o desvio de finalidade
na aplicação de tais recursos, não se observando em
quais políticas públicas poderia ser utilizado o recurso
proveniente dos royalties.

Assim, ao se comparar o montante de créditos adicionais
suplementares abertos no período com base na LOA
(R$ 14.059.535,97) com o limite autorizado na lei
(R$17.250.000,00), temos que não houve infringência
ao permissivo legal.
Dito isto e, considerando que não extrapolação do
limite legal para a abertura de créditos adicionais
suplementares, vimos aceitar as alegações de defesa,
fato este que nos conduz a opinar pelo afastamento do
indicativo de irregularidade apontado no item 4.1.2 do
RT 052/2019.
2.3 Utilização de recursos de compensação financeira
pela exploração de petróleo e gás natural em fim
vedado por lei (item 4.3.2.1 do RT 052/2019).
DOS FATOS:
Conforme relatado no RT 052/2019:
Do balancete da execução orçamentária, verificou-se que
o município aplicou recursos de compensação financeira
pela exploração de petróleo e gás natural em fim vedado
por lei, infringindo o art. 8º da Lei Federal 7.990/89.
Mencionado requisito legal veda a aplicação de recursos
em quadro permanente de pessoal, o que não foi
observado pelo município, pois se verifica o pagamento

(FIGURA)

DAS JUSTIFICATIVAS:
Devidamente citado, Termo de Citação 074/2019, o
gestor responsável apresentou as seguintes justificativas:
Em que pese a alegação da respeitável equipe técnica do
TCEES de que o auxílio alimentação pago pelo município
não poderia ser custeado com recursos provenientes da
compensação financeira pela exploração de petróleo
e gás natural, infringindo o art. 8º da Lei Federal nº.
7.990/89, por se configurar como despesa do quadro
permanente de pessoal, há de se reconhecer que tal
alegação não deve prosperar, haja vista que a referida
despesa não se enquadra no conceito de despesa do
quadro permanente de pessoal, conforme podemos
contatar do entendimento exarado por esse Egrégio
Tribunal de contas através do Parecer Consulta TCEES nº.
011/2012:
Parecer Consulta TCEES nº. 011/2012.
PAGAMENTO DE DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
www.tce.es.gov.br

PARA SERVIDORES MUNICIPAIS – NÃO INCIDÊNCIA NO
CÁLCULO DE GASTO TOTAL COM PESSOAL - VANTAGEM
DE CARÁTER INDENIZATÓRIO - PAGAMENTO DE DESPESAS
COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES QUE
ATUAM NA EDUCAÇÃO POSSIBILIDADE DE CUSTEAR
COM PARCELA DOS 40% DOS RECURSOS DO FUNDEB MATÉRIA ABORDADA NO QUESITO 3 ANTERIORMENTE
APRECIADA NO PARECER EM CONSULTA TC- 07/2008
- ENCAMINHAR CÓPIA DO PARECER EM CONSULTA TC07/2008 À PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA.
“Nesses termos, conclui-se que o auxílio alimentação não
incide no gasto total com pessoal, considerando que em
tal montante inserem-se apenas as vantagens de caráter
remuneratório, o que não se aplica à espécie em estudo,
que possui natureza indenizatória. IV CONCLUSÃO
- Por todo o exposto, sugere-se o conhecimento da
presente consulta, por estarem presentes os requisitos
de admissibilidade. Quanto ao mérito, conclui-se que a
despesa referente ao pagamento de auxílio alimentação
para servidores: 1. não incide no gasto total com pessoal;
2. possui natureza indenizatória.”
Apesar de entendermos que o município de Mucurici
utilizou os recursos provenientes da compensação
financeira pela exploração de petróleo e gás natural
em estrita conformidade com o disposto no art. 8º da
Lei Federal 7.990/89, após conhecimento dos fatos
abordados no item em questão, a Prefeitura Municipal
de Mucurici efetuou o devido ressarcimento dos valores
considerados, ainda que supostamente, como aplicados
de forma indevida, restituindo a conta dos Royalties
Federal através da transferência de recursos próprios do
município para a conta do Royalties Federal, fato este
que podemos constatar da documentação em anexo
Segunda-feira, 5 de agosto de 2019
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(DOC-005).
Neste sentido, requeremos desse Egrégio Tribunal
de Contas, o afastamento dos fatos e motivos que
ensejaram a citação do item em questão, haja vista que
a despesa com auxílio alimentação não se enquadra nas
vedações contidas no art. 8º da Lei Federal nº. 7.990/89,
por não se configurar como gasto do quadro permanente
de pessoal, conforme decisão exarada por esse Egrégio
Tribunal de Contas através do Parecer Consulta TCEES nº.
011/2012, não havendo o que se falar em utilização de
recurso de compensação financeira pela exploração de
petróleo e gás natural em fim vedado pelo art. 8º da Lei
Federal 7.990/89, bem como se reconheça por fim, que o
município de Mucurici efetuou o devido ressarcimento à
conta do Royalties Federal, com recursos próprios (DOC005), afastando em definitivo, qualquer possibilidade de
manutenção do indicativo de irregularidade em questão.
O gestor acostou documentação de suporte para este
indicativo de irregularidade.
DA ANÁLISE DAS JUSTIFICATIVAS:
Compulsando os documentos e justificativas
apresentadas pelo gestor, entendemos que o mesmo
não logrou êxito em seu intento. Explica-se.
De acordo com o RT 052/2019, verificou-se que foram
utilizados recursos de compensação financeira pela
exploração de petróleo e gás natural em fim vedado
por lei. No caso, identificou-se que foram pagos à conta
dos recursos de royalties o auxílio-alimentação dos
servidores municipais.
Em sua defesa, o gestor alegou que o Parecer em Consulta
TCEES 011/2012 classifica o auxílio-alimentação como
sendo de natureza indenizatória e, nesse sentido, não

entraria na vedação contida no artigo 8º da Lei Federal
7.990/1989. De outra face, ao tomar conhecimento da
suposta irregularidade, o gestor informou que foram
restituídos os valores à conta dos royalties, sendo que a
origem desta devolução foram os recursos próprios.

nº 12.858, de 2013) (grifo nosso)

Pois bem.

Da letra da lei extrai-se que não existe permissivo para
o pagamento de despesas do quadro permanente
de pessoal, exceto àquelas com a manutenção e
desenvolvimento do ensino, especialmente a educação
básica. Há que se registrar ainda, que o inciso II faz
exceção exclusivamente ao pagamento de salários e
outras verbas de natureza remuneratória em efetivo
exercício, não podendo, por exemplo, alcançar servidores
inativos.

Iniciaremos a discussão sobre o mérito da defesa
apresentada com a reprodução do aludido artigo 8º da
Lei Federal 7.990/1989:
Art. 8º O pagamento das compensações financeiras
previstas nesta Lei, inclusive o da indenização pela
exploração do petróleo, do xisto betuminoso e do gás
natural será efetuado, mensalmente, diretamente aos
Estados, ao Distrito Federal, aos Municípios e aos órgãos
da Administração Direta da União, até o último dia
útil do segundo mês subsequente ao do fato gerador,
devidamente corrigido pela variação do Bônus do
Tesouro Nacional (BTN), ou outro parâmetro de correção
monetária que venha a substituí-lo, vedada a aplicação
dos recursos em pagamento de dívida e no quadro
permanente de pessoal. (Redação dada pela Lei nº
8.001, de 13.3.1990)
§ 1º As vedações constantes do caput não se aplicam:
(Redação dada pela Lei nº 12.858, de 2013)
I - ao pagamento de dívidas para com a União e suas
entidades; (Incluído pela Lei nº 12.858, de 2013)
II - ao custeio de despesas com manutenção e
desenvolvimento do ensino, especialmente na
educação básica pública em tempo integral, inclusive
as relativas a pagamento de salários e outras verbas de
natureza remuneratória a profissionais do magistério
em efetivo exercício na rede pública. (Incluído pela Lei
www.tce.es.gov.br

§ 2º Os recursos originários das compensações financeiras
a que se refere este artigo poderão ser utilizados também
para capitalização de fundos de previdência. (Parágrafo
incluído pela Lei nº 10.195, de 14.2.2001)

De outra face, o gestor alegou que o Parecer em
Consulta 011/2012 atribuiu um caráter indenizatório
às despesas com o auxílio-alimentação. Em que pese o
posicionamento do TCEES ser razoável, temos, no caso
concreto, que verificar a aplicabilidade do parecer em
confronto com a lei federal.
Conforme já pontuado, a lei que rege a aplicação
dos recursos dos royalties recebidos da União veda
o pagamento de quaisquer despesas com o quadro
permanente de pessoal (exceto na manutenção e
desenvolvimento do ensino). Nesse sentido, se o
legislador definiu quais seriam as exceções cabíveis ao
caso, entendemos, hermeneuticamente falando, que
não haveria possibilidade de se enquadrar o auxílioalimentação dentre as exceções previstas no artigo 8º.
Nos termos do artigo 19, § 1º da LRF, ficou estabelecido
que algumas despesas com a remuneração não seriam
computadas para efeitos dos gastos com pessoal. Dentre
Segunda-feira, 5 de agosto de 2019
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estas, destacamos as de natureza indenizatórias, como
as diárias, ajuda de custo, auxílio-mudança, auxílioalimentação, vale transporte etc.
As despesas indenizatórias, segundo a classificação
pela natureza da despesa, são agrupadas como “Outras
despesas correntes”, figurando entre as despesas
voltadas ao quadro permanente dos entes federativos,
apesar de não computarem o gasto com pessoal, para
efeitos do limite estabelecido no artigo 19 da LRF. O
que se quer dizer com isso é que mesmo as despesas
indenizatórias são consideradas despesas com pessoal,
ainda que contabilizadas como “Outras Despesas
Correntes”.
Assim, considerando que o artigo 8º da Lei Federal
veda a aplicação dos recursos dos royalties no quadro
permanente, temos que as despesas com auxílioalimentação não se enquadram nas exceções previstas
na lei.
Por fim, alegou o gestor que os valores pagos com
recursos dos royalties foram devidamente ressarcidos
à conta de origem. Em que pese tal argumento, temos
que esta ação não elide a irregularidade apontada. O
fato de o gestor ter efetuado o retorno dos recursos
não descaracteriza a utilização indevida dos mesmos.
A irregularidade, neste caso, é fática, ou seja, qualquer
ação posterior não teria o condão de negar sua
existência e, quando muito, a devolução dos recursos à
conta específica afastaria tão-somente a possiblidade de
ressarcimento ao erário por parte do gestor.
Dito isto e, considerando a impossibilidade de se custear
despesas indenizatórias ao quadro permanente de
pessoal do município (exceto educação), vimos não
aceitar as alegações de defesa, fato este que nos conduz a

opinar pela manutenção do indicativo de irregularidade
apontado no item 4.3.2.1 do RT 052/2019.
2.4 Recursos recebidos a título de compensação
financeira pela exploração de petróleo e gás natural não
constam em conta bancária e apresentam discrepância
na apuração do superávit financeiro da fonte de
recursos (item 4.3.2.2 do RT 052/2019).
DOS FATOS:
Conforme relatado no RT 052/2019:
Observou-se, do anexo ao balanço patrimonial, que a
fonte de recursos 604 – Royalties do Petróleo Federal,
iniciou o exercício com superávit financeiro de R$
146.859,81, e encerrou superavitária, no montante de R$
263.311,89. Dos balancetes da execução orçamentária
constatou-se que foram recebidos no exercício R$
1.694.499,22 e empenhados R$ 1.121.386,20. Todavia,
constatou-se discrepância na apuração do superávit
financeiro, bem como entre o somatório dos valores das
contas bancárias BB 9105-7 (fundo especial) e BB 9132-4
(Petrobrás), conforme Termo de Verificação, e os valores
apurados por esta Corte de Contas, de acordo com o
demonstrado na tabela abaixo:
FONTE SUP. FINANC. RECEITAS
E X E R C .
604

ANTERIOR
146.859,81

DESPESAS

SALDO

SUPERÁVIT

SALDO

F I N A L F I N A N C E I R O EM CONTA
APURADO EVIDENCIADO BANCÁRIA
1.694.499,22 1.121.386,20 719.972,83 263.311,89
309.132,54

respectivamente.
Dos balancetes da execução orçamentária constatouse que foram recebidos no exercício R$ 613.457,33
e empenhados R$ 334.753,01. Todavia, constatou-se
discrepância na apuração do superávit financeiro, bem
como entre o somatório dos valores das contas bancárias
Banestes 11.666.088, referentes ao royalties estadual, e
os valores apurados por esta Corte de Contas, conforme
demonstrado na tabela abaixo:
FONTE S

U

P

. RECEITAS

FINANC.
E X E R C .
605

DESPESAS

SALDO FINAL
APURADO

SUPERÁVIT

SALDO

F I N A N C E I R O EM

CONTA

EVIDENCIADO BANCÁRIA

ANTERIOR
771.466,12 613.457,33 334.753,01 1.050.170,44 158.807,68

167.107,68

Verifica-se do quadro acima que o superávit financeiro
evidenciado nos demonstrativos contábeis e o saldo
constante em conta bancária são incompatíveis com o
superávit financeiro apurado.
Sendo assim, diante das divergências acima apontadas
entre os valores referentes ao saldo final apurado
(Balancete da execução orçamentária - BALEXO), ao
superávit financeiro evidenciado (Balanço Patrimonial
- BALPAT) e ao saldo em conta bancária (Termo
de Verificação - TVDISP), propomos a citação do
responsável para que apresente as alegações de defesa,
acompanhadas de documentos de prova.

Verifica-se do quadro acima que o superávit financeiro
evidenciado nos demonstrativos contábeis e o saldo
constante em conta bancária são incompatíveis com o
superávit financeiro apurado.

Registre-se que a aplicação de recursos de royalties em
políticas públicas não permitidas por lei sujeita o ente à
devolução na respectiva fonte utilizando-se, para tanto,
dos recursos próprios.

De igual modo, a fonte de recursos 605 – Royalties
do Petróleo Estadual, iniciou e encerrou o exercício
com superávit de R$ 771.466,12 e R$ 158.807,68

DAS JUSTIFICATIVAS:
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Devidamente citado, Termo de Citação 074/2019, o
gestor responsável apresentou as seguintes justificativas:
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328

ATOS DA 1a CÂMARA

Preliminarmente, antes de iniciarmos as alegações de
defesa inerentes ao indicativo de irregularidade em
questão, há de se destacar que na apuração do superávit
financeiro por fonte de recurso apurado pelo TCEES,
não foram considerados os rendimentos de aplicação
financeira, bem como as transferências efetuadas entre
UGs, considerando no cálculo, tão somente o superávit
advindo do exercício anterior, as receitas brutas de
transferências recebidas, sem rendimento de aplicação
financeira e as despesas legalmente empenhadas, não
considerando os demais passivos inscritos e consignados
e transferências realizadas a outras UGs, envolvendo com
isso, metodologia de apuração diversa da apresentada
no MCASP(Manual de contabilidade Aplicada ao Setor
Público), parte IV, 7ª edição, pág. 358, conforme a seguir:
(FIGURA)
Isto posto, o primeiro ponto que destacamos, faz
referência à necessidade de considerarmos na apuração
da disponibilidade de recurso por fonte, de se identificar
as contas constantes do ativo com atributo “F”, subtraindo
as contas do passivo com atributo “F”, bem como a conta
nº. 622130100 (créditos empenhado a liquidar), a conta
nº. 622130500(empenhos a liquidar inscritos em RP
não Processados) e a conta nº. 6311000 (restos a pagar
não processados a liquidar), o que resultará no saldo da
conta nº. 821110000 (Disponibilidade por Destinação
de Recursos – DDR), segregado por fonte de recurso,
apurado com base no disposto no art. 105 da Lei Federal
nº. 4.320/64, senão vejamos:
“Art. 105. O Balanço Patrimonial demonstrará:
I - O Ativo Financeiro;
II - O Ativo Permanente;

II - O Passivo Financeiro;
IV - O Passivo Permanente;
V - O Saldo Patrimonial;
VI - As Contas de Compensação.
§ 1º O Ativo Financeiro compreenderá os créditos e
valores realizáveis independentemente de autorização
orçamentária e § 2º O Ativo Permanente compreenderá
os bens, créditos e valores, cuja mobilização ou alienação
dependa de autorização legislativa.
§ 3º O Passivo Financeiro compreenderá as dívidas
fundadas e outros pagamentos independam de
autorização orçamentária.
§ 4º O Passivo Permanente compreenderá as dívidas
fundadas e outras que dependam de autorização
legislativa para amortização ou resgate”.
O segundo ponto diz respeito aos rendimentos de
aplicação financeira auferidos em decorrência dos
recursos arrecadados nas fontes de recursos 604 e 605,
que são creditados diretamente nas contas específicas
dos royalties, elevando com isso, a disponibilidade
de caixa da fonte específica, que também não foram
considerados na apuração do TCEES.
O terceiro ponto que merece relevante destaque, diz
respeito ao saldo inicial advindo do exercício anterior
relativo às fontes de recursos 604 e 605, haja vista
que estes foram apresentados com inconsistências na
Prestação de Contas Anual de 2016, tendo os saldos
insubsistentes gerados indevidamente no exercício
anterior, devidamente regularizados no exercício
de 2017, haja vista que em respeito ao princípio
da oportunidade para registro e correção dos fatos
contábeis, a Prefeitura Municipal de Mucurici não
www.tce.es.gov.br

dispunha de tempo hábil para realizar os lançamentos
de ajustes das fontes de recursos demonstradas no
Balanço Patrimonial de forma compatível com os valores
evidenciados no demonstrativo da disponibilidade de
caixa, cujos lançamentos de ajustes e correção foram
devidamente realizados no exercício em análise.
No que se refere aos valores apresentados através do
“demonstrativo do superávit/déficit financeiro” anexo
ao balanço patrimonial, há de se destacar que estes
foram apresentados de forma consistente com os
demais demonstrativos contábeis, conforme podemos
constatar da análise comparativa com os valores
apresentados no anexo 5 da RGF anexo (DOC-006)
que hora apresentamos, haja vista que efetuamos os
devidos lançamentos contábeis de ajuste das fontes
de recursos que se apresentaram inconsistentes
advindas de exercícios anteriores, no exercício de 2017,
compatibilizando com isso, os valores apresentados
entre ambos os demonstrativos, em respeito ao
princípio da oportunidade para registro e correção dos
fatos contábeis.
Assim, no que se refere ao resultado comparativo entre
ambos os relatórios, existirá uma divergência decorrente
dos créditos de curto prazo a receber, que em sua
grande maioria, se referem ao salário família e salário
maternidade, sendo que no caso da Prefeitura Municipal
de Mucurici, é de 169,19 (cento e sessenta e nove reais
e dezenove centavos).
Ressalta-se que as inconsistências apontadas nas fontes
de recursos ocorrem também, em virtude do município
destinar recursos das fontes objeto de análise, para
o Fundo Municipal de Saúde, sendo que estas são
realizadas através de simples transferências bancárias,
Segunda-feira, 5 de agosto de 2019
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creditando os referidos recursos nas contas específicas
do fundo, sendo as despesas executadas em outras
fontes de recursos vinculados de cada Unidade Gestora,
ocasionando distorções na metodologia de apuração dos
saldos realizada pelo TCEES.
Além disso, somente a título de exemplo, na elaboração
do orçamento anual, é destinado um determinado
percentual da arrecadação para cada fonte de recursos
específica, similarmente ao que ocorre com as contas da
educação, onde o município vincula 25% da arrecadação
de ISS – Imposto sobre Serviços à fonte de recursos do
MDE, vinculação esta que destina recursos para a fonte
de recurso MDE no ato da arrecadação, e não de acordo
com as transferências bancárias realizadas.
Ocorre que ao executarmos a despesa, o município acaba
verificando a necessidade de canalizar mais recursos
para a fonte de recursos do MDE, tendo em vista que o
montante da despesa a ser realizada é superior aos 25%
destinado na arrecadação. Tal procedimento é realizado
no sistema contábil do município através de simples
transferências bancárias, e tais transferências, não
movimentam as contas de DDR – Disponibilidade por
Destinação de Recursos nº. “821110100000 - Recursos
Disponíveis para o Exercício”, levando o município a gerar
as distorções apresentadas em determinadas fontes.
Isto posto, o sistema contábil utilizado pelo município
possui uma funcionalidade de lançamentos contábeis de
“ajustes” de tais fontes de recursos que se apresentarem
inconsistentes, ajustes estes que são feitos, geralmente,
no primeiro dia útil após o encerramento do exercício,
após a anulação dos restos a pagar, realização de
conciliação de todas as contas bancárias e consolidação
de informações contábeis de todas as Unidades Gestoras,

lançamentos estes que efetuamos de forma compatível
com os demais demonstrativos contábeis, corrigindo as
distorções advindas do superávit financeiro do exercício
de 2016, ratificando assim, a consistência dos valores
apresentados no demonstrativo do superávit/déficit
financeiro do balanço patrimonial e no demonstrativo da
disponibilidade de caixa e dos restos a pagar (DOC-006)
apresentado em anexo.
Objetivando comprovar de forma documental que o
demonstrativo do balanço patrimonial de 2017 evidencia
de forma fidedigna a realidade da disponibilidade
financeira de todas as fontes de recursos movimentadas
pelo município, bem como estas foram movimentadas em
total conformidade com a legislação vigente, em especial
com o disposto no MCASP (Manual de contabilidade
Aplicada ao Setor Público), parte IV, 7ª edição, pág. 358,
estamos encaminhando anexo a estas justificativas,
demonstrativo da disponibilidade de caixa e dos restos a
pagar de 2017 (DOC-006), ratificando a compatibilidade
de valores apresentados com o balanço patrimonial e
demais demonstrativos contábeis, inexistindo assim,
divergência entre ambos os demonstrativos.
Cabe ressaltar que apesar dos fatores anteriormente
expostos terem influenciado na apuração do superávit
financeiro das fontes de recursos objeto de análise, o
demonstrativo da disponibilidade de caixa apresentado
pelo município possuía superávit financeiro em diversas
fontes de recursos, merecendo destaque a suficiência
financeira de recursos próprios, suficiência financeira
esta que também foi devidamente comprovada pela
própria equipe técnica do TCEES através da “tabela 26”
do relatório técnico contábil em questão, o que por si
só ratifica o empenho e comprometimento de nossa
www.tce.es.gov.br

gestão com o equilíbrio fiscal tão preconizado pela LRF,
principalmente no que se refere à suficiência financeira
gerada pelo município para arcar com as dívidas
contraídas.
Diante do exposto, requeiro desse Egrégio Tribunal
de Contas, o afastamento dos fatos e motivos que
ensejaram a citação do item em questão, tendo em vista
a impossibilidade de analisarmos o superávit financeiro
com base na tabela apresentada no item em questão,
haja vista que conforme relatado, existem outros fatores
que influenciaram na divergência apontada, merecendo
destaque o saldo anterior do superávit financeiro das
fontes objeto de análise, rendimentos de aplicação
financeira, transferências de recursos entre UGs, demais
passivos consignados, dentre outros, divergindo assim,
do disposto no art. 105 da Lei Federal nº. 4.320/64
e no MCASP (Manual de contabilidade Aplicada ao
Setor Público), parte IV, 7ª edição, pág. 358 relativo
à DDR - Disponibilidade por Destinação de Recursos,
reconhecendo ainda que o município não está medindo
esforços no sentido de estar implementando o efetivo
controle da execução orçamentária de todos os fatos e
registros contábeis por fonte de recurso, metodologia
esta que requer o envolvimento de todos os setores
da administração municipal para que os resultados
esperados possam ser atingidos.
Por fim requer o reconhecido de que, conforme razão
das contas bancárias das contas dos royalties federal
e estadual com histórico em anexo (DOC-007), não
houve, em momento algum, aplicação de recursos
de forma irregular e em desacordo com o disposto
nas Leis Estadual nº. 8.308/2006 e nº. 10.720/2017 e
Lei Federal nº. 7.990/89, sendo que em relação aos
Segunda-feira, 5 de agosto de 2019
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royalties estadual, todas as despesas foram previamente
autorizadas e posteriormente apreciadas pelo conselho
municipal dos royalties, não havendo o que se falar em
aplicação irregular e vedada pela legislação, motivo
pelo qual requer o afastamento dos fatos e motivos que
ensejaram na citação do item em questão.
O gestor acostou documentação de suporte para este
indicativo de irregularidade.
DA ANÁLISE DAS JUSTIFICATIVAS:
Compulsando os documentos e justificativas
apresentadas pelo gestor, entendemos que o mesmo
não logrou êxito em seu intento. Explica-se.
De acordo com o RT 052/2019, verificou-se que os
recursos de compensação financeira pela exploração de
petróleo e gás natural não constavam em conta bancária
e apresentavam discrepância na apuração do resultado
financeiro por fonte.
Em sua defesa, o gestor alegou que a metodologia
adotada pelo TCEES para apurar o resultado financeiro
das fontes 604 e 605, contraria o disposto no art. 105 da
Lei 4.320/64 e o MCASP 7ª edição. Questionou o gestor
a não consideração dos restos a pagar processado e não
processados de exercícios anteriores, os rendimentos
de aplicação financeira e demais passivos inscritos e
consignados, acarretando em distorção no resultado
apurado pelo TCEES e impossibilitando a defesa analisar
o superávit financeiro com base na metodologia
empregada no RT. Questionou, ainda, o saldo do
exercício anterior das duas fontes de recurso.
Pois bem.
Em que pese o gestor ter razão quanto à ausência de
determinados indicadores no cálculo da disponibilidade

financeira das fontes 604 e 605, o analista da PCA tem
o dever de apontar tal indicativo em sua análise e, para
tanto, utiliza-se das informações disponíveis na PCA.
No caso em questão, algumas das informações necessárias
para realização do cálculo com base na metodologia
apresentada no MCASP, não se encontravam disponível
no momento da elaboração do RT, por exemplo, o valor
dos rendimentos de aplicação financeira dos recursos
existentes nas fontes 604 e 605. Assim, a divergência
metodológica apontada pelo gestor se deveu, em parte,
pela ausência de informações necessárias para a correta
apuração dos fatos.
Porém, conforme se demonstrará na sequência, as
alegações do gestor não estão condizentes com os
documentos acostados em sede de defesa da peça
inicial.
Compulsando os documentos eletrônicos “Peças
Complementares 6316/2019-2 e 6317/2019-7”,
acostados pelo gestor como documentação de suporte
às alegações da defesa escrita, identificamos os seguintes
dados:
Peça Complementar 6316/2019-2: Demonstrativo da
Disponibilidade de Caixa e dos Restos a pagar. Ratifica
o superávit financeiro evidenciado no Anexo ao Balanço
Patrimonial, sendo R$ 263.311,89 para a fonte 604 e R$
158.807,68 para a fonte 605.
Peça Complementar 6317/2019-7: saldo bancário,
em 31 de dezembro de 2017, das contas 9.105-7 e
9.132-4, agência 0802, Banco do Brasil, no valor de
R$307.543,03 e R$ 2.489,51, respectivamente. Estas
contas são referentes aos royalties da União, fonte 604.
Conta 11.666.088, agência 155, Banestes, no valor de
www.tce.es.gov.br

R$ 167.107,68. Esta conta é referente aos royalties do
estado, fonte 605.
Dos dados anteriores e das justificativas apresentadas
pelo gestor temos que não houve uma única situação
que pudesse modificar, ainda que parcialmente, o
cálculo gravado nas tabelas 13 e 14 do RT 030/2019.
O próprio gestor admitiu que efetua transferência dos
recursos dos royalties para outras contas bancárias,
conforme se transcreve:
Ocorre que ao executarmos a despesa, o município
acaba verificando a necessidade de canalizar mais
recursos para a fonte de recursos do MDE, tendo
em vista que o montante da despesa a ser realizada
é superior aos 25% destinado na arrecadação. Tal
procedimento é realizado no sistema contábil do
município através de simples transferências bancárias,
e tais transferências, não movimentam as contas de
DDR – Disponibilidade por Destinação de Recursos nº.
“821110100000 - Recursos Disponíveis para o Exercício”,
levando o município a gerar as distorções apresentadas
em determinadas fontes.
Ou seja, diante de tal procedimento não é possível
identificar a destinação dos recursos de royalties, além
do que a sua movimentação não se deu unicamente
em conta vinculada, comprometendo a transparência
e contrariando as boas práticas de controle, bem como
impossibilitando aferir se foram gastos em políticas
públicas admitas por lei.
Dito isto, temos que resgatar o teor do parágrafo único,
do art. 8º, da Lei Complementar 101/2000, definindo
que ”os recursos legalmente vinculados à finalidade
específica serão utilizados exclusivamente para atender
Segunda-feira, 5 de agosto de 2019
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ao objeto de sua vinculação, ainda que em exercício
diverso daquele em que ocorrer o ingresso”.

Devidamente citado, Termo de Citação 074/2019, o
gestor responsável apresentou as seguintes justificativas:

Portanto, no caso concreto, é necessário que haja
controle das disponibilidades, por fontes de recursos,
como medida basilar a fim de se garantir que não haja
déficits ou utilização indevida dos recursos financeiros
em objeto diverso daquele a que se vincula.

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 à Prestação de Contas Anual de
2017, foi apresentado de forma divergente em relação ao
passivo financeiro apresentado pelo município através
do arquivo estruturado (XML) do Balanço Patrimonial.

Face o todo exposto, vimos não aceitar as alegações
de defesa, considerando que não houve justificativas
plausíveis quanto ao fato de o superávit financeiro
apurado/evidenciado estar incompatível com o saldo
bancário, notadamente da fonte de recursos 604, fato
este que nos conduz a opinar pela manutenção do
indicativo de irregularidade apontado no item 4.3.2.2 do
RT 052/2019.
2.5 Não conformidade entre o passivo financeiro e
o Demonstrativo da Dívida Flutuante (item 6.1 do RT
052/2019).
DOS FATOS:
Conforme relatado no RT 052/2019:
Constatou-se que o saldo final do Demonstrativo da
Dívida Flutuante diverge do passivo financeiro registrado
no Balanço Patrimonial, conforme demonstrado abaixo:
Demonstrativo
Balanço Patrimonial
Demonstrativo da Dívida Flutuante
(=) Divergência (I - II)

Valor
1.540.329,97
1.122.127,19
418.202,78

Fonte: Processo TC 03908/2018-6 - Prestação de Contas
Anual/2017
Por conseguinte, sugere-se citar o gestor responsável
para apresentar as razões de justificativas que julgar
necessárias.
DAS JUSTIFICATIVAS:

Destacamos que 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
evidenciando os restos a pagar processados, além de
não ter sido gerado de forma consolidada.
Há de se ressaltar que tal inconsistência se deve ao fato
também, do exercício de 2017 ter sido o primeiro ano de
envio obrigatório do Demonstrativo da Dívida Flutuante
através de arquivo estruturado (XML), onde a adaptação
do sistema contábil às novas exigências do TCEES foi
realizada com falha, haja vista que os restos a pagar
processado não foram evidenciados no Demonstrativo
da Dívida Flutuante.
Diante do exposto e objetivando sanarmos os fatos e
motivos que ensejaram a citação do item em questão,
entramos em contato com a empresa responsável
pela manutenção do sistema contábil utilizado pelo
município, para proceder a correção do demonstrativo
em questão, fato este que podemos constatar através
da apresentação do Demonstrativo da Dívida Flutuante
(DOC-008) que ora apresentamos em total conformidade
com os valores evidenciados no balanço patrimonial,
ratificando de forma documental, que inexistem
www.tce.es.gov.br

divergência entre ambos demonstrativos.
O gestor acostou documentação de suporte para este
indicativo de irregularidade.
DA ANÁLISE DAS JUSTIFICATIVAS:
Compulsando os documentos e justificativas
apresentadas pelo gestor, entendemos que o mesmo
logrou êxito em seu intento. Explica-se.
De acordo com o RT 052/2019, verificou-se que o saldo
final do Demonstrativo da Dívida Flutuante divergia do
passivo financeiro registrado no Balanço Patrimonial em
R$ 418.202,78.
Em sua defesa, o gestor alegou que o Demonstrativo da
Dívida Flutuante foi gerado sem contemplar a totalidade
da dívida contraída. Nesse sentido, o gestor encaminhou
novos Balanço Patrimonial e Demonstrativo da Dívida
Flutuante.
Pois bem.
Compulsando o documento eletrônico “Peça
Complementar 6318/2019-8”, identificamos novo
Demonstrativo da Dívida Flutuante, cujo saldo do passivo
de curto prazo era de R$ 1.540.329,97, valor este igual
ao registrado no Balanço Patrimonial.
Dito isto e, considerando que não mais divergem Balanço
Patrimonial e Demonstrativo da Dívida Flutuante, vimos
aceitar as alegações de defesa, fato este que nos conduz a
opinar pelo afastamento do indicativo de irregularidade
apontado no item 6.1 do RT 052/2019.
2.6 Não reconhecimento das provisões matemáticas
previdenciárias relacionadas aos aposentados e
pensionistas sob a responsabilidade do município (item
6.2 do RT 052/2019).
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DOS FATOS:
Conforme relatado no RT 052/2019:
Verificou-se do Balancete da Despesa (BALEXO) que o
município empenhou, liquidou e pagou, em 2017, um
valor de R$ 363.130,60 em aposentadorias e pensões
pertinentes à previdência municipal.
O município não possui RPPS cadastrado no sistema
CidadeWeb e o gestor responsável declara que o regime
previdenciário dos servidores efetivos é o regime
geral de previdência social (DECINAT), mas arcou com
as despesas previdenciárias pertinentes a servidores
municipais.
Entretanto, não há reconhecimento contábil no passivo
não circulante do município, nas rubricas provisões
matemáticas previdenciárias a longo prazo, do valor
pertinente à reserva matemática previdenciária, o que
contraria as normas contábeis em vigor.
Desta forma, propõe-se a citação do responsável para
justificar-se.
DAS JUSTIFICATIVAS:
Devidamente citado, Termo de Citação 074/2019, o
gestor responsável apresentou as seguintes justificativas:
Conforme fora devidamente relatado pelo técnico
subscritor do respeitável relatório técnico contábil em
questão, o município de Mucurici, não possui Regime
Próprio de Previdência Social.
Portanto, os valores que estão sendo pagos pelo
município relativo a aposentadorias e pensões, referese a despesas assumidas de servidores que prestaram
serviços para o município em administrações anteriores,
cuja obrigação de pagamento e custeio, ficou a cargo

do município, haja vista que não houve contribuição/
recolhimento ao Regime Geral, obrigando com isso, o
município a arcar com os dispêndios dos aposentados
e pensionistas e nem tão pouco ao Regime Próprio de
Previdência Municipal, dada sua inexistência, obrigando
com isso, o município a arcar com os dispêndios dos
aposentados e pensionistas.
Neste sentido, tendo em vista que os referidos servidores
trabalharam efetivamente para a municipalidade e
infelizmente não houve recolhimento previdenciário à
época oportuna, não resta dúvida que está configurado
o direito adquirido de tais servidores fazerem jus ao
benefício da aposentadoria custeado com recursos
próprios do município.
Diante do exposto, requeremos desse Egrégio Tribunal de
Contas, o afastamento dos fatos e motivos que ensejaram
a citação do item em questão, dada a impossibilidade
de se efetuar o registro contábil da reserva e provisões
matemática em decorrência da inexistência de Regime
Próprio de Previdência Municipal e consequentemente,
inexistência de cálculo atuarial para tanto, bem como
seja reconhecido que grande parte dos benefícios
pagos aos inativos e pensionistas, já foram analisados
e convalidados sua legalidade pelo próprio Tribunal de
Contas do Estado do Espírito Santo.
O gestor não acostou documentação de suporte para
este indicativo de irregularidade.
DA ANÁLISE DAS JUSTIFICATIVAS:
Compulsando os documentos e justificativas
apresentadas pelo gestor, entendemos que o mesmo
não logrou êxito em seu intento. Explica-se.
De acordo com o RT 052/2019, verificou-se que o
www.tce.es.gov.br

município de Mucurici não reconheceu e evidenciou as
provisões matemáticas previdenciárias dos servidores
sob sua responsabilidade. Conforme pontuado no RT,
foram pagos, aos aposentados e pensionistas, um total
de R$ 363.130,60 com os inativos. Contudo, não havia
registro das provisões no Balanço Patrimonial.
Em sua defesa, o gestor alegou que as despesas foram
assumidas em função dos servidores que prestaram
serviços para o município em administrações anteriores,
cuja obrigação de pagamento e custeio ficaram a cargo
do município, haja vista que não houve contribuição/
recolhimento ao Regime Geral de Previdência Social e
que não existe Regime Próprio de Previdência Social no
município. Aduziu, ainda, que este procedimento nunca
foi questionado anteriormente pelo TCEES.
Pois bem.
O cerne da presente irregularidade assenta-se no fato de
o município de Mucurici não reconhecer contabilmente
as provisões matemáticas relativas aos seus aposentados
e pensionistas, pagos à custa do Poder Executivo.
A defesa apresentada pelo gestor apenas indica qual foi
a origem dos pagamentos efetuados. Contudo, o que se
discute aqui é uma infração às normas contábeis relativo
ao reconhecimento de um passivo de curto e de longo
prazo. Objetivo da referida provisão é evidenciar os
compromissos da Unidade Gestora em relação aos seus
participantes em determinada data, ou seja, representa
a “reserva garantidora” necessária para honrar os
compromissos assumidos pelo município, qualquer que
seja a unidade responsável pela gestão previdenciária.
No caso em tela temos que não existe tal provisão.
Cabe registrar que este levantamento é realizado,
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normalmente, por empresa especializada neste tipo de
avaliação (cálculo atuarial).
Dito isto, não vislumbramos razão ao gestor em suas
alegações, fato este que nos conduz a opinar pela
manutenção do indicativo de irregularidade apontado
no item 6.2 do RT 052/2019.
Cabe registrar, por oportuno, que este indicativo
de irregularidade quando desacompanhado de
outras irregularidades é passível de ressalva e de
determinações, nos termos do Regimento Interno
deste TCEES. No caso, recomenda-se que o município
promova o reconhecimento das provisões matemáticas
previdenciárias, utilizando-se, para tanto, de relatórios
de avaliação atuarial, expedido por empresas qualificadas
nesse assunto.
2.7 Dotação atualizada apresenta-se em valor superior
à receita prevista atualizada (item 12.2.12 do RT
052/2019).
DOS FATOS:
Conforme relatado no RT 052/2019:
Entende-se que o valor da dotação atualizada no Balanço
Orçamentário deve ser igual ou menor que à receita
prevista, conforme demonstrado na tabela abaixo:
Tabela 1): Planejamento Orçamentário
Dotação Atualizada – BALORC (a)
Receita Prevista Atualizada – BALORC (b)
Dotação a maior (a-b)

24.161.739,30
23.000.000,00
1.161.739,30

Fonte: Processo TC 03908/2018-6 - Prestação de Contas
Anual/2017
Tabela 2): Informações Complementares para análise
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores – 0,00
BALORC (Previsão Atualizada)
Saldo de Superávit Financeiro – Exerc. Anterior – BALORC 166.872,57
(Previsão Atualizada)

Saldo de Reabertura de Créditos Adicionais Exerc. 0,00
Anterior – BALORC (Previsão Atualizada)
Créditos Adicionais Abertos no Exercício (Fonte: 166.872,57
Superávit Financeiro Exerc. Anterior) - DEMCAD
Créditos Adicionais Abertos no Exercício (Fonte: 0,00
Reabertura de Créditos Adicionais) - DEMCAD

Fonte: Processo TC 03908/2018-6 - Prestação de Contas
Anual/2017
Pelo exposto, faz-se necessário citar o gestor para que
apresente as devidas justificativas.
DAS JUSTIFICATIVAS:
Devidamente citado, Termo de Citação 074/2019, o
gestor responsável apresentou as seguintes justificativas:
No que se refere a alegação de que a dotação atualizada
da despesa deve ser igual ou menor do que a receita
prevista, há de se destacar que em relação à despesa, as
modificações e atualizações ocorridas no planejamento
orçamentário devem seguir, rigorosamente, o disposto
no art. 43 da Lei Federal 4.320/64, senão vejamos:
“Art. 43. A abertura dos créditos suplementares e
especiais depende da existência de recursos disponíveis
para ocorrer a despesa e será precedida de exposição
justificativa
§ 1º Consideram-se recursos para o fim deste artigo,
desde que não comprometidos:
I - o superávit financeiro apurado em balanço patrimonial
do exercício anterior
II - os provenientes de excesso de arrecadação;
III - os resultantes de anulação parcial ou total de
dotações orçamentárias ou de créditos adicionais,
autorizados em Lei;
IV - o produto de operações de credito autorizadas, em
www.tce.es.gov.br

forma que juridicamente possibilite ao poder executivo
realiza-las.
§ 2º Entende-se por superávit financeiro a diferença
positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro,
conjugando-se, ainda, os saldos dos créditos adicionais
transferidos e as operações de credito a eles vinculadas.
§ 3º Entende-se por excesso de arrecadação, para os fins
deste artigo, o saldo positivo das diferenças acumuladas
mês a mês entre a arrecadação prevista e a realizada,
considerando-se, ainda, a tendência do exercício.
§ 4° Para o fim de apurar os recursos utilizáveis,
provenientes de excesso de arrecadação, deduzir-se-á
a importância dos créditos extraordinários abertos no
exercício”.
Cabe registrar que, nos termos do parágrafo único,
do art. 8º, da Lei Complementar 101/00, os recursos
legalmente vinculados à finalidade específica serão
utilizados exclusivamente para atender ao objeto de sua
vinculação, ainda que em exercício diverso daquele em
que ocorrer o ingresso.
Neste sentido, em relação à dotação atualizada, há de
se destacar que esta deve estar diretamente atrelada
ao disposto no art. 43 da Lei Federal 4.320/64 e não à
arrecadação. Assim, os créditos adicionais abertos que
utilizarem como fonte de recurso o superávit financeiro,
deverão ser adicionados ao orçamento anual, o que irá
ocasionar a inevitável elevação da dotação atualizada no
limite de seus valores absolutos, não havendo, portanto,
nenhuma correlação de sua efetivação com as receitas
previstas ou auferidas no exercício.
Diante do exposto, requeremos desse Egrégio Tribunal
de Contas o afastamento do indicativo de irregularidade
Segunda-feira, 5 de agosto de 2019
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em questão, uma vez que as atualizações ocorridas
na dotação orçamentária da despesa do município de
Mucurici, estão estritamente atreladas ao disposto
no art. 43 da Lei Federal 4.320/64, reconhecendo
por fim, que todos os créditos adicionais abertos pelo
município no decorrer do exercício financeiro de 2017,
foram realizados em total respeito aos ditames legais e
através da devida autorização legislativa concedida na
Lei Orçamentária Anual e através de Leis específicas,
não havendo o que se falar em vinculação inerente aos
créditos adicionais que ocasionam alteração do dotação
atualizada, que não esteja atrelada ao disposto no art.
43 da Lei Federal 4.320/64.
O gestor não acostou documentação de suporte para
este indicativo de irregularidade.
DA ANÁLISE DAS JUSTIFICATIVAS:
Compulsando os documentos e justificativas
apresentadas pelo gestor, entendemos que o mesmo
logrou êxito em seu intento. Explica-se.
De acordo com o RT 052/2019, verificou-se que a
dotação atualizada da despesa se encontrava em valor
superior ao da receita prevista atualizada em montante
de R$1.161.739,30.
Em sua defesa, o gestor alegou que a dotação atualizada
deveria refletir a totalidade dos créditos abertos no
período, sem estar atrelada, necessariamente, às
receitas arrecadadas.
Pois bem.
Temos a registrar, inicialmente, que a análise realizada
automaticamente pelo sistema CidadES não considera
todos os fatos orçamentários que ocorrem no
período, notadamente os relativos às suplementações

orçamentárias.

101/2000.

E, nesse sentido, restou evidenciado 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. Assim, as alterações orçamentárias oriundas
das fontes excesso de arrecadação, superávit financeiro
e de convênios impactam diretamente no total do
orçamento vigente.

Tabela 21) Despesas com pessoal – Poder Executivo Em
R$ 1,00

No caso em concreto temos que ocorreram
suplementações ao orçamento cujas fontes eram o
excesso de arrecadação (R$ 994.866,73) e o superávit
financeiro do exercício anterior (R$ 166.872,57),
totalizando R$ 1.161.739,30.
Assim, na análise eletrônica dos dados da PCA não
foram consideradas estas suplementações, sendo estas
a origem da divergência.

Descrição
Valor
Receita
Corrente
Líquida 23.517.682,61
Ajustada – RCL Ajustada
Despesa Total com Pessoal – 11.090.923,44
DTP
% Apurado (DTP / RCL 47,16
Ajustada)

Fonte: Processo TC 3.908/2018 - Prestação de Contas
Anual/2017
Tabela 22) Despesas com pessoal – Consolidado Em R$
1,00
Descrição
Valor
Receita
Corrente
Líquida 23.517.682,61
Ajustada – RCL Ajustada
Despesa Total com Pessoal – 11.772.615,29
DTP
% Apurado (DTP / RCL 50,06
Ajustada)

Dito isto e, considerando que as suplementações
ocorridas no período esclarecem o valor da dotação
orçamentaria, vimos aceitar as alegações de defesa,
fato este que nos conduz a opinar pelo afastamento do
indicativo de irregularidade apontado no item 12.2.12
do RT 052/2019.

Fonte: Processo TC 3.908/2018 - Prestação de Contas
Anual/2017

Registre-se que no quadro-resumo do RT (item 14), a
numeração do aponte foi indicada de forma equivocada,
como 12.1.12.

Base Normativa: Art. 59, IV, da Lei Complementar nº
101/2000; e art. 3º, II, da Resolução nº 40/2001 do
Senado Federal.

LIMITES CONSTITUCIONAIS E INFRACONSTITUCIONAIS

De acordo com o RT 052/2019, a dívida consolidada
líquida não extrapolou o limite de 120% estabelecido na
legislação; conforme evidenciado a seguir:

DESPESAS COM PESSOAL
Limite das Despesas com Pessoal
Base Normativa: Artigo 20, inciso III, alínea “b”, Artigo
19, III, e artigo 22, parágrafo único da Lei Complementar
www.tce.es.gov.br

Conforme se observa da tabela anterior, considerando
as despesas do Poder Executivo e consolidadas, foram
cumpridos os limites legal e prudencial.
DÍVIDA PÚBLICA CONSOLIDADA

Tabela 23): Dívida Consolidada Líquida Em R$ 1,00
Descrição
Dívida consolidada

Valor
106.791,12
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Deduções
2.895.547,47
Dívida consolidada líquida
0,00
Receita Corrente Líquida – RCL 23.517.682,61
% da dívida consolidada 0
líquida sobre a RCL

Fonte: Processo TC 3.908/2018 - Prestação de Contas
Anual/2017
Portanto, a dívida consolidada líquida não extrapolou o
limite previsto (120% da receita corrente líquida).
OPERAÇÃO DE CRÉDITOS E CONCESSÃO DE GARANTIAS
Base Normativa: Art. 35 da Lei Complementar 101/2000;
Lei Federal 4.595/1964; art. 7º, inciso I, e art. 10 da
Resolução do Senado Federal nº 43/2001; e art. 167,
III da Constituição Da República /1988; Art. 55, inciso I,
alínea “c”; e art. 40, §1º, da Lei Complementar 101/2000.
Tabela 24): Operações de Crédito (Limite 16% RCL) Em
R$ 1,00
Descrição
Valor
Receita Corrente Líquida – RCL 23.517.682,61
Montante global das operações 0,00
de crédito
% do montante global das 0,00%
operações de crédito sobre a
RCL
Amortização, juros e demais 0,00
encargos da dívida
% do comprometimento anual 0,00
com amortização, juros e
encargos da dívida sobre a RCL

Fonte: Processo TC 3.908/2018 - Prestação de Contas
Anual/2017
Tabela 25): Garantias Concedidas (Limite 22% RCL) Em
R$ 1,00
Descrição
Valor
Receita Corrente Líquida – RCL 23.517.682,61
Montante global das garantias 0,00
concedidas

% do montante global das 0,00%
garantias concedidas sobre a
RCL

Fonte: Processo TC 3.908/2018 - Prestação de Contas
Anual/2017
Tabela 26): Operações de Crédito – ARO (Limite 7% RCL)
Em R$ 1,00
Descrição
Valor
Receita Corrente líquida – RCL 23.517.682,61
Montante global das operações 0,00
de crédito por antecipação de
receitas orçamentárias – ARO
% do montante global das 0,00%
operações de crédito por
antecipação
de
receitas
orçamentárias sobre a RCL

Fonte: Processo TC 3.908/2018 - Prestação de Contas
Anual/2017
De acordo com os demonstrativos encaminhados
não foram extrapolados, no exercício, os limites de
contratação de operação de créditos previstos em
Resolução do Senado Federal (16% e 7% Receita Corrente
Líquida) e no art. 167 da Constituição da República, bem
como não houve concessão de garantias ou recebimento
de contragarantias.
RENÚNCIA DE RECEITA
De acordo com a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a
Lei Orçamentária Anual do município, aprovadas para
o exercício sob análise, constata-se a inexistência de
previsão para beneficiar instituições com renúncia de
receita.
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR
De acordo com o RT 052/2019, não se verificou a inscrição
de restos a pagar não processados sem disponibilidade
www.tce.es.gov.br

financeira suficiente para pagamento (art. 55 da LRF).
GESTÃO DA SAÚDE E DA EDUCAÇÃO
APLICAÇÃO DE RECURSOS NA MANUTENÇÃO E
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO E NA REMUNERAÇÃO
DO MAGISTÉRIO
Base Normativa: Art. 212, caput, da Constituição da
República/1988 e Art. 60, inciso XII, do ADCT - Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias, da Constituição
da República/1988 (alterado pela Emenda Constitucional
53/2006).
Tabela 28): Aplicação na manutenção e desenvolvimento
ensino Em R$ 1,00
Destinação de recursos
Valor
Receitas provenientes de 922.508,22
impostos
Receitas provenientes de 15.536.241,39
transferências
Base
de
cálculo
para 16.458.749,61
aplicação na manutenção e
desenvolvimento do ensino
Valor aplicado na manutenção 4.947.349,13
e desenvolvimento do ensino
% de aplicação
30,06

Fonte: Processo TC 3.908/2018 - Prestação de Contas
Anual/2017
Da tabela acima se verifica que o município cumpriu
com o limite mínimo constitucional de 25% relacionado
à educação.
Tabela 29): Destinação de recursos do FUNDEB prof.
Magistério Em R$ 1,00
Destinação de recursos
Valor
Receitas líquidas provenientes 2.937.465,34
do FUNDEB
Valor
destinado
ao 2.376.699,95
pagamento dos profissionais
do magistério
% de aplicação
80,91
Segunda-feira, 5 de agosto de 2019
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Fonte: Processo TC 3.908/2018 - Prestação de Contas
Anual/2017
Portanto, o município cumpriu com os limites mínimos
constitucionais relacionados à educação.
APLICAÇÃO DE RECURSOS EM AÇÕES E SERVIÇOS
PÚBLICOS DE SAÚDE

Receitas
tributárias
e 16.750.836,02
transferências de impostos Ex. Anterior
% Máximo de gasto do 7,00
Legislativo - conforme dados
populacionais
Limite máximo permitido para 1.172.558,52
transferência
Valor efetivamente transferido 1.000.000,00

Base Normativa: Artigo 77, inciso III, do ADCT - Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição
da Pública/1988 (Incluído pela Emenda Constitucional nº
29/2000).

Fonte: Processo TC 3.908/2018 - Prestação de Contas
Anual/2017

Tabela 30): Aplicação recursos em ações serviços
públicos saúde Em R$ 1,00

CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO

Destinação de recursos
Valor
Receitas provenientes de 922.508,22
impostos
Receitas provenientes de 15.536.241,39
transferências
Base de cálculo para aplicação 16.458.749,61
em ações e serviços públicos
de saúde
Valor aplicado em ações e 3.895.919,93
serviços públicos de saúde
% de aplicação
23,67%

Fonte: Processo TC 3.908/2018 - Prestação de Contas
Anual/2017
Portanto, o município cumpriu com o limite mínimo
constitucional previsto para a saúde.
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS AO PODER LEGISLATIVO
Base Normativa: Art. 29-A, inciso I (redação dada pela
Emenda Constitucional nº 58, de 2009), c/c art. 29-A, §
2º, da Constituição da República/1988.
Tabela 31): Transferências para o Poder Legislativo Em
R$ 1,00
Descrição

Valor

Portanto, verifica-se que o Poder Executivo não transferiu
recursos ao Poder Legislativo acima do limite permitido.
Foi examinada a Prestação de Contas Anual relativa ao
município de Mucurici, exercício de 2017, formalizada de
acordo com a IN TCEES 43/2017 e com o escopo definido
na Resolução TC 297/2016 e alterações posteriores.
Quanto ao aspecto técnico-contábil e o disposto na
legislação pertinente, opina-se no sentido de que este
Egrégio Tribunal de Contas emita PARECER PRÉVIO,
dirigido à Câmara Municipal de Mucurici, recomendando
a REJEIÇÃO da prestação de contas anual do Sr. OSVALDO
FERNANDES DE OLIVEIRA JÚNIOR, prefeito no exercício
de 2017, conforme dispõem o inciso III, do art. 132 da
Resolução TCEES 261/2013 e o inciso III, do art. 80, da Lei
Complementar 621/2012, tendo em vista a manutenção
das seguintes irregularidades, além do atraso no envio
da PCA:
Utilização de recursos de compensação financeira pela
exploração de petróleo e gás natural em fim vedado por
lei (item 4.3.2.1 do RT 052/2019 e 2.3 desta ITC);
Recursos recebidos a título de compensação financeira
pela exploração de petróleo e gás natural não constam
www.tce.es.gov.br

em conta bancária e apresentam discrepância na
apuração do superávit financeiro da fonte de recursos
(item 4.3.2.2 do RT 052/2019 e 2.4 desta ITC) e;
Não reconhecimento das provisões matemáticas
previdenciárias relacionadas aos aposentados e
pensionistas sob a responsabilidade do município (item
6.2 do RT 052/2019 e 2.6 desta ITC).
Há que se registrar que o gestor externou sua intenção
de fazer SUSTENTAÇÃO ORAL quando da apreciação
destas contas.
Conforme apontado no item 2.6 desta ITC, o
não reconhecimento das provisões matemáticas
previdenciárias é uma irregularidade, passível de
ressalvas e de determinações, o que, no caso, seria
que o gestor providenciasse o cálculo atuarial a fim de
solucionar a ausência da referida provisão.
Por fim, sugere-se a aplicação de multa pecuniária
ao Senhor Osvaldo Fernandes de Oliveira Júnior,
tendo-se em vista o descumprimento do prazo para
encaminhamento da PCA, conforme delineado no item
2.1 do RT 052/2019, ratificado no item 2.1 desta ITC.
Do Parecer do Ministério Público de Contas 1581/2019:
“[...]
Pois bem. Compulsando os autos, verifica-se que a
Instrução Técnica Conclusiva é consentânea com o
posicionamento do Ministério Público de Contas, motivo
pelo qual, independentemente de transcrição, passa a
fazer parte integrante deste pelos fundamentos de fato
e de direito ali deduzidos.
Afinal, denota-se que as irregularidades que maculam a
prestação de contas em análise consubstanciam grave
infração à norma constitucional, legal ou regulamentar
Segunda-feira, 5 de agosto de 2019
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de natureza contábil, financeira, orçamentária,
operacional ou patrimonial, devendo esse Tribunal de
Contas, inexoravelmente, emitir parecer prévio pela sua
rejeição, nos termos do art. 80, inciso III, da LC n. 621/12.
Aliás, o quantitativo de irregularidades evidenciadas, por
si só, é motivo para macular a integridade das contas,
conforme entendimento do Excelso Tribunal de Contas
da União:
A multiplicidade de falhas e irregularidades, avaliadas
em conjunto e a repetição de algumas delas já apontadas
em exercícios anteriores são fundamentos suficientes
para a irregularidade das contas e aplicação de multa ao
responsável. (Acórdão nº 3.137/2006 – 2ª Câmara – Rel.
Min. Ubiratan Aguiar).
Isto posto, pugna o Ministério Público de Contas
seja emitido PARECER PRÉVIO recomendando-se
ao Legislativo Municipal a REJEIÇÃO das contas do
Executivo Municipal de Mucurici, referente ao exercício
de 2017, sob responsabilidade de Osvaldo Fernandes de
Oliveira Júnior, na forma do art. 80, inciso III, da LC n.
621/2012, sem prejuízo da expedição da determinação
sugerida, bem como pela aplicação de multa pecuniária
ao referido gestor, tendo em vista o descumprimento
do prazo para encaminhamento da prestação de contas
anual.
[...]”
O corpo técnico conclui, dentre outros indicativos de
irregularidade, no sentido de aplicar sanção por multa
ao Sr. Osvaldo Fernandes de Oliveira Júnior, tendo em
vista o envio intempestivo da PCA, nos termos do art.
135 da Lei Complementar 621/2012 (Item 2.1 desta
Instrução Técnica).

A análise dos autos, em relação a este item específico,
revela que o prazo para envio e homologação da
prestação de contas anual, exercício de 2017, da unidade
gestora Prefeitura Municipal de Mucurici, encerrou-se
em 30/04/2018.
O corpo técnico relata que a prestação de contas do
município de Mucurici foi enviada e homologada em
08/05/2018, ou seja, com oito dias de atraso.
Neste contexto e considerando que o atraso no
encaminhamento das contas resultou em oito dias, não
vislumbro elementos de convencimento para a aplicação
de sanção por multa ao Sr. Osvaldo Fernandes de Oliveira
Júnior.
Portanto, acolho as justificativas apresentadas pelo
gestor para afastar a referida inconsistência.
Ante o exposto, obedecidos todos os trâmites
processuais e legais, subscrevendo em parte os termos
do entendimento técnico e do Ministério Público de
Contas, VOTO no sentido de que o Colegiado aprove
a seguinte minuta de deliberação que submeto à sua
consideração.
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Relator
1. PARECER PRÉVIO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, DELIBERAM
os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo, reunidos em sessão da Primeira Câmara,
ante as razões expostas pelo Relator, em:
MANTER as seguintes irregularidades:
1.1.1 Utilização de recursos de compensação financeira
pela exploração de petróleo e gás natural em fim vedado
www.tce.es.gov.br

por lei (item 4.3.2.1 do RT 052/2019 e 2.3 da ITC);
1.1.2 Recursos recebidos a título de compensação
financeira pela exploração de petróleo e gás natural não
constam em conta bancária e apresentam discrepância
na apuração do superávit financeiro da fonte de recursos
(item 4.3.2.2 do RT 052/2019 e 2.4 da ITC) e;
1.1.3 Não reconhecimento das provisões matemáticas
previdenciárias relacionadas aos aposentados e
pensionistas sob a responsabilidade do município (item
6.2 do RT 052/2019 e 2.6 da ITC).
1.2 Que este Egrégio Tribunal de Contas emita PARECER
PRÉVIO dirigido à Câmara Municipal de Mucurici,
recomendando a REJEIÇÃO DAS CONTAS do senhor do
Osvaldo Fernandes de Oliveira Júnior, Prefeito Municipal
no exercício de 2017, conforme dispõem o inciso III, do
art. 132 da Resolução TCEES 261/2013, inciso III, do art.
80, da Lei Complementar 621/2012 c/c art. 71, inciso II,
da Constituição do Estado do Espírito Santo, tendo em
vista a manutenção das seguintes irregularidades:
1.2.1 Utilização de recursos de compensação financeira
pela exploração de petróleo e gás natural em fim vedado
por lei (item 4.3.2.1 do RT 052/2019 e 2.3 da ITC);
1.2.2 Recursos recebidos a título de compensação
financeira pela exploração de petróleo e gás natural não
constam em conta bancária e apresentam discrepância
na apuração do superávit financeiro da fonte de recursos
(item 4.3.2.2 do RT 052/2019 e 2.4 da ITC).
1.3 DETERMINAR ao gestor para que providencie o
cálculo atuarial a fim de solucionar a ausência das
provisões matemáticas previdenciárias, referente a
irregularidade do item 1.3 acima descrito;
1.4 ARQUIVAR os presentes autos após o trânsito em
Segunda-feira, 5 de agosto de 2019
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julgado.

Responsável:

2. Unânime.

Procuradores: ADILSON JOSE CRUZEIRO (OAB: 12149ES), EDMAR LORENCINI DOSANJOS (OAB: 12122-ES)

3. Data da Sessão: 05/06/2019 – 17ª Sessão Ordinária da
Primeira Câmara.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
(relator), Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun e Luiz
Carlos Ciciliotti da Cunha.
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO LUIZ CARLOS CICILIOTTI DA CUNHA
Fui presente:		
PROCURADOR DE CONTAS HERON
CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Em substituição ao procurador-geral		
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões

PARECER PRÉVIO TC 0054/2019-5 – PRIMEIRA CÂMARA
Processo: 05180/2017-2
Classificação:

Prestação de Contas Anual de Prefeito

Exercício: 		

2016

UG: 			
de Santa Teresa

PMST - Prefeitura Municipal

Relator: 		

Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun

CLAUMIR ANTONIO ZAMPROGNO

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – PREFEITURA
MUNICIPAL DE SANTA TERESA – EXERCÍCIO DE 2016 –
PARECER PRÉVIO PELA REJEIÇÃO – DÉFICIT FINANCEIRO
– DESEQUILÍBRIO DAS CONTAS PÚBLICAS – RESSALVA
QUANTO A ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS
SEM FONTE DE RECURSO, DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO,
AUSÊNCIA DE CONTROLE DAS FONTES DE RECURSOS E
DESCUMPRIMENTO DO ART. 42 DA LRF – DETERMINAÇÃO
– RECOMENDAÇÃO – ARQUIVAMENTO.
O CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS
CHAMOUN:
I RELATÓRIO
Versam os presentes autos sobre a Prestação de
Contas Anual da Prefeitura Municipal de Santa Teresa,
sob a responsabilidade do senhor Claumir Antônio
Zamprogno, referente ao exercício de 2016.
No Relatório Técnico 00038/2018-1 (evento 63) a área
técnica apontou indícios de irregularidades, originando
na Instrução Técnica Inicial - ITI 00088/2018-1 (evento
64) para a citação do responsável.
Em atenção ao Termo de Citação 00136/2018-5 (evento
67), o gestor encaminhou os documentos e justificativas,
as quais foram devidamente analisadas pelo Núcleo
de Controle Externo de Contabilidade e Economia NCE, que elaborou a Instrução Técnica Conclusiva
02172/2018-5 (evento 74), opinando pela emissão de
parecer prévio pela rejeição das contas, concluindo nos
seguintes termos:
6. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
www.tce.es.gov.br

Foi examinada a Prestação de Contas Anual relativa
ao município de Santa Teresa, exercício de 2016,
formalizada de acordo com a IN TCEES 34/2015 e com o
escopo definido na Resolução TC 297/2016 e alterações
posteriores.
Quanto ao aspecto técnico-contábil e o disposto
na legislação pertinente, opina-se no sentido de
que este Egrégio Tribunal de Contas emita PARECER
PRÉVIO, dirigido à Câmara Municipal de Santa Teresa,
recomendando a REJEIÇÃO da prestação de contas anual
do Sr. Claumir Antônio Zamprogno, prefeito no exercício
de 2016, conforme dispõem o inciso III, do art. 132 da
Resolução TCEES 261/2013 e o inciso III, do art. 80, da Lei
Complementar 621/2012, tendo em vista a manutenção
das seguintes irregularidades:
ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS SEM FONTE DE
RECURSO (ITEM 4.1.1 DO RTC 38/2018-1)
Inobservância ao artigo 43 da Lei 4.320/64.
2.2 APURAÇÃO DE DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO (ITEM 4.3.1
DO RTC 38/2018-1)
Inobservância aos artigos 48, alínea “b”; 75, 76 e 77, da
Lei Federal nº 4.320/1964;
APURAÇÃO DE DÉFICIT FINANCEIRO EVIDENCIANDO
DESEQUILÍBRIO DAS CONTAS PÚBLICAS (ITEM 6.1 DO
RTC 38/2018-1)
Inobservância ao artigo 1º, § 1º, c/c artigo 4º, inciso I,
alínea “a”, da Lei Complementar nº 101/2000.
AUSÊNCIA DE CONTROLE DAS FONTES DE RECURSOS
EVIDENCIADAS NO DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/
DÉFICIT FINANCEIRO ENCAMINHADAS NO ANEXO AO
BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO (ITEM 6.2 DO
RTC 38/2018-1)
Segunda-feira, 5 de agosto de 2019
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Inobservância aos artigos 50 e 55, inciso III, da Lei
Complementar Federal 101/2000 (LRF) e artigos 85 e 92,
parágrafo único da Lei Federal 4.320/64.
DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS
QUADRIMESTRES DE MANDATO SEM SUFICIENTE
DISPONIBILIDADE DE CAIXA PARA PAGAMENTO (ITEM
7.4.2 DO RTC 38/2018-1)
Inobservância ao ao artigo 42 da LRF.Complementar nº
101/2000.
Encaminhados os autos ao Ministério Público Especial de
Contas para manifestação, o procurador Luciano Vieira
elaborou o parecer PPJC 03410/2018-4 (evento 82) e
manifestou-se de acordo com a área técnica.
Tendo os autos integrado a pauta da 32ª Sessão Ordinária
da 1ª Câmara, em 26 de setembro de 2018, a defesa
apresentou, em sede de sustentação oral, argumentos
no intuito de suprimir as irregularidades apontadas,
conforme Notas Taquigráficas 172/2018-1 e Documentos
de Defesa Oral (Petição Intercorrente 1579/2018 e Peça
Complementar 18575/2018).
Foram, então, os autos encaminhados ao NCE para
análise dos esclarecimentos prestados na sustentação
oral. A Manifestação Técnica 1150/2018 concluiu que as
argumentações apresentadas na defesa oral, sob o ponto
de vista contábil, se caracterizaram como insuficientes
para elidir as irregularidades apontadas, mantendo o
posicionamento exarado na Instrução Técnica Conclusiva
2172/2018-5.
Tal entendimento foi corroborado pelo Ministério
Público de Contas, em nova manifestação da lavra do
procurador Luciano Vieira (Parecer do Ministério Público
de Contas 5677/2018).

II FUNDAMENTOS
Examinando os autos, verifico que o mesmo se encontra
devidamente instruído, portanto, apto à apreciação de
mérito, eis que observados todos os trâmites legais e
regimentais.
Passo a fundamentar o conceito de parecer prévio e a
inclusão do relatório técnico, com vistas à apreciação e à
emissão do parecer prévio, que subsidiará o julgamento
da prestação de contas anual do prefeito pelo Poder
Legislativo municipal.
II.1 PARECER PRÉVIO - CONCEITO
A Constituição Federal de 5 de outubro de 1988 dispõe
no art. 31, §1º, que a fiscalização do município será
exercida pelo Poder Legislativo municipal, mediante
controle externo, e pelos sistemas de controle interno
do Poder Executivo municipal, na forma da lei; e que
o controle externo da Câmara Municipal será exercido
com o auxílio dos tribunais de contas dos estados ou do
município ou dos conselhos ou tribunais de contas dos
municípios, onde houver.
O parecer prévio, emitido pelo órgão competente sobre
as contas que o prefeito deve anualmente prestar,
só deixará de prevalecer por decisão de dois terços
dos membros da Câmara Municipal. O ordenamento
jurídico brasileiro conferiu admirável importância ao
parecer prévio sobre as contas anuais de prefeito, pois
o quórum de dois terços é superior ao de três quintos
exigidos para a aprovação de emendas à Constituição,
concedendo um elevado status constitucional à emissão
de tais pareceres. (ANDRADA, Antônio Carlos Doogal de;
BARROS, Laura Correa de. Revista do Tribunal de Contas
de Minas Gerais. Belo Horizonte: v. 77, nº 4, ano XXVIII,
www.tce.es.gov.br

2010. Disponível em: < http://revista.tce.mg.gov.br/
Revista/RetornaRevista/442>).
Essa regra constitucional é cristalina ao determinar que
não há o julgamento, pelo Poder Legislativo, das contas
anuais do Chefe do Poder Executivo local, sem antes
haver a opinião especializada do respectivo Tribunal
de Contas por meio da emissão do parecer prévio. Na
esteira desse entendimento, o Supremo Tribunal Federal
– STF analisou a matéria através da Ação Direta de
Inconstitucionalidade ADI nº 3.077 e asseverou que o
parecer é prévio e indispensável ao julgamento. (Ministra
relatora: Cármen Lúcia, julgada em 16 de novembro de
2016, informativo 847):
O Tribunal julgou parcialmente procedente pedido
formulado em ação direta ajuizada em face de
dispositivos da Constituição do Estado de Sergipe que
dispõem sobre as competências do Tribunal de Contas
estadual [...]. Relativamente à expressão contida na parte
final do inciso XII do art. 68, que permite que as Câmaras
Legislativas apreciem as contas anuais prestadas pelos
prefeitos, independentemente do parecer do Tribunal
de Contas do Estado, caso este não o ofereça em 180
dias a contar do respectivo recebimento, o Colegiado
vislumbrou ofensa ao art. 31, §2º, da Constituição
Federal. Asseverou, no ponto, que o parecer prévio a
ser emitido pela Corte de Contas seria imprescindível,
somente deixando de prevalecer por decisão de dois
terços dos membros da Câmara Municipal. (g.n.)
Segundo José de Ribamar Caldas Furtado, conselheiro do
Tribunal de Contas do Estado do Maranhão e professor
de Direito Administrativo da Universidade Federal do
Maranhão – UFMA, o dever de prestar contas anuais
é da pessoa física do prefeito. (FURTADO, José de
Segunda-feira, 5 de agosto de 2019
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Ribamar Caldas. Os regimes de contas públicas: contas
de Governo e contas de gestão. Revista do Tribunal de
Contas da União. Ano 35, nº 109. Brasília: 2007, p. 63).
Nesse caso, o prefeito age em nome próprio, e não em
nome do município. É uma obrigação personalíssima que
só o devedor pode efetivar, e a omissão é tão grave que,
quando as contas não forem prestadas devidamente, na
forma da lei, poderá ensejar intervenção do estado em
seus municípios, conforme art. 35, II da CF/1988.

divulgação das prestações de contas e o respectivo
parecer prévio, os quais ficarão disponíveis, durante todo
o exercício, no respectivo Poder Legislativo e no órgão
técnico responsável pela sua elaboração, para consulta
e apreciação pelos cidadãos e instituições da sociedade.

Na mesma linha, decidiu o Superior Tribunal de Justiça
– STJ no Recurso Ordinário de Mandado de Segurança
– ROMS no 11.060 GO (Ministra relatora: Laurita Vaz,
julgado em 25 de junho de 2002):

Como se extrai dos exemplos acima, o ordenamento
jurídico brasileiro fornece uma relevante estatura ao ato
de prestar contas do Chefe do Executivo. Então o que de
fato seria a prestação anual de Contas de Governo?

O conteúdo das contas globais prestadas pelo Chefe
do Executivo é diverso do conteúdo das contas dos
administradores e gestores de recurso público. As
primeiras demonstram o retrato da situação das finanças
da unidade federativa (União, estados, DF e municípios).
Revelam o cumprir do orçamento, dos planos de
governo, dos programas governamentais, demonstram
os níveis de endividamento, o atender aos limites de
gasto mínimo e máximo previstos no ordenamento para
saúde, educação, gastos com pessoal. Consubstanciamse, enfim, nos Balanços Gerais prescritos pela Lei
4.320/64. Por isso, é que se submetem ao parecer prévio
do Tribunal de Contas e ao julgamento pelo Parlamento
(art. 71, 1 cic. 49, IX da CF/88). (g.n.)

Além disso, o art. 1º, VI, §§1º e 2º do Decreto-Lei nº
201, de 27 de fevereiro de 1967 diz que são crimes de
responsabilidade dos prefeitos municipais, sujeitos ao
julgamento do Poder Judiciário, independentemente
do pronunciamento da Câmara dos Vereadores, deixar
de prestar contas anuais da administração financeira do
município à Câmara de Vereadores, ou ao órgão que a
Constituição do estado indicar, nos prazos e condições
estabelecidos.

A primeira distinção – entre a emissão do parecer
prévio pelos tribunais de contas e o julgamento dos
responsáveis por recursos públicos – foi matéria
analisada pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Direta
de Inconstitucionalidade – ADI no 849 MT (Ministro
relator: Sepúlveda Pertence, julgada em 11 de fevereiro
de 1999 e publicada em 23 de abril de 1999). Segue sua
ementa.

No mesmo preceito, o crime de não prestar contas é
punido com a pena de detenção de três meses a três
anos, e a condenação definitiva acarreta a perda de
cargo e a inabilitação, pelo prazo de cinco anos, para
o exercício de cargo ou função pública, eletivo ou de
nomeação.

É clara a distinção entre a do art. 71, I – de apreciar e
emitir Parecer Prévio sobre as contas do Chefe do Poder
Executivo, a serem julgadas pelo Legislativo – e a do art.
71, II – de julgar as contas dos demais administradores
e responsáveis, entre eles os dos órgãos do Poder
Legislativo e do Poder Judiciário. II. A diversidade entre
as duas competências, além de manifesta, é tradicional,
sempre restrita a competência do Poder Legislativo para
o julgamento das contas gerais da responsabilidade do
Chefe do Poder Executivo, precedidas de Parecer Prévio
do Tribunal de Contas: cuida-se de sistema especial
adstrito às contas do Chefe do Governo, que não as
presta unicamente como chefe de um dos Poderes, mas
como responsável geral pela execução orçamentária:

Nessa ótica também, deixar de prestar contas quando
esteja obrigado a fazê-lo constitui ato de improbidade
administrativa que atenta contra os princípios da
Administração Pública, conforme art. 11, VI, da Lei nº
8.429, de 2 de junho de 1992.
Os arts. 48 e 49 da Lei Complementar nº 101, de 4 de
maio de 2000 prescrevem que são instrumentos de
transparência da gestão fiscal, dentre outros, a ampla

[...]

www.tce.es.gov.br

[...]

Outra valiosa contribuição sobre o tema é fornecida por
Caldas Furtado quando sugere alguns parâmetros para
o exame das contas de Governo feitos pelos tribunais
de contas e julgamento exercido pelos vereadores
(FURTADO, José de Ribamar Caldas. Os regimes de
contas públicas: contas de Governo e contas de gestão.
Revista do Tribunal de Contas da União. Ano 35, nº 109.
Brasília: 2007, p.70):
Tratando-se de exame de contas de Governo o que
deve ser focalizado não são os atos administrativos
vistos isoladamente, mas a conduta do administrador
no exercício das funções políticas de planejamento,
organização, direção e controle das políticas públicas
idealizadas na concepção das leis orçamentárias (PPA,
Segunda-feira, 5 de agosto de 2019
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LDO e LOA), que foram propostas pelo Poder Executivo
e recebidas, avaliadas e aprovadas, com ou sem
alterações, pelo Legislativo. Aqui perdem importância
as formalidades legais em favor do exame da eficácia,
eficiência e efetividade das ações governamentais.
Importa a avaliação do desempenho do chefe do
Executivo, que se reflete no resultado da gestão
orçamentária, financeira e patrimonial. (g.n.)
Nesse dever constitucional, o prefeito não as presta
unicamente como chefe de um dos Poderes, mas como
responsável geral pela execução orçamentária. Portanto,
tais contas devem ser examinadas pelos tribunais de
contas com foco na conduta do Chefe do Executivo
no exercício das funções políticas de planejamento,
organização, direção e controle das políticas públicas
idealizadas na concepção do PPA, da LDO e da LOA.
Na mesma linha interpretativa seguiu o TCEES quando
editou a Instrução Normativa TC Nº 43, de 5 de
dezembro de 2017. A referida instrução define em seu
art. 3º, “c”, III, as Contas de Governo como um conjunto
de demonstrativos, documentos e informações de
natureza contábil, financeira, orçamentária, patrimonial
e operacional, expressando os resultados da atuação
governamental, submetido ao TCEES para avaliação da
gestão política do chefe do Poder Executivo e emissão
de parecer prévio com vistas a auxiliar o julgamento
levado a efeito pelo Poder Legislativo.
O parecer prévio, portanto, deve avaliar o cumprir do
orçamento, dos planos de Governo, dos programas
governamentais, dos limites impostos aos níveis de
endividamento, aos gastos mínimo e máximo previstos
no ordenamento para saúde, educação e gastos com
pessoal. Consubstanciam-se, enfim, nos balanços gerais,

definidos na Lei no 4.320, de 17 de março de 1964.
Alinhando-se à CF/1988, o art. 29 da Constituição do
Estado do Espírito Santo, de 5 de outubro de 1989 dispõe
que a fiscalização financeira e orçamentária do município
será exercida pela Câmara Municipal mediante controle
externo, e pelos sistemas de controle interno do Poder
Executivo municipal, na forma da lei.
A Constituição estadual estabelece, ainda, no art. 71, II,
que o controle externo, a cargo da Assembleia Legislativa
ou da Câmara Municipal, será exercido com o auxílio do
Tribunal de Contas do Estado, ao qual compete emitir
parecer prévio sobre as contas dos Prefeitos, em até
vinte e quatro meses, a contar do seu recebimento.
O art. 1º, III da Lei Complementar Estadual 621, de 8 de
março de 2012 determina que ao Tribunal de Contas do
Estado do Espírito Santo, órgão de controle externo do
estado e dos municípios, compete apreciar as contas
prestadas anualmente pelos prefeitos, com a emissão de
parecer prévio no prazo de até vinte e quatro meses a
contar do seu recebimento.

A Prestação de Contas Anual reflete a atuação do
chefe do Poder Executivo municipal, no exercício
das funções políticas de planejamento, organização,
direção e controle das políticas públicas, em respeito
aos programas, projetos e atividades estabelecidos
pelos instrumentos de planejamento aprovados pelo
Legislativo municipal, quais sejam: o Plano Plurianual,
a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária
Anual; bem como, em respeito às diretrizes e metas
fiscais estabelecidas e às disposições constitucionais e
legais aplicáveis.
As contas consolidadas foram objeto de análise pelo
Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia,
com vistas à apreciação e à emissão do parecer prévio
que subsidiará o julgamento da prestação de contas
anual do prefeito, pelo Poder Legislativo municipal.
Considerando o resultado da análise do processo sob
apreciação, tem-se a evidenciar o que segue:
2. FORMALIZAÇÃO
CUMPRIMENTO DE PRAZO

A Lei Orgânica 621/2012, dispõe, ainda, em seu art. 80, I,
II e III, que o parecer prévio sobre as contas de Governo
poderá ser pela: aprovação das contas; aprovação
das contas com ressalva, quando ficar caracterizada
impropriedade ou qualquer outra falta de natureza
formal, da qual não resulte dano ao erário, sendo que
eventuais determinações serão objeto de monitoramento
pelo Tribunal; ou pela rejeição das contas, quando
comprovada grave infração à norma constitucional,
legal ou regulamentar de natureza contábil, financeira,
orçamentária, operacional ou patrimonial.

A Prestação de Contas Anual foi encaminhada a este
Tribunal conforme disposições contidas na Instrução
Normativa TC 34/2015, recebida e homologada no
sistema CidadES em 03/04/2017, nos termos do artigo
123 do Regimento Interno do Tribunal de Contas do
Estado do Espírito Santo, aprovado pela Resolução TC
261/2013, observando, portanto, o prazo regimental.

II.2 DO RELATÓRIO TÉCNICO 00038/2018-1
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Dessa forma, com vistas ao cumprimento do disposto no
art. 122 e o § 2º do art. 123 do RITCEES, o prazo para
emissão do parecer prévio sobre esta prestação de
contas encerra-se em 03/04/2019.
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A Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), Lei 2.601/2015,
elaborada nos termos do § 2º, do artigo 165 da CF/88,
compreendendo as metas e prioridades do município,
dispôs sobre a elaboração da Lei Orçamentária Anual
(LOA), definindo os programas prioritários de governo e
estabelecendo, dentre outras diretrizes, os riscos e metas
fiscais a serem observados na execução orçamentária.
Por sua vez, a Lei Orçamentária Anual do município, Lei
2.613/2015, estimou a receita em R$ 69.972.623,37 e
fixou a despesa em R$ 69.972.623,37 para o exercício
em análise, admitindo a abertura de créditos adicionais
suplementares até o limite de R$ 17.493.155,84,
conforme art. 4º da LOA, alterado pelas Leis 2.650 e
2.656/2016.
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
AUTORIZAÇÕES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Constatou-se que, no decorrer da execução orçamentária,
ocorreram aberturas de créditos adicionais, conforme
demonstrado:
(FIGURA)
De acordo com a dotação inicial e as movimentações de
créditos orçamentários, constata-se que houve alteração
na dotação inicial no valor de R$ 2.775.149,35 conforme
segue:
(FIGURA)
Verifica-se que as fontes para abertura dos créditos
adicionais foram as seguintes:
(FIGURA)
Considerando que a autorização contida na LOA para
abertura de créditos adicionais foi de R$ 17.493.155,84
e a efetiva abertura foi de R$ 16.232.086,32, constata-se

a observância à autorização estipulada.
INDICATIVO DE IRREGULARIDADE
4.1.1 Abertura de créditos adicionais sem fonte de
recursos
Base Normativa: Art. 43 da Lei 4.320/64.
Constatou-se a abertura de créditos adicionais no
montante de R$ 2.081.249,35 com base em superávit
financeiro do exercício anterior. Entretanto, conforme
demonstrado na tabela abaixo, o superávit apurado
em 2015 não é suficiente para suportar a abertura dos
referidos créditos:
(FIGURA)
Face ao exposto, sugere-se a citação do prefeito para
justificar-se e apresentar documentos comprobatórios
de suas alegações.
4.2 RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
A política fiscal dos entes públicos abrange a
administração das receitas, do orçamento e da despesa
pública, assim como dos ativos e passivos.
Neste contexto, o resultado primário, obtido pela
diferença entre receitas e despesas primárias, tem
como objetivo principal indicar a capacidade que o
município tem em gerar receitas suficientes para custear
as despesas correntes e de investimentos, sem que
haja comprometimento da capacidade de administrar a
dívida existente.
As receitas primárias (não-financeiras) são as resultantes
basicamente da arrecadação de tributos e prestação de
serviços. As despesas primárias são aquelas necessárias à
prestação dos serviços públicos (deduzidas das despesas
financeiras).
www.tce.es.gov.br

Por seu turno, o resultado nominal possibilita
acompanhar a evolução da dívida fiscal líquida, indicando
a necessidade ou não de financiamento do setor público
junto a terceiros.
A Lei Complementar 101/2000 (Lei de Responsabilidade
Fiscal) estabelece regras em relação às metas de
resultados primário e nominal, conforme o §1º do art.
4º:
§ 1o Integrará o projeto de lei de diretrizes
orçamentárias Anexo de Metas Fiscais, em que serão
estabelecidas metas anuais, em valores correntes e
constantes, relativas a receitas, despesas, resultados
nominal e primário e montante da dívida pública, para o
exercício a que se referirem e para os dois seguintes.
Consta também do art. 9° a medida corretiva de limitação
de empenho quando comprometido o atingimento das
metas estabelecidas na LDO:
Art. 9º Se verificado, ao final de um bimestre, que
a realização da receita poderá não comportar o
cumprimento das metas de resultado primário ou
nominal estabelecidas no Anexo de Metas Fiscais, os
Poderes e o Ministério Público promoverão, por ato
próprio e nos montantes necessários, nos trinta dias
subsequentes, limitação de empenho e movimentação
financeira, segundo os critérios fixados pela lei de
diretrizes orçamentárias.
O acompanhamento da evolução do cumprimento ou
não das metas estabelecidas na LDO, para os resultados
primário e nominal, é feito por meio do Relatório
Resumido da Execução Orçamentária (RREO), na forma
estabelecida pela Lei Complementar 101/2000. A meta
estabelecida na LDO para resultados primário e nominal
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do município e o resultado obtido da execução do
orçamento estão detalhados no quadro a seguir:

(FIGURA)

(FIGURA)

4.3.1 Apuração de déficit orçamentário

O responsável recebeu pareceres de alerta desta Corte
de Contas, pelo não atingimento de metas previstas
conforme consta nos seguintes processos:

No confronto entre os totais da Receita Arrecadada e
da Despesa Orçamentária Executada, apurou-se Déficit
Orçamentário no montante de R$ -2.111.884,88,
conforme demonstrado a seguir:

- Relatório Resumido da Execução Orçamentária
referentes ao 1º, 2º, 3º e 4º bimestres de 2016: Processos
TC 2.796/2016, 4.454/2016, 7.047/2016, 9.212/2016,
referentes à meta de arrecadação.
Da tabela acima, verifica-se que foi descumprida apenas
a meta de resultado primário.
4.3 RECEITAS E DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
No que tange às receitas orçamentárias, verifica-se que
houve uma arrecadação de 88,18% em relação à receita
prevista:
(FIGURA)
A receita orçamentária, segundo a classificação por
categoria econômica, é a que segue:
(FIGURA)
A execução orçamentária consolidada representa
87,71% da dotação atualizada, conforme se evidencia na
tabela a seguir:
(FIGURA)
A despesa orçamentária, segundo a classificação por
categoria econômica, é a que segue:
(FIGURA)
A execução orçamentária evidencia um resultado
deficitário no valor de R$2.111.884,88, conforme
demonstrado a seguir:

INDICATIVO DE IRREGULARIDADE

(FIGURA)
Cabe registrar que no exercício anterior (2015), conforme
informações extraídas do Processo TC 4.306/2016, o
Município não obteve Superávit Financeiro que pudesse
fazer face ao Déficit Orçamentário apurado no exercício
em análise.
Diante do apresentado, propõe-se a citação do
Prefeito para que apresente as alegações de defesa
e/ou documentos que esclareçam este indicativo de
desequilíbrio das contas públicas.
5. EXECUÇÃO FINANCEIRA
A execução financeira, evidenciada no Balanço
Financeiro, compreende a execução das receitas e das
despesas orçamentárias, bem como os recebimentos
e pagamentos de natureza extraorçamentários, que,
somados ao saldo do exercício anterior, resultará no
saldo para o exercício seguinte.
Na tabela a seguir, apresenta-se uma síntese do Balanço
Financeiro:
(FIGURA)
Destaca-se, a seguir, o saldo contábil das disponibilidades
apresentado nos termos de verificação:
(FIGURA)
INDICATIVO DE IRREGULARIDADE
www.tce.es.gov.br

5.1 NÃO CONFORMIDADE NO VALOR DO DISPONÍVEL
ENTRE TERMO DE VERIFICAÇÃO E DEMONSTRAÇÕES
CONTÁBEIS
Base Legal: IN TCEES 34/15.
Da tabela 13, verifica-se que o Termo de Verificação
das disponibilidades não contempla a integralidade dos
saldos do disponível, quando confrontado com o Balanço
Financeiro e Patrimonial, haja vista a divergência de R$
3.048.136,17.
Desta forma, propõe-se a citação do responsável pata
apresentar alegações de defesa, acompanhadas de
documentos de prova.
6. EXECUÇÃO PATRIMONIAL
As alterações quantitativas, decorrentes de transações
que aumentam ou diminuem o patrimônio público,
provocam alterações nos elementos patrimoniais,
refletindo em resultados aumentativos ou diminutivos
no patrimônio líquido.
A Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP)
evidencia um resultado patrimonial superavitário no
valor de R$ 9.497.163,79. Dessa forma, o resultado
das variações patrimoniais quantitativas refletiu
positivamente no patrimônio do município.
Na tabela seguinte, evidenciam-se, sinteticamente, as
variações quantitativas ocorridas no patrimônio:
(FIGURA)
A situação patrimonial, qualitativa e quantitativamente,
é evidenciada por meio do Balanço Patrimonial.
Essa demonstração contábil permite o conhecimento da
situação patrimonial da entidade pública por meio de
contas representativas do patrimônio público, além das
Segunda-feira, 5 de agosto de 2019

344

ATOS DA 1a CÂMARA

contas de compensação.
Apresenta-se, na tabela seguinte, a situação patrimonial
do município, no encerramento do exercício em análise:
(FIGURA)
Demonstra-se, a seguir, o resultado financeiro
apurado no “Quadro de Ativos e Passivos Financeiros e
Permanentes – Lei 4.320/1964” do Balanço Patrimonial
e no Demonstrativo do Superávit/Déficit Financeiro
(Fonte de Recursos):
(FIGURA)
O superávit financeiro, representado pela diferença
positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro,
poderá ser utilizado no exercício seguinte para abertura
de créditos adicionais, desde que observadas as
correspondentes fontes de recursos, na forma do artigo
43, da Lei 4.320/1964.
Ademais, verifica-se que a movimentação dos restos a
pagar, processados e não processados, evidenciada no
Demonstrativo dos Restos a Pagar, foi a seguinte:
(FIGURA)
6.1 APURAÇÃO DE DÉFICIT FINANCEIRO EVIDENCIANDO
DESEQUILÍBRIO DAS CONTAS PÚBLICAS
Base Normativa: artigo 1º, § 1º, c/c artigo 4º, inciso I,
alínea “a”, da Lei Complementar nº 101/2000.
Com base no Balanço Patrimonial encaminhado (arquivo
digital BALPAT), verificou-se o déficit financeiro nas
diversas fontes especificadas a seguir, resultado do
confronto entre ativo e passivo financeiros, sendo que
a fonte recursos ordinários não possui resultado positivo
suficiente para a cobertura:
(FIGURA)

Cabe registrar que, nos termos do parágrafo único,
do art. 8º, da Lei Complementar 101/00, os recursos
legalmente vinculados a finalidade específica serão
utilizados exclusivamente para atender ao objeto de sua
vinculação, ainda que em exercício diverso daquele em
que ocorrer o ingresso.
Diante do apresentado, propõe-se a citação do
Prefeito para que apresente as alegações de defesa
e/ou documentos que esclareçam este indicativo de
desequilíbrio das contas públicas.
6.2 AUSÊNCIA DE CONTROLE DAS FONTES DE RECURSOS
EVIDENCIADAS NO DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/
DÉFICIT FINANCEIRO ENCAMINHADAS NO ANEXO AO
BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO.
Base Normativa: artigos 50 e 55, inciso III, da Lei
Complementar Federal 101/2000 (LRF) e artigos 85 e 92,
parágrafo único da Lei Federal 4.320/64.

vinculados de R$-11.180.736,03, como segue:
(FIGURA)
Além disso, as disponibilidades líquidas por vínculo,
apuradas por esta Corte de Contas na Tabela 26 deste
relatório, totalizam em recursos ordinários R$448.717,97
e, vinculados R$ -1.996.683,60.
Essas discrepâncias, além de configurar inconsistências
de saldos entre as fontes de recursos evidenciadas
no Anexo ao BALPAT e no RGFDCX, comprometem a
credibilidade dos demonstrativos contábeis correlatos,
bem como o conhecimento da real posição financeira do
município.
Diante do exposto, propõe-se a citação do prefeito
para apresentar justificativas acompanhadas de provas
documentais.
7. GESTÃO FISCAL

O anexo 5 do Relatório de Gestão Fiscal (RGFDCX),
encaminhado junto a esta PCA, evidencia as
disponibilidades de caixa e dos restos a pagar, como
segue:

7.1 DESPESAS COM PESSOAL

(FIGURA)

A Lei de Responsabilidade Fiscal (LC 101/2000), ao
estabelecer normas de finanças públicas voltadas para
a responsabilidade na gestão fiscal, disciplinou, em seus
artigos 18 a 23, sobre a limitação das despesas com
pessoal pelos Poderes e Entes da Federação.

Do demonstrativo acima, observa-se que na
disponibilidade de caixa após a inscrição de RPNP
obtêm-se os seguintes saldos de disponibilidade líquida
por vínculo:
(FIGURA)
Diferentemente do evidenciado na tabela acima, o
Demonstrativo do Superávit/Déficit Financeiro apurado
no Balanço Patrimonial evidencia em 31/12/2016
recursos ordinários de R$ 9.680.960,35 (excluído
o superávit financeiro da Câmara R$67.531,03) e
www.tce.es.gov.br

Base Normativa: Artigo 20, inciso III, alínea “b”, Artigo
19, III, e artigo 22, parágrafo único da Lei Complementar
101/2000.

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
Segunda-feira, 5 de agosto de 2019
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que extrapolem os dispositivos legais.
O limite referencial para as despesas com pessoal é
aplicado em relação à Receita Corrente Líquida (RCL),
que por sua vez, segundo definição da Secretaria do
Tesouro Nacional:
É o somatório das receitas tributárias, de contribuições,
patrimoniais, agropecuárias, industriais, de serviços,
transferências correntes e outras receitas correntes
do ente da Federação, deduzidos alguns itens
exaustivamente explicitados pela própria LRF, não
cabendo interpretações que extrapolem os dispositivos
legais.
Apurou-se a RCL do município, no exercício de 2016, que,
conforme planilha APÊNDICE A deste relatório, totalizou
R$ 59.633.628,78.
Constatou-se, com base na documentação que integra
a prestação de contas, que as despesas com pessoal
executadas pelo Poder Executivo atingiram 51,86% da
receita corrente líquida, conforme demonstrado na
planilha APÊNDICE B, sintetizada na tabela a seguir:
(FIGURA)
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 54,53%
em relação à receita corrente líquida, conforme
demonstrado na planilha APÊNDICE C deste relatório, e
evidenciado resumidamente na tabela a seguir:
(FIGURA)

Conforme se observa da tabela anterior, considerando
as despesas consolidadas, não foram cumpridos o limite
legal de 60% e o limite prudencial de 57%.
7.2 DÍVIDA CONSOLIDADA DO MUNICÍPIO
Base Normativa: Art. 59, IV, da Lei Complementar nº
101/2000; e art. 3º, II, da Resolução nº 40/2001 do
Senado Federal.
De acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal e
com a Resolução 40/2001 do Senado Federal, a dívida
consolidada ou fundada, para fins fiscais, corresponde
ao montante total das obrigações financeiras, apurado
sem duplicidade (excluídas obrigações entre órgãos da
administração direta e entre estes e as entidades da
administração indireta), assumidas: a) pela realização de
operações de crédito com a emissão de títulos públicos,
para amortização em prazo superior a 12 (doze) meses
(dívida mobiliária); b) pela realização de operações de
crédito em virtude de leis, contratos (dívida contratual),
convênios ou tratados, para amortização em prazo
superior a 12 (doze) meses; c) com os precatórios judiciais
emitidos a partir de 5 de maio de 2000 e não pagos
durante a execução do orçamento em que houverem
sido incluídos; e, d) pela realização de operações de
crédito de prazo inferior a 12 (doze) meses, que tenham
constado como receitas no orçamento.
A dívida consolidada líquida, por sua vez, representa
o montante da dívida consolidada deduzido o saldo
relativo aos haveres financeiros (disponibilidade de caixa
e demais haveres financeiros).
No uso de suas competências constitucionais (artigo
52 da CF/88), o Senado Federal editou a Resolução
40/2001, disciplinado que a dívida consolidada líquida
www.tce.es.gov.br

dos municípios não poderá exceder a 1,2 vezes a receita
corrente líquida.
Com base nos demonstrativos contábeis integrantes
da prestação de contas anual do município, ao final
do exercício em análise, a dívida consolidada líquida
representou 0% da receita corrente líquida, conforme se
demonstra na tabela a seguir:
(FIGURA)
Portanto, a dívida consolidada líquida não extrapolou
o limite previsto (120% da receita corrente líquida),
estando em acordo com a legislação supramencionada.
7.3 OPERAÇÕES DE CRÉDITO E CONCESSÃO DE
GARANTIAS
Base Normativa: Art. 35 da Lei Complementar 101/2000;
Lei Federal 4.595/1964; art. 7º, inciso I, e art. 10 da
Resolução do Senado Federal nº 43/2001; e art. 167,
III da Constituição Da República /1988; Art. 55, inciso I,
alínea “c”; e art. 40, §1º, da Lei Complementar 101/2000.
Segundo o inciso III, do artigo 29, da Lei de
Responsabilidade Fiscal, operações de crédito são
compromissos financeiros assumidos em razão de
mútuo, abertura de crédito, emissão e aceite de título,
aquisição financiada de bens, recebimento antecipado
de valores provenientes da venda a termo de bens e
serviços, arrendamento mercantil e outras operações
assemelhadas, inclusive com o uso de derivativos
financeiros.
As operações de crédito por antecipação de receitas
orçamentárias, por sua vez, são definidas pela LRF como
operações de crédito destinadas a atender insuficiência
de caixa durante o exercício financeiro.
A Constituição da República outorgou a competência
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ao Senado Federal para dispor sobre limites globais e
condições para as operações de crédito externo e interno
dos municípios, de suas autarquias e demais entidades
controladas pelo Poder Público Federal (artigo 52).

Esteja cumprindo os limites de despesa com pessoal
previstos na Lei Complementar nº 101, de 2000;

O Senado Federal editou a Resolução 43/2001, dispondo
sobre os limites para a contratação das operações
de crédito pelos municípios, inclusive concessão de
garantias, seus limites e condições de autorização,
conforme art. 7°.

Quanto às Operações de Crédito por Antecipação de
Receitas Orçamentárias (ARO), o Senado Federal definiu,
conforme artigo 10 da Resolução 43/2001, que o saldo
devedor dessas operações não poderá exceder, no
exercício em que estiver sendo apurado, a 7% (sete por
cento) da receita corrente líquida, observando-se ainda,
as disposições contidas nos artigos 14 e 15 daquela
resolução.

Para os municípios, restou definido que as operações de
crédito interno e externo devem limitar-se a:
16% (dezesseis por cento) da receita corrente líquida
para o montante global das operações realizadas em um
exercício financeiro;
11,5% (onze inteiros e cinco décimos por cento) da
receita corrente líquida para o comprometimento anual
com amortizações, juros e demais encargos da dívida
consolidada, inclusive relativos a valores a desembolsar
de operações de crédito já contratadas e a contratar.
Quanto à concessão de garantias, o Senado Federal
estabeleceu como limite para o saldo global das garantias
concedidas pelos municípios, o máximo de 22% (vinte e
dois por cento) da receita corrente líquida, conforme
artigo 9º da Resolução 43/2001. Como exceção, permitiu
que esse montante poderá ser elevado para 32% (trinta
e dois por cento) da receita corrente líquida, desde que,
cumulativamente, quando aplicável, o garantidor:
Não tenha sido chamado a honrar, nos últimos 24 (vinte
e quatro) meses, a contar do mês da análise, quaisquer
garantias anteriormente prestadas;
Esteja cumprindo o limite da dívida consolidada líquida,
definido na Resolução nº 40, de 2001, do Senado Federal;

Esteja cumprindo o Programa de Ajuste Fiscal acordado
com a União, nos termos da Lei nº 9.496, de 1997.

Apresenta-se, nas tabelas a seguir, com base nas
demonstrações contábeis que integram a prestação
de contas, os montantes e limites de operações de
crédito contratadas pelo município, apurados ao final do
exercício em análise:
(FIGURA)
De acordo com os demonstrativos encaminhados
não foram extrapolados, no exercício, os limites de
contratação de operação de créditos previstos em
Resolução do Senado Federal (16% e 7% Receita Corrente
Líquida) e no art. 167 da Constituição da República, bem
como não houve concessão de garantias ou recebimento
de contragarantias.
7.4 OBRIGAÇÕES CONTRAÍDAS PELO TITULAR DO PODER
NO ÚLTIMO ANO DE SEU MANDATO
7.4.1 Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos
Restos a Pagar
O passivo financeiro das entidades públicas é composto
de valores devidos cujo pagamento independe de
autorização orçamentária, uma vez que a obrigação
www.tce.es.gov.br

já passou pelo orçamento – restos a pagar – ou não
está atrelado ao orçamento, como as consignações e
depósitos de terceiros.
Restos a pagar são as despesas legalmente empenhadas
pelo ente público, mas não pagas. A Lei 4.320/1964
conceitua e classifica os restos a pagar da seguinte
forma, em seu art. 36:
Art. 36. Consideram-se Restos a Pagar as
despesas empenhadas, mas não pagas até o dia 31
de dezembro distinguindo-se as processadas das não
processadas.
Os restos a pagar processados são aqueles cujo serviço
foi prestado ou o material adquirido foi entregue pelo
fornecedor contratado, estando a despesa liquidada e
em condições legais para o pagamento.
Os restos a pagar não processados são aqueles cujo
empenho foi legalmente emitido, porém o objeto
adquirido ainda não foi entregue, ou o serviço
correspondente ainda não foi prestado pelo fornecedor,
estando, portanto, pendente de regular liquidação e
pagamento.
A Secretaria do Tesouro Nacional traz o seguinte conceito
para os restos a pagar processados e não processados:
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
São considerados processados os Restos a Pagar
referentes a empenhos liquidados e, portanto, prontos
para o pagamento, ou seja, cujo direito do credor já foi
verificado. Os Restos a Pagar Processados não devem
ser cancelados, tendo em vista que o fornecedor de
bens/serviços cumpriu com a obrigação de fazer e a
Administração não poderá deixar de cumprir com a
obrigação de pagar.
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RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
São considerados não processados os
empenhos de contrato e convênios que se encontram em
plena execução, não existindo o direito líquido e certo
do credor. Dessa forma, no encerramento do exercício
a despesa orçamentária que se encontrar empenhada,
mas ainda não paga será inscrita em restos a pagar não
processados.
Quanto à execução da despesa orçamentária, da qual se
origina os restos a pagar, a LRF estabelece expressamente
a necessidade de vinculação dos recursos à finalidade
específica, conforme parágrafo único do art. 8º da Lei
Complementar 101/2000:
Parágrafo único - os recursos legalmente
vinculados a finalidade específica serão utilizados
exclusivamente para atender ao objeto de sua vinculação,
ainda que em exercício diverso daquele em que ocorrer
o ingresso.
Nesse sentido, consta do Manual de Demonstrativos
Fiscais da Secretaria do Tesouro Nacional, o
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos
Restos a Pagar (Anexo 5), que tem como propósito
dar transparência ao montante disponível para fins da
inscrição em Restos a Pagar de despesas não liquidadas,
evidenciando a disponibilidade de caixa líquida para
cada um dos recursos vinculados (art. 55 da LRF).
O demonstrativo também possibilita a verificação
do cumprimento do art. 42 da LRF, de forma que no
último ano de mandato da gestão administrativofinanceira de cada órgão referido no art. 20 da mesma
lei haja suficiente disponibilidade de caixa para cobrir as
obrigações de despesa contraídas.

Desta forma, com base nos preceitos legais e
regulamentares anteriormente mencionados, e ainda,
considerando-se as informações encaminhadas pelo
responsável em sua prestação de contas, verificou-se
que as informações pertinentes ao Anexo 5 do Relatório
de Gestão Fiscal do Poder Executivo (2º semestre ou 3º
quadrimestre de 2016) são as que seguem:
(FIGURA)
Consultou-se junto ao sistema CidadES informações
acerca de eventuais empenhos e pagamentos efetuados
em 2017 cuja despesa tenha se referido ao exercício de
2016 (DEA – Despesas de Exercícios Anteriores, elemento
92), em análise nestes autos, não tendo sido encontradas
despesas nas funções Saúde e Educação, tão somente o
total de R$ 1.465,53 nas demais funções, não causando
impacto nas disponibilidades líquidas apuradas ao final
do exercício, demonstradas na tabela anterior.
INDICATIVO DE IRREGULARIDADE
7.4.2 Despesas contraídas nos dois últimos
quadrimestres
de
mandato
sem
suficiente
disponibilidade de caixa paga pagamento
Base Legal: Art. 42 da LRF
Com vistas ao equilíbrio das contas públicas, a Lei de
Responsabilidade Fiscal estabeleceu, em seu artigo 42,
a vedação ao titular de Poder ou órgão, de contrair, nos
dois últimos quadrimestres de seu mandato, obrigação
de despesa que não possa ser cumprida integralmente
dentro dele, ou que tenha parcelas a serem pagas no
exercício seguinte sem que haja suficiente disponibilidade
de caixa para este efeito.
A Secretaria do Tesouro Nacional (STN), ao discorrer
sobre o tema em seu Manual de Demonstrativos Fiscais
www.tce.es.gov.br

(MDF), assim se pronunciou:
Como regra geral, as despesas devem ser executadas e
pagas no exercício financeiro e, extraordinariamente,
podem ser deixadas obrigações a serem cumpridas no
exercício seguinte com a suficiente disponibilidade de
caixa. Assim, o controle da disponibilidade de caixa e da
geração de obrigações deve ocorrer simultaneamente à
execução financeira da despesa em todos os exercícios e
não somente no último ano de mandato.
Apesar de a restrição estabelecida no art. 42 se limitar
aos dois últimos quadrimestres do respectivo mandato,
a LRF estabelece que a responsabilidade na gestão fiscal
pressupõe a ação planejada e transparente em que se
previnem riscos e se corrigem desvios capazes de afetar
o equilíbrio das contas públicas, o que impõe que ajustes
devam ser observados no decorrer de todo o mandato,
de forma que as receitas não sejam superestimadas,
nem haja acúmulo excessivo de passivos financeiros.
[...]
Ao assumir uma obrigação de despesa através de
contrato, convênio, acordo, ajuste ou qualquer outra
forma de contratação no seu último ano de mandato,
o gestor deve verificar previamente se poderá pagála, valendo-se de um fluxo de caixa que levará em
consideração “os encargos e despesas compromissadas
a pagar até o final do exercício” e não apenas nos dois
últimos quadrimestres.
[...]
De acordo com o art. 42, as despesas decorrentes de
obrigações contraídas nos últimos dois quadrimestres,
deverão ser pagas até o final do ano ou, se for o caso, ser
pagas no ano seguinte com recursos provisionados no
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ano anterior. Para cumprimento da regra, o limite a ser
observado é o de disponibilidade de caixa, considerados
os encargos e despesas compromissadas a pagar até o
final do exercício. Para que essas despesas possam ser
pagas, é preciso pagar primeiramente os credores mais
antigos, ou seja, deve-se respeitar a ordem cronológica
das obrigações.
Em relação ao art. 42 da LRF, observados as vinculações
dos recursos públicos (parágrafo único do art. 8º
da mesma lei), a verificação do cumprimento se dá
pelo confronto das obrigações contraídas com a
disponibilidade de caixa existente, levando-se em
conta os encargos e despesas compromissadas a pagar
até o final do exercício e não apenas nos dois últimos
quadrimestres.
Entende-se como assunção de obrigação de despesa
aquela proveniente de contrato, convênio, acordo,
ajuste ou qualquer outra forma de contratação. Nesse
aspecto, dispõe a Lei 8.666/1993 (art. 62):
O instrumento de contrato é obrigatório nos casos
de concorrência e de tomada de preços, bem como
nas dispensas e inexigibilidades cujos preços estejam
compreendidos nos limites destas duas modalidades de
licitação, e facultativo nos demais em que a Administração
puder substituí-lo por outros instrumentos hábeis, tais
como carta-contrato, nota de empenho de despesa,
autorização de compra ou ordem de execução de
serviço. (grifo nosso).
Entende-se, portanto, que, na ausência do instrumento
de contrato, a nota de empenho pode extrapolar o
aspecto meramente orçamentário-financeiro e assumir
natureza contratual.

Da a seguir observou-se que o Poder Executivo contraiu
obrigações de despesa no período vedativo com
insuficiência de recursos financeiros para pagamento,
nas seguintes fontes de recursos:

atenda:

(FIGURA)

II - o limite legal de comprometimento aplicado
às despesas com pessoal inativo.

A inscrição de restos a pagar não processados sem
disponibilidade financeira também encontra vedação no
art. 55 da LRF.
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 da Saúde – Recursos próprios e
Recursos SUS.
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.
Diante do exposto, propomos a citação do responsável
para apresentar alegações de defesa acompanhadas de
documentos comprobatórios.
7.5 AUMENTO DE DESPESA COM PESSOAL PELO TITULAR
NO PODER NOS ÚLTIMOS 180 DIAS DE SEU MANDATO
Base normativa: artigo 21, parágrafo único, da Lei
Complementar 101/2000.
A Lei Complementar 101/2000 estabeleceu na seção II,
subseção II, questões acerca da despesa com pessoal e
de seu controle total:
Art. 21. É nulo de pleno direito o ato que
provoque aumento da despesa com pessoal e não
www.tce.es.gov.br

I - as exigências dos arts. 16 e 17 desta Lei
Complementar, e o disposto no inciso XIII do art. 37 e no
§ 1º do art. 169 da Constituição;

Parágrafo único. Também é nulo de pleno
direito o ato de que resulte aumento da despesa com
pessoal expedido nos cento e oitenta dias anteriores ao
final do mandato do titular do respectivo Poder ou órgão
referido no art. 20.
Assim, uma vez que o exercício em discussão nestes
autos refere-se ao final de mandato do titular do Poder
Executivo Municipal, necessário que seja avaliada a
mencionada disposição estabelecida no parágrafo único
do art. 21 da Lei de Responsabilidade Fiscal.
Para tanto, mister demonstrar a forma como esta Corte
de Contas dá interpretação ao mencionado dispositivo.
Por meio do Processo TC 6.955/2008, foi enfrentada
esta matéria e o Plenário desta Corte de Contas firmou
entendimento externado no Parecer Consulta 001/2012,
publicado no Diário Oficial do Estado de 25/01/2012, de
onde se extrai:
Já o preceito contido no parágrafo único do referido
art. 21, além do cunho de moralidade pública implícito
no citado dispositivo legal, visa coibir a prática de atos
de favorecimento relacionados com os quadros de
pessoal, mediante concessões em final de mandato
(contratações, nomeações atribuição de vantagens
etc.), no sentido de evitar o crescimento das despesas
de pessoal, o conseqüente comprometimento dos
orçamentos futuros e a inviabilização das novas gestões.
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14. Entretanto, apesar de ser direcionado a todos
os administradores públicos, o citado dispositivo, da
mesma forma que o caput do artigo 21, não pode ser
interpretado literalmente, sob pena de inviabilizar
a administração nos últimos 180 dias da gestão de
seus dirigentes, uma vez que, se assim fosse, nesse
período, estariam impedidos de realizar qualquer tipo
de ato que resultasse aumento de despesa. Dessa
forma, considerando que o objetivo da norma contida
no Parágrafo único do art. 21 da Lei Complementar nº
101/2000 é assegurar a moralidade pública, não pode
ela atingir as ações dos administradores voltadas para
o atingimento das metas previstas no planejamento
do órgão. 15. Assim, para que haja a incidência da
vedação prevista no mencionado dispositivo legal, com
a consequente nulidade dos atos, é necessário que estes
se apresentem conjugados dos seguintes pressupostos:
resultar aumento da despesa com pessoal, refletir ato de
favorecimento indevido e ser praticado nos 180 dias que
antecedem o final do mandato. 16. Como consequência
lógica, a nulidade prevista deixa de incidir sobre os
atos de continuidade administrativa que, guardando
adequação com a lei orçamentária anual, sejam objeto
de dotação específica e suficiente, ou que estejam
abrangidos por crédito genérico, de forma que, somadas
todas as despesas da mesma espécie, realizadas e a
realizar, previstas no programa de trabalho, não sejam
ultrapassados os limites estabelecidos para o exercício,
com compatibilidade com o Plano Plurianual e a com a Lei
de Diretrizes Orçamentárias [grifo nosso]. [...] Isto posto,
conclui-se que a concessão de abono pecuniário pela
Câmara Municipal a servidores efetivos, comissionados,
contratados temporariamente, cedidos e inativos, pode

acontecer por meio de lei em sentido estrito/formal, de
iniciativa da respectiva casa, aprovada mesmo durante o
período de 180 dias, observados os limites previstos no
art. 20, da LRF, bem como o estabelecido no art. 16 do
mesmo diploma legal e no art. 169, § 1º, da CF.”
No intuito de avaliar se houve aumento de despesas nos
últimos 180 dias (de 05 de julho até final do exercício)
do mandato do Prefeito Municipal, foi analisada a
informação das folhas de pagamento referentes às
competências de junho a dezembro do exercício em
análise, de onde se apurou:
(FIGURA)
Diante da elevação da folha no mês de dezembro,
conforme demonstrado na Tabela 27, verificou-se, nos
arquivos FOLRGP das unidades gestoras do município,
que não há valores relevantes registradas nas rubricas
relativas ao 13º salário, indicando que os referidos valores
foram pulverizados em outras rubricas, impossibilitando
a dedução automática realizada pelo sistema.
Além disso, na tabela 28 é possível observar que não
houve aumento no quantitativo de servidores do poder
executivo.
Como resultado, depreende-se que não há evidências
de descumprimento do art. 21, § único da Lei de
Responsabilidade Fiscal, conforme entendimento desta
Corte de Contas.
7.6 RENÚNCIA DA RECEITA
A Lei de Responsabilidade Fiscal, ao dispor sobre a
renúncia de receita, estabeleceu que a concessão
ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza
tributária, da qual decorra renúncia de receita,
deverá estar acompanhada de estimativa do impacto
www.tce.es.gov.br

orçamentário-financeiro no exercício em que deva iniciar
sua vigência e nos dois seguintes, atender ao disposto na
lei de diretrizes orçamentárias e a pelo menos uma das
seguintes condições:
Demonstração pelo proponente de que a renúncia foi
considerada na estimativa de receita da lei orçamentária,
na forma do art. 12, e de que não afetará as metas de
resultados fiscais previstas no anexo próprio da lei de
diretrizes orçamentárias;
Estar acompanhada de medidas de compensação, no
período mencionado no caput, por meio do aumento de
receita, proveniente da elevação de alíquotas, ampliação
da base de cálculo, majoração ou criação de tributo ou
contribuição.
O artigo 4º da LRF estabelece que o projeto da Lei de
Diretrizes Orçamentárias deve integrar o Anexo de Metas
Fiscais, o qual deve conter, dentre outros demonstrativos,
o da estimativa e compensação da renúncia de receita e
o da margem de expansão das despesas obrigatórias de
caráter continuado.
Esse demonstrativo, além de condicionar a concessão
da renúncia de receita, tem por objetivo tornar
transparentes os requisitos exigidos para a concessão ou
ampliação dos benefícios de natureza tributária.
De acordo com a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a
Lei Orçamentária Anual do município, aprovadas para
o exercício sob análise, constata-se a inexistência de
previsão para beneficiar instituições com renúncia de
receita.
8. GESTÃO DA SAÚDE E DA EDUCAÇÃO
8.1 APLICAÇÃO DE RECURSOS NA MANUTENÇÃO E NO
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
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Base Normativa: Art. 212, caput, da Constituição da
República/1988 e Art. 60, inciso XII, do ADCT - Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias, da Constituição
da República/1988 (alterado pela Emenda Constitucional
53/2006).
Por determinação da Constituição da República, os
municípios devem aplicar, anualmente, nunca menos
de vinte e cinco por cento, no mínimo, da receita
resultante de impostos, compreendida a proveniente de
transferências, na manutenção e desenvolvimento do
ensino, e devem destinar, ainda, não menos do que 60%
dos recursos provenientes do Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização
dos Profissionais da Educação (Fundeb) para o
pagamento dos profissionais do magistério da educação
básica em efetivo exercício.
Avaliou-se, com base na documentação que integra
a prestação de contas anual, que o município, no
exercício em análise, aplicou 29,86% da receita
resultante de impostos, compreendida a proveniente
de transferências, na manutenção e desenvolvimento
do ensino, conforme planilha de apuração, APÊNDICE D
deste relatório, resumidamente demonstrado na tabela
a seguir:
(FIGURA)
Quanto à destinação de recursos para pagamento dos
profissionais do magistério da educação básica em efetivo
exercício, constatou-se, com base na documentação que
integra a prestação de contas anual, que o município
destinou 60,57% das receitas provenientes do Fundeb,
conforme demonstrado na planilha de apuração,
APÊNDICE D, apresentado resumidamente na tabela a
seguir:

(FIGURA)

União.

Portanto, o município não cumpriu com os limites
mínimos constitucionais relacionados à educação.

Em 13 de janeiro de 2012, foi editada a Lei Complementar
141, regulamentando o § 3º do art. 198 da Constituição
da República, estabelecendo os valores mínimos a
serem aplicados anualmente pelos Municípios em ações
e serviços públicos de saúde; os critérios de rateio dos
recursos de transferências para a saúde e as normas
de fiscalização, avaliação e controle das despesas com
saúde nas três esferas de governo; e a transparência,
visibilidade, fiscalização, avaliação e controle da
aplicação dos recursos destinados à saúde.

8.2 APLICAÇÃO DE RECURSOS EM AÇÕES E SERVIÇOS
PÚBLICOS DE SAÚDE
Base Normativa: Artigo 77, inciso III, do ADCT - Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição
da Pública/1988 (Incluído pela Emenda Constitucional nº
29/2000).
A Emenda Constitucional 29/2000 acrescentou artigo
ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias para
assegurar os recursos mínimos para o financiamento
das ações e serviços públicos de saúde, estabelecendo
a obrigatoriedade de aplicação mínima, pelos entes
da federação, de recursos provenientes de impostos e
transferências, em ações e serviços públicos de saúde.
Definiu, no § 3º no artigo 198 da CF/88, que lei
complementar estabeleceria:
Os percentuais mínimos das receitas de impostos e
transferências a serem aplicados, anualmente, pela
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;
Os critérios de rateio dos recursos da União vinculados à
saúde destinados aos Estados, ao Distrito Federal e aos
Municípios, e dos Estados destinados a seus respectivos
Municípios,
objetivando a progressiva redução das disparidades
regionais;
As normas de fiscalização, avaliação e controle das
despesas com saúde nas esferas federal, estadual,
distrital e municipal; e
As normas de cálculo do montante a ser aplicado pela
www.tce.es.gov.br

Em relação à aplicação mínima de recursos, restou
estabelecido, pelo artigo 7º, que os municípios e o
Distrito Federal aplicarão anualmente em ações e
serviços públicos de saúde, no mínimo, 15% (quinze
por cento) da arrecadação dos impostos a que se refere
o art. 156 e dos recursos de que tratam o art. 158 e a
alínea “b” do inciso I do caput e o § 3º do art. 159, todos
da Constituição da República.
Avaliou-se, com base na documentação que integra a
prestação de contas anual, que o município, no exercício
em análise, aplicou 16,66% da receita resultante de
impostos, compreendida a proveniente de transferências,
em ações e serviços públicos de saúde, conforme
demonstrado na planilha de apuração, APÊNDICE E
deste relatório, e evidenciado resumidamente na tabela
a seguir:
(FIGURA)
Portanto, o município cumpriu com o limite mínimo
constitucional previsto para a saúde.
8.3 AVALIAÇÃO DO PARECER EMITIDO PELO CONSELHO
DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO
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FUNDEB
A Lei 11.494/2007 regulamentou o Fundo de Manutenção
e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização
dos Profissionais da Educação (Fundeb) e atribuiu aos
Conselhos de Acompanhamento e Controle Social a
competência fiscalizatória sobre esses recursos.
Esses conselhos, no âmbito dos municípios, são
colegiados compostos por, no mínimo, nove membros,
sendo:
2 (dois) representantes do Poder Executivo Municipal,
dos quais pelo menos 1 (um) da Secretaria Municipal de
Educação ou órgão educacional equivalente;
1 (um) representante dos professores da educação
básica pública;
1 (um) representante dos diretores das escolas básicas
públicas;
1 (um) representante dos servidores
administrativos das escolas básicas públicas;

técnico-

2 (dois) representantes dos pais de alunos da educação
básica pública;
2 (dois) representantes dos estudantes da educação
básica pública, sendo um deles indicado pela entidade
de estudantes secundaristas.
O portal do Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Educação (FNDE) resumiu as funções dos Conselhos
de Acompanhamento e Controle Social do Fundeb,
conforme segue:
A escolha dos representantes dos professores,
diretores, pais de alunos e servidores das escolas deve
ser realizada pelos grupos organizados ou organizações
de classe que representam esses segmentos e

comunicada ao chefe do Poder Executivo para que este,
por ato oficial, os nomeie para o exercício das funções
de conselheiros.
A atividade dos conselhos do FUNDEB somase ao trabalho das tradicionais instâncias de controle e
fiscalização da gestão pública. Entretanto, o conselho
do FUNDEB não é uma nova instância de controle, mas
sim de representação social, não devendo, portanto,
ser confundido com o controle interno (executado
pelo próprio Poder Executivo), nem com o controle
externo, a cargo do Tribunal de Contas, na qualidade de
órgão auxiliar do Poder Legislativo, a quem compete a
apreciação das contas do Poder Executivo.
O controle exercido pelos conselhos do FUNDEB
representa a atuação da sociedade, que pode apontar
falhas ou irregularidades eventualmente cometidas,
para que as autoridades constituídas, no uso de suas
prerrogativas legais, adotem as providências que cada
caso venha a exigir.
Entre as atribuições dos conselhos do FUNDEB,
estão:
Acompanhar e controlar a distribuição, a
transferência e a aplicação dos recursos do FUNDEB;
Supervisionar a elaboração da proposta
orçamentária anual, no âmbito de suas respectivas
esferas governamentais de atuação;
Supervisionar a realização do censo escolar
anual;
Instruir, com parecer, as prestações de contas
a serem apresentadas ao respectivo Tribunal de Contas.
O parecer deve ser apresentado ao Poder Executivo
respectivo em até 30 dias antes do vencimento do prazo
www.tce.es.gov.br

para apresentação da prestação de contas ao Tribunal; e
acompanhar e controlar a execução dos recursos
federais transferidos à conta do Programa Nacional de
Apoio ao Transporte do Escolar e do Programa de Apoio
aos Sistemas de Ensino para Atendimento à Educação
de Jovens e Adultos, verificando os registros contábeis
e os demonstrativos gerenciais relativos aos recursos
repassados, responsabilizando-se pelo recebimento
e análise da prestação de contas desses programas,
encaminhando ao FNDE o demonstrativo sintético anual
da execução físico-financeira, acompanhado de parecer
conclusivo, e notificar o órgão executor dos programas
e o FNDE quando houver ocorrência de eventuais
irregularidades na utilização dos recursos.
Avaliou-se o parecer do Conselho Municipal de
Acompanhamento e Controle Social do Fundeb, que
integra a prestação de contas anual do município,
emitido sobre a prestação de contas relativa ao exercício
em análise, e constatou-se que o colegiado concluiu pela
aprovação das contas.
8.4 AVALIAÇÃO DO PARECER EMITIDO PELO CONSELHO
DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DA SAUDE
A Lei Complementar 141/2012 atribuiu aos Conselhos de
Saúde a competência para avaliar, a cada quadrimestre,
o relatório consolidado do resultado da execução
orçamentária e financeira no âmbito da saúde e o relatório
do gestor da saúde sobre a repercussão da execução
daquela Lei Complementar nas condições de saúde e
na qualidade dos serviços de saúde das populações
respectivas, encaminhando ao Chefe do Poder Executivo
do respectivo ente da Federação as indicações para que
sejam adotadas as medidas corretivas necessárias. (LC
141/2012, art. 41).
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A LC 141 estabeleceu, ainda, que o gestor do SUS
em cada ente da Federação deve elaborar relatório
detalhado referente ao quadrimestre anterior, contendo,
no mínimo, as informações apresentadas a seguir:
Montante e fonte dos recursos aplicados no período;
Auditorias realizadas ou em fase de execução no período
e suas recomendações e determinações;
Oferta e produção de serviços públicos na rede
assistencial própria, contratada e conveniada, cotejando
esses dados com os indicadores de saúde da população
em seu âmbito de atuação.
No § 1º do artigo 36, determinou-se aos entes da
Federação, a obrigatoriedade de comprovação
de elaboração do relatório detalhado referido
anteriormente, mediante o envio de Relatório de Gestão
ao respectivo Conselho de Saúde, até o dia 30 de março
do ano seguinte ao da execução financeira, cabendo ao
Conselho emitir parecer conclusivo sobre o cumprimento
ou não das normas estatuídas na Lei Complementar.
A Instrução Normativa TC 34/2015 disciplinou a
obrigatoriedade de envio do Parecer do Conselho de
Fiscalização sobre a prestação de contas dos recursos
aplicados em ações e serviços públicos de saúde, na
forma dos artigos 34 a 37 da Lei Complementar Federal
141/2012.
Avaliou-se o documento que foi encaminhado como
parecer do Conselho Municipal de Saúde, emitido sobre
a prestação de contas relativa ao exercício em análise,
e constatou-se que o colegiado concluiu pela aprovação
das contas.
9. TRANSFERÊNCIAS DE
LEGISLATIVO

RECURSOS

AO

PODER

Base Normativa: Art. 29-A, inciso I (redação dada pela
Emenda Constitucional nº 58, de 2009), c/c art. 29-A, §
2º, da Constituição da República/1988.

de Santa Teresa), verifica-se que a remuneração desses
Agentes Políticos, durante o exercício 2016, está em
conformidade com o mandamento legal.

A Constituição da República de 1988 disciplinou sobre
os municípios, no Capítulo IV, do Título III, que trata da
organização do Estado.

11. SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

Em seu artigo 29-A, ao dispor sobre as despesas do Poder
Legislativo, estabeleceu, dentre outras condições, o
limite máximo para despesas totais do Poder Legislativo
e o limite máximo de gastos com a folha de pagamentos,
incluindo o subsídio dos vereadores.
Com base na documentação que integra a prestação de
contas, apuraram-se os valores transferidos pelo Poder
Executivo ao Poder Legislativo, a título de duodécimo
(planilha detalhada APÊNDICE F deste relatório), no
decorrer do exercício em análise, conforme demonstrado
sinteticamente na tabela a seguir:

A Constituição Federal, em seu artigo 74, determina
que deverá ser mantido pelos Poderes sistemas de
controle interno, estabelecendo conteúdo mínimo que
este controle deverá ter como objeto, conforme exposto
abaixo:
Art. 74. Os Poderes Legislativo, Executivo e
Judiciário manterão, de forma integrada, sistema de
controle interno com a finalidade de:
I - avaliar o cumprimento das metas previstas no
plano plurianual, a execução dos programas de governo
e dos orçamentos da União;

10. REMUNERAÇÃO DE AGENTES POLÍTICOS

II - comprovar a legalidade e avaliar os
resultados, quanto à eficácia e eficiência, da gestão
orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e
entidades da administração federal, bem como da
aplicação de recursos públicos por entidades de direito
privado;

Base Normativa: Lei Municipal 1.844/2008; arts. 37,
incisos X e XI, 29, inciso V, e 39, § 4º da Constituição da
República.

III - exercer o controle das operações de crédito,
avais e garantias, bem como dos direitos e haveres da
União;

A Lei Municipal 1.844/2008 fixou os subsídios do Prefeito
e do Vice-Prefeito, para o mandato que se iniciou em
2009, estendendo-se para a legislatura 2013/2016, em
R$ 9.600,00 e R$ 4.800,00, respectivamente.

IV - apoiar o controle externo no exercício de
sua missão institucional.

(FIGURA)
Portanto, verifica-se, da tabela acima, que o limite
constitucional foi cumprido.

Da análise das fichas financeiras do Prefeito e do VicePrefeito referentes ao exercício de 2016 (FICPAG, TC
5.181/2017 – contas de gestão da Prefeitura Municipal
www.tce.es.gov.br

No parágrafo primeiro, ficou estabelecido que “os
responsáveis pelo controle interno, ao tomarem
conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade,
dela darão ciência ao Tribunal de Contas da União, sob
pena de responsabilidade solidária”.
Segunda-feira, 5 de agosto de 2019
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Por meio da Resolução 227/2011, alterada pela Resolução
257/2013, esta Corte de Contas dispôs sobre a criação,
implantação, manutenção e fiscalização do Sistema de
Controle Interno da Administração Pública, aprovando
também o “Guia de orientação para implantação do
Sistema de Controle Interno na Administração Pública”,
e estabelecendo prazos para que os jurisdicionados
atendessem aos comandos regulamentadores.
Consta da Instrução Normativa TC 34/2015 previsão
para encaminhamento, pelo prefeito, da seguinte
documentação correlata:
- Relatório de avaliação do cumprimento do plano de
ação para implantação do Sistema de Controle Interno
(Art. 3º, § 3º, da Resolução TC nº 227/2011);
- Relatório e parecer conclusivo emitido pelo órgão
central do sistema de controle interno, assinado por
seu responsável, contendo os elementos previstos no
Anexo II, Tabela 5, desta Instrução Normativa. (Art. 76,
§ 3º da LC nº 621/2012 c/c artigo 122, § 5º do RITCEES,
aprovado pela Resolução TC nº 261/2013 e c/c artigo 4º
da Resolução TC nº 227/2011);
- Pronunciamento expresso do chefe do poder atestando
ter tomado conhecimento das conclusões contidas no
parecer conclusivo emitido pelo órgão central do sistema
de controle interno, a que se refere o parágrafo único, do
artigo 4º, da Resolução TC nº 227/2011.
Com base nos documentos encaminhados, constata-se
que o sistema de controle interno foi implementado pela
Lei 2.415/13.
A documentação estabelecida na Instrução Normativa
TC 34/2015 foi encaminhada, nos termos previstos pela
regulamentação, sendo que foram apontadas algumas

ressalvas no RELOCI - Relatório e Parecer Conclusivo do
Órgão Central do Sistema de Controle Interno:
CONCLUSÃO
Em nossa opinião as demonstrações contábeis e as
demais peças que integram a prestação de contas sob
exame representam:
Adequadamente com ressalvas a prática de atos de gestão
no exercício no que se refere a posição orçamentária.
Inadequadamente a posição gestão fiscal, pois pudemos
observar que algumas metas fiscais previstas na LDO não
foram atingidas.
Inadequadamente a posição financeira, pois pudemos
observar que no Fundo Municipal de Saúdeficou
claramente apresentado que o montante de Restos a
Pagar processados do exercício de 2016, na fonte de
recursos próprios, não foi suficientemente coberto pela
disponibilidade financeira em suas respectivas fontes de
Recursos, infringindo assim o artigo 42 da LRF.
12. MONITORAMENTO
Em consulta ao sistema de monitoramento deste TCEES
não foram constatadas ações pertinentes ao exercício
em análise.
13. ANÁLISE DE CONFORMIDADE (DEMONSTRATIVOS
CONTÁBEIS)
13.1 CONSISTÊNCIA ELETRÔNICA DE DADOS
Por meio do Sistema CidadES, segundo pontos de controle
predefinidos, foi realizada a análise de consistência dos
dados encaminhados pelo responsável e evidenciados
no Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro, Balanço
Patrimonial e Demonstração das Variações Patrimoniais,
tal como evidenciado a seguir.
www.tce.es.gov.br

13.1.1 Análise entre o Balanço Financeiro e o Balanço
Orçamentário em relação aos restos a pagar não
processados
Base Legal: artigos 85, 101, 102 e 103 da Lei 4.320/1964
Entende-se que o valor da inscrição de restos a pagar
não processados (exercício atual) informado no Balanço
Financeiro deve ser igual ao total da despesa empenhada
menos total da despesa liquidada informada no Balanço
Orçamentário, conforme demonstrado na tabela
seguinte:
(FIGURA)
Pelo exposto, verifica-se a existência de conformidade
entre os demonstrativos contábeis.
13.1.2 Análise entre o Balanço Financeiro e o
Balanço Orçamentário em relação aos restos a pagar
processados.
Base Legal: artigos 85, 101, 102 e 103 da Lei 4.320/1964
Entende-se que o valor da Inscrição de restos a pagar
processados (exercício atual), informada no Balanço
Financeiro deve ser igual ao total da despesa liquidada
menos total da despesa paga informada no Balanço
Orçamentário, conforme demonstrado na tabela
seguinte:
(FIGURA)
Pelo exposto, verifica-se a existência de conformidade
entre os demonstrativos contábeis.
13.1.3 Análise da execução orçamentária na dotação
Reserva de Contingência informada no Balanço
Orçamentário
Base Legal: art. 5º, Inciso III, da Lei Complementar
101/2000; art. 5º da Portaria MOG 42/1999; art. 8º da
Segunda-feira, 5 de agosto de 2019
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Verificou-se, com base nas informações do Balanço
Orçamentário, se houve execução de despesa
orçamentária na dotação “Reserva de Contingência”:

(exercício atual) informada no Balanço Financeiro deve
ser igual ao total da despesa orçamentária informada
no Balanço Orçamentário, conforme demonstrado na
tabela abaixo:

13.1.9 Análise entre a Demonstração das Variações
Patrimoniais e o Balanço Patrimonial em relação ao
resultado patrimonial

(FIGURA)

(FIGURA)

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:

Portaria STN/SOF 163/2001

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

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

13.1.4 Análise de execução orçamentária na dotação
Reserva do RPPS informada no Balanço Orçamentário

13.1.7 Análise entre o Balanço Financeiro e o Balanço
Patrimonial em relação ao saldo do exercício anterior
da conta Caixa e Equivalentes de Caixa

Base Legal: art. 8º da Portaria STN/SOF 163/2001
Verificou-se, com base nas informações do Balanço
Orçamentário, se houve execução de despesa
orçamentária na dotação “Reserva do RPPS”:
(FIGURA)
Pelo exposto, verifica-se a ausência de execução
orçamentária na dotação da Reserva do RPPS.
13.1.5 Análise entre o Balanço Financeiro e o Balanço
Orçamentário em relação à receita orçamentária
Base Legal: artigos 85, 101, 102 e 103 da Lei 4.320/1964
Entende-se que o total da receita orçamentária (exercício
atual) informada no Balanço Financeiro deve ser igual
ao total da receita orçamentária informada no Balanço
Orçamentário, conforme demonstrado na tabela abaixo:
(FIGURA)
Pelo exposto, verifica-se a existência de conformidade
entre os demonstrativos contábeis.
13.1.6 Análise entre o Balanço Financeiro e o Balanço
Orçamentário em relação à despesa orçamentária
Base Legal: artigos 85, 101, 102 e 103 da Lei 4.320/1964
Entende-se que o total da despesa orçamentária

Base Legal: artigos 85, 101, 103 e 105 da Lei 4.320/1964
Entende-se que o saldo da conta Caixa e Equivalentes
de Caixa (exercício anterior) informado no Balanço
Financeiro deve ser igual ao informado no Balanço
Patrimonial (coluna exercício anterior), conforme
demonstrado na tabela abaixo:
(FIGURA)
Pelo exposto, verifica-se a existência de conformidade
entre os demonstrativos contábeis.
13.1.8 Análise entre o Balanço Financeiro e o Balanço
Patrimonial em relação ao saldo do exercício atual da
conta Caixa e Equivalentes de Caixa
Base Legal: artigos 85, 101, 103 e 105 da Lei 4.320/1964
Entende-se que o saldo da conta Caixa e Equivalentes de
Caixa (exercício atual) informado no Balanço Financeiro
deve ser igual ao informado no Balanço Patrimonial
(coluna exercício atual), conforme demonstrado na
tabela abaixo:

Base Legal: artigos 85, 101, 104 e 105 da Lei 4.320/1964

(FIGURA)
Pelo exposto, verifica-se a existência de conformidade
entre os demonstrativos contábeis.
13.1.10 Análise entre os totais dos saldos devedores e
dos saldos credores
Base Legal: artigos 85, 86 e 88 da Lei 4.320/1964
Entende-se que os saldos devedores devem ser iguais
aos saldos credores, conforme demonstrado na tabela
abaixo:
(FIGURA)
Pelo exposto, verifica-se observância ao método das
partidas dobradas.
13.1.11 Análise da despesa executada em relação à
dotação atualizada
Base Legal: artigos 85, 90, 91, 102 da Lei 4.320/1964

(FIGURA)

Entende-se que o valor da despesa executada no Balanço
Orçamentário deve ser menor ou igual à dotação
orçamentária atualizada, conforme demonstrado na
tabela abaixo:

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

Pelo exposto, verifica-se que não houve execução

www.tce.es.gov.br

(FIGURA)
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orçamentária da despesa em valores superiores à
dotação atualizada.
13.1.12 Dotação atualizada apresenta-se em valor
superior à receita prevista atualizada
Base Legal: artigos 85, 90, 91, 102 da Lei 4.320/1964
Entende-se que o valor da dotação atualizada no Balanço
Orçamentário deve ser igual ou menor que à receita
prevista, conforme demonstrado na tabela seguinte:
(FIGURA)
Pelo exposto, verifica-se que houve abertura de créditos
adicionais com base no superávit do exercício anterior,
entretanto, o município de Santa Teresa não obteve
superávit financeiro suficiente para suportar a abertura
dos referidos créditos. Razão pela qual foi sugerida a
citação do responsável, conforme relatado no item 4.1.1.
13.1.13 Análise da despesa executada em relação à
receita realizada
Base Legal: artigos 85, 90, 91, 102 da Lei 4.320/1964
Entende-se que o valor total da receita realizada no
Balanço Orçamentário deve ser maior ou igual à despesa
executada, conforme demonstrado na tabela abaixo:
(FIGURA)
Pelo exposto, verifica-se que o município obteve
“superávit financeiro no exercício anterior” de R$
504.646,32, não possuindo, portanto, fonte de recursos
suficiente para suportar o déficit orçamentário do
exercício (R$2.111.884,88) demonstrado na tabela
acima. Diante disso, a impropriedade foi apontada no
item 4.3.1, a fim de que sejam apresentadas alegações
de defesa pelo gestor responsável.
14. CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO

A prestação de contas anual, ora analisada, refletiu a
atuação do prefeito municipal responsável pelo governo
no exercício de 2016, chefe do Poder Executivo municipal,
no exercício das funções políticas de planejamento,
organização, direção e controle das políticas públicas do
município.
Respeitado o escopo delimitado pela Resolução TC
297/2016, a análise consignada neste Relatório Técnico
teve por base as informações apresentadas nas peças
e demonstrativos contábeis encaminhados pelo
responsável, nos termos da Instrução Normativa TC
34/2015.
Em decorrência, apresentam-se os achados que resultam
na opinião pela citação do responsável, com base no
artigo 63, I, da Lei Complementar 621/2012:
(FIGURA)
II.3 DAS IRREGULARIDADES AFASTADAS NA ITC
02598/2018-1
Insta salientar que a irregularidade apontada no
Relatório Técnico descrita abaixo, a área técnica sugeriu
o afastamento:
II.3.1 Não conformidade no valor do disponível entre
termo de verificação e demonstrações contábeis.
Acompanho o posicionamento vertido pela área técnica
quanto ao afastamento da irregularidade exposta acima.
Quanto
aos
indicativos
de
irregularidades
remanescentes, passo a expor as razões que formaram
meu convencimento.
II.4 DO MÉRITO
Preliminarmente, entendo pertinente realçar as
inovações trazidas em abril de 2018, pela Lei de
www.tce.es.gov.br

Introdução às Normas de Direito Brasileiro (LINDB),
regulamentada pelo Decreto-lei 4.657, de 4 de setembro
de 1942, em que foram inseridas fortes alterações
introduzidas pela Lei 13.655, de 25 de abril de 2018,
dentre elas a inclusão do art. 28, a saber:
Art. 28. O agente público responderá pessoalmente por
suas decisões ou opiniões técnicas em caso de dolo ou
erro grosseiro.
Como se vê, o dispositivo passou a condicionar a
responsabilização do agente público à prática de ato
doloso ou de ato contaminado por erro grosseiro,
restringindo, com isso, as hipóteses de responsabilização
de agentes públicos por atuação culposa.
Muito embora o projeto de lei tenha tentado explicitar
o significado da expressão “erro grosseiro”, sugerindo
sua definição no §1º do art. 28, tal dispositivo foi
vetado, restando ao aplicador do Direito a tarefa de
interpretar este conceito que carrega o conteúdo jurídico
indeterminado.
É imperioso reconhecer que erro grosseiro é o contrário
de erro escusável, sendo, portanto, injustificável por
ofender conhecimentos ou deveres elementares e,
mesmo que a lei não tenha dito, advém de uma ação
culposa que pode ser decorrente de uma atitude
imprudente, negligente ou imperita, e não de um mero
equívoco justificável.
Nesse sentido, é a lição dos professores Floriano de
Azevedo Marques Neto e Rafael Véras de Freitas:
[...] O “erro grosseiro”, por sua vez, terá lugar quando
o agente público incorrer em negligência, imprudência
ou imperícia irrecusáveis no exercício de seu mister
(por exemplo, quando expedir um ato administrativo
Segunda-feira, 5 de agosto de 2019
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de cassação de uma licença, com base numa legislação
revogada). Não se trata de violar a probidade, por
divergência de interpretações com o seu controlador,
mas de atuar com menoscabo e com desídia para com a
função pública. (O artigo 28 da nova LINDB: um regime
jurídico para o administrador honesto. Disponível em <
https://www.conjur.com.br/2018-mai-25/opiniao-lindbregime-juridico-administrador-honesto> Acesso em
25/05/2018)
Esta noção de erro grosseiro está intimamente ligada
ao de culpa grave e, sendo assim, revela que a inovação
legislativa está em plena harmonia com o entendimento
consolidado do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que,
ao avaliar o elemento subjetivo do ato culposo de
improbidade administrativa, tratado no art. 10, da
Lei 8.429, de 2 de junho de 1992 (Lei de Improbidade
Administrativa), firmou o mesmo pensamento:
AgInt no RECURSO ESPECIAL Nº 1.615.025 - PE
(2016/0189390-1)
RELATOR: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE: HAMILTON JEFFERSON CORREIA DE
ALENCAR BARROS
ADVOGADOS: LEUCIO DE LEMOS FILHO - PE005807
CHRISTIANA LEMOS TURZA FERREIRA E OUTRO(S) PE025183

459 E 515, CAPUT, § 1º, DO CPC/1973. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. SUPOSTA
AFRONTA AO ART. 535, II, DO CPC/1973. NÃO
OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMANDO NORMATIVO.
SÚMULA 284/STF. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA.
INVIABILIDADE, NO CASO CONCRETO. SÚMULA 7/STJ.
[...]
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
considera indispensável, para a caracterização de
improbidade, que a atuação do agente seja dolosa,
para a tipificação das condutas descritas nos artigos 9º
e 11 da Lei 8.429/1992, ou pelo menos eivada de culpa
grave, nas do art. 10. Precedente: EREsp 479.812/SP,
Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, DJe
27/09/2010 (julgado em 8/2/2018)
AgInt no RECURSO ESPECIAL Nº 1.286.783 - RS
(2011/0241410-6)
RELATOR: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE: M.L.GOMES ADVOGADOS ASSOCIADOS E
OUTROS
ADVOGADO: SALO DE CARVALHO E OUTRO(S) - RS034749
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO
GRANDE DO SUL
INTERES.: ELMA MARIA ANDRADA LOPES

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
PERNAMBUCO

ADVOGADO: EDUARDO HEITOR PORTO E OUTRO(S) RS045729

EMENTA

INTERES.: JOÃO ANTÔNIO BELIZÁRIO LEME E OUTROS

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

EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. PAGAMENTO DE VANTAGEM INDEVIDA A
www.tce.es.gov.br

OFICIAIS DE JUSTIÇA. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
ELEMENTO SUBJETIVO. INDIVIDUALIZAÇÃO DAS
SANÇÕES.
PROPORCIONALIDADE
DAS
PENAS.
EXCLUDENTE DE ILICITUDE.
1. As instâncias ordinárias foram claras em especificar
a existência de todos os elementos necessários à
condenação pela prática de ato de improbidade
administrativa, inclusive no que diz respeito ao elemento
anímico vetor da conduta perpetrada pelos agentes
condenados.
2. A jurisprudência do STJ considera indispensável,
para a caracterização de improbidade, que a atuação
do agente seja dolosa, para a tipificação das condutas
descritas nos artigos 9º e 11 da Lei 8.429/1992, ou
pelo menos eivada de culpa grave, nas do artigo 10
(EREsp 479.812/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki,
Primeira Seção, julgado em 25.8.2010, DJe 27.9.2010),
circunstância que restou devidamente comprovada nos
autos. (julgado em 27/2/2018)
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 409.591 PB (2013/0342513-0)
RELATORA: MINISTRA ASSUSETE MAGALHÃES
AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO: LUIZ WALDVOGEL DE OLIVEIRA SANTOS
ADVOGADOS: WALTER DE AGRA JUNIOR E OUTRO(S) PB008682 ARTHUR MONTEIRO LINS FIALHO - PB013264
AGRAVADO: ALMIR CLÁUDIO DE FARIAS
AGRAVADO: SÍLVIA KÁTIA JERÔNIMO
AGRAVADO: MARIA DAS GRAÇAS TORRES DE MEDEIROS
AGRAVADO: ANTÔNIO MARTINIANO DOS SANTOS
ADVOGADO: JOÃO PINTO BARBOSA NETO - PB008916
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AGRAVADO: VERTEX CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA
AMBIENTAL LTDA
AGRAVADO: FABRICIO RAMALHO CAVALCANTI
ADVOGADO: CLÁUDIO BASÍLIO DE LIMA E OUTRO(S) PB009313
AGRAVADO: ARCO-ÍRIS CONSTRUTORA LTDA
AGRAVADO: JOSÉ ROBERTO MARCELINO PEREIRA
ADVOGADO: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS SE000000M
INTERES.: UNIÃO
EMENTA
ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
ARTS. 9º, 10 E 11 DA LEI 8.429/92. IRREGULARIDADES
EM PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS. ACÓRDÃO QUE, EM
FACE DOS ELEMENTOS DE PROVA DOS AUTOS, CONCLUIU
PELA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ATO ÍMPROBO
E DO ELEMENTO SUBJETIVO. ATO DE IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA NÃO CONFIGURADO. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. Agravo Regimental aviado contra decisão monocrática
que, por sua vez, julgara recurso interposto contra
decisum publicado na vigência do CPC/73.
II. No acórdão objeto do Recurso Especial, o Tribunal
de origem manteve sentença que, por sua vez, julgara
improcedente o pedido, em Ação Civil Pública ajuizada
pelo agravante, na qual postula, com fundamento nos
arts. 9º, 10 e 11 da Lei 8.429/92, a condenação dos
ora agravados pela prática de atos de improbidade
administrativa, consubstanciados em irregularidades em
procedimentos licitatórios, realizados pelo Município de

Assunção/PB, para execução de obras custeadas com
verbas oriundas de convênio firmado com o Ministério
das Cidades.

padrões objetivos de cuidados. (Teoria da Improbidade
Administrativa, 3ª ed., São Paulo: Revista dos Tribunais,
2013, p. 246-247).

III. Em se tratando de improbidade administrativa, é
firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
no sentido de que “a improbidade é ilegalidade
tipificada e qualificada pelo elemento subjetivo da
conduta do agente. Por isso mesmo, a jurisprudência
do STJ considera indispensável, para a caracterização
de improbidade, que a conduta do agente seja dolosa,
para a tipificação das condutas descritas nos artigos 9º
e 11 da Lei 8.429/92, ou pelo menos eivada de culpa
grave, nas do artigo 10” (STJ, AIA 30/AM, Rel. Ministro
TEORI ALBINO ZAVASCKI, CORTE ESPECIAL, Documento:
61172580 - EMENTA / ACORDÃO - Site certificado - DJe:
16/11/2017 Página 1 de 2 Superior Tribunal de Justiça DJe
de 28/09/2011). Em igual sentido: STJ, REsp 1.420.979/
CE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA
TURMA, DJe de 10/10/2014; REsp 1.273.583/SP, Rel.
Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA,
DJe de 02/09/2014; AgRg no AREsp 456.655/PR, Rel.
Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe
de 31/03/2014. (julgado em 7/11/2017)

Nota-se, então, que o art. 28 da LINDB está em
consonância com entendimento doutrinário e
jurisprudencial pátrios.

Na mesma linha do entendimento do STJ a respeito da
culpa grave, vale também registrar o que preleciona
Fábio Medina Osório sobre o elemento subjetivo do ato
culposo de improbidade administrativa. Vejamos:
[...] culpa grave resulta da alta violação dos deveres
objetivos de cuidado. Não tratamos, com efeito, de uma
falta de observância qualquer dos deveres de uma boa
administração, mas de enganos grosseiros, da culpa
manifesta e graduada em degraus mais elevados, à luz
da racionalidade que se espera dos agentes públicos e de
www.tce.es.gov.br

Assim, nos feitos submetidos a esta Corte, se identificada
uma situação de dolo comprovado ou erro grosseiro ou,
ainda, culpa grave, – requisitos exigidos pela LINDB que
sinalizam a alta reprovabilidade e censurabilidade do ato
praticado – autorizada estará a manutenção de sanções,
uma vez que nestes casos, ausentes os elementos
excludentes da culpabilidade e da ilicitude da conduta
analisada, como a boa-fé expressada pela interpretação
equivocada, embora plausível, dos fatos tidos por
irregular.
Na linha de intelecção da LINDB, passo a análise da
defesa, quando da apreciação das irregularidades
individualmente tratadas nos tópicos a seguir:
II.4.1 IRREGULARIDADES
II.4.1.1 Abertura de créditos adicionais sem fonte
de recurso (Item 4.1.1 do RT 38/2018 e 2.1 da ITC
2172/2018)
Base normativa: artigo 43 da Lei Federal 4.320/1964.
O indicativo de irregularidade em tela diz respeito a
abertura de créditos adicionais no montante de R$
2.081.249,35 com base em superávit financeiro do
exercício anterior. Entretanto, o superávit de 2015 de
R$ 504.646,32 não é suficiente para suportar a abertura
dos créditos adicionais, restando sem lastro financeiro a
ordem de R$ 1.576.603,03.
Em sede de defesa, o gestor alega que o município sempre
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buscou proceder a abertura dos créditos adicionais
com base no superávit financeiro do exercício anterior,
tendo controle dos respectivos saldos disponíveis nas
contas específicas de acordo com as fontes de recursos
apropriadas.
Ademais, a defesa apresentou a listagem dos créditos
adicionais abertos, demonstrando o superávit financeiro
por fonte de recurso utilizado para suportar os referidos
créditos adicionais, arguindo que o município possuía
lastro financeiro para realizar a referida abertura de
créditos adicionais.
Em fase conclusiva, a área técnica analisou a listagem
apresentada pela defesa, e consultando o Demonstrativo
do Superávit Financeiro/Déficit financeiro apurado,
apontou algumas divergências da listagem apresentada
pelo defendente, todavia, restou verificado que na
verdade, a abertura de créditos adicionais sem fonte de
recursos suficientes para cobertura era de R$ 372.484,36.
Diante da abertura de créditos adicionais no montante
de R$ 372.484,36 sem lastro financeiro, a área técnica
sugeriu não acatar as justificativas de defesa e concluiu
pela manutenção do indicativo de irregularidade.
Em sede de sustentação oral, o defendente apenas
reforçou seus argumentos de que não houve abertura
de crédito sem fonte de recurso, mas um equívoco do
setor contábil.
Nesta esteira, a área técnica, por meio da Manifestação
Técnica 01150/2018-7 concluiu que as justificativas
apresentadas não foram suficientes para afastar a
irregularidade ora analisada.
Pois bem.
Assiste razão à área técnica quanto a abertura de créditos

adicionais de R$ 372.484,36 sem lastro financeiro.
Entretanto, constato que o município detinha recursos
e poderia realizar a abertura dos créditos adicionais
com a anulação de dotações referentes a despesas
que deixaram de ser realizadas, tendo em vista que
o saldo total da dotação atual (despesa fixada atual –
despesa paga – despesa empenhada a pagar) é de R$
8.934.540,20 (evento 20, p. 18 – Demonstrativo da
Despesa por Período).
Deste modo, ficou demonstrado que inobstante
equivocados os meios adotados para abertura dos
créditos adicionais, tal erro se configurou no caso
concreto como formal, pois ainda que a forma de
como foram abertos os créditos esteja errada, tal
suplementação não gerou prejuízo ao orçamento da
municipalidade e poderia ser realizada com base no
artigo 43, § 1º, inciso III, senão vejamos:
Art. 43. A abertura dos créditos suplementares e
especiais depende da existência de recursos disponíveis
para ocorrer a despesa e será precedida de exposição
justificativa.

do artigo 80, inciso II da Lei Complementar 621/2012.
Entretanto, a irregularidade será analisada em conjunto
com os outros apontamentos.
Registra-se que neste mesmo sentido decidiu o Plenário
desta Corte de Contas no Processo TC 1463/2018-8,
Parecer Prévio 00119/2018-1, vejamos:
Ressalta-se, porém, que o município possuía um saldo
a ser empenhado na ordem de R$ 6.833.442,16, que
poderiam ser utilizados para abertura dos créditos
adicionais fonte de recursos anulação de dotação em
substituição a fonte de recurso excesso de arrecadação,
nos moldes do artigo 43, §1º, inciso III da Lei 4.320/1964,
conforme Balancete da Despesa Orçamentária abaixo:
[...]
Deste modo, ficou demonstrado que inobstante
ilegítimos os meios adotados para abertura dos créditos
adicionais, tal erro se configurou no caso concreto como
formal, visto que a suplementação poderia ser realizada
com base em outra fonte de recurso prevista em lei.

III - os resultantes de anulação parcial ou total de
dotações orçamentárias ou de créditos adicionais,
autorizados em Lei;  

Diante do exposto, concluo pela manutenção do
presente indicativo de irregularidade, todavia, destaco
que o presente indicativo por si só não possui potencial
ofensivo de macular as contas, tendo em vista tratarse de impropriedade ou falta de natureza formal, sem
gravidade e que não representou dano injustificado
ao erário, nos moldes do artigo 80, inciso II, da Lei
Complementar 621/2012.

Diante do exposto, a irregularidade em questão não se
enquadra no conceito de erro grosseiro, pois evidencia
um ato de gestão praticado com impropriedade
meramente formal, não sendo de natureza grave e que
não representou dano injustificado ao erário, nos moldes

Importa registrar ainda, que a ausência de controle das
fontes de recursos (análise constante no item II.4.2.4
deste voto) prejudicará a decisão do gestor em abrir os
créditos adicionais suplementares com base no superávit
financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício

§ 1º Consideram-se recursos para o fim deste artigo,
desde que não comprometidos:
[...]
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anterior, conforme prevê o artigo 43, § 1º, inciso I da Lei
4.320/1964. E neste sentido, ressalto a importância de
que haja um controle apurado nas fontes de recursos.
II.4.2.2 Apuração de déficit orçamentário (Item 4.3.1 do
RT 38/2018 e 2.2 da ITC 2172/2018).

Nesta esteira, a área técnica, por meio da Manifestação
Técnica 01150/2018-7 concluiu que as justificativas
apresentadas não foram suficientes para afastar a
irregularidade ora analisada.

0,19% do total das receitas, e por esse motivo, foram
os autos julgados regulares com ressalvas (Prestação
de contas relativa às eleições 2018, protocolizada em
13.09.2018).

Pois bem.

Diante da baixa materialidade do déficit orçamentário,
divirjo do entendimento da área técnica e do Ministério
Público e considero o indicativo de irregularidade passível
de ressalva, tendo em vista seu baixo potencial ofensivo
para macular as contas e a ausência de caracterização de
erro grosseiro.

Base normativa: artigos 48, alínea “b”; 75, 76 e 77, da Lei
Federal 4.320/1964.

Assiste razão à área técnica quanto ao déficit orçamentário
de R$ 403.119,89 sem cobertura financeira.

O indicativo de irregularidade em tela diz respeito ao
confronto entre a Receita Arrecadada de R$ 61.701.347,64
e Despesa Empenhada de R$ 63.813.232,52, apurando
um Déficit Orçamentário de R$ 2.111.84,88.

Entretanto, verifiquei que no exercício de 2017
foram efetivados cancelamentos de restos a pagar
não processados referentes ao exercício de 2016 no
montante de R$ 349.428,49, por meio dos decretos
568/2017, 569/2017 e 303/2017.

Em sede de defesa, o gestor alega que o déficit se dá pelas
alterações no montante de R$ 2.081.249,35 da abertura
de créditos adicionais, analisados no item anterior.
Portanto, ao subtrair esse valor do déficit orçamentário,
representaria um desequilíbrio orçamentário de apenas
R$ 35.635,53, que segundo o defendente, não causaria
danos irreparáveis às contas públicas.
A área técnica, por sua vez, observou que os créditos
adicionais abertos no exercício, com recursos de superávit
financeiro, apenas o montante de R$ 1.708.764,99
possuía lastro financeiro. Desta forma, considerando o
superávit financeiro do exercício anterior e subtraindo-o
do déficit orçamentário apurado, restaria ainda um
déficit orçamentário de R$ 403.119,89 (R$ 2.111.884,88
– R$ 1.708.764,99).
Em sede de sustentação oral, o defendente apenas
reforçou seus argumentos de que um equívoco contábil
na indicação das fontes de recursos ensejou o indicativo
de irregularidade de déficit orçamentário na ordem de
R$ 35.635,53, valor este, ínfimo para solidez e rigidez das
contas anuais da prefeitura, segundo o defendente.

Apesar do cancelamento de restos a pagar não
processados ter sido efetuado pelo gestor subsequente,
entendo que o cancelamento atenua o potencial da
irregularidade ora analisada, uma vez que não houve
comprometimento do valor empenhado.
Desta forma, ainda que o cancelamento de restos a
pagar tenha sido realizado em exercício posterior, ao
subtraí-los do montante de déficit orçamentário, resta
um valor deficitário de 53.691,40 (R$ 403.119,89 – R$
349.428,49).

II.4.2.3 Apuração de déficit financeiro evidenciando
desequilíbrio das contas públicas (Item 6.1 do RT
38/2018 e 2.4 da ITC 2172/2018).
Base normativa: artigo 1º, § 1º, c/c artigos 4º, inciso I,
alínea “a”, da Lei Complementar 101/2000 – LRF.
O indicativo de irregularidade em tela diz respeito ao
confronto entre ativo e passivo financeiros, que resultou
em déficit financeiro em diversas fontes de recursos.
Alega o defendente que o Demonstrativo do Superávit/
Déficit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial
apresenta valores desconformes com a realidade devido
a inconsistência contábil.

Assim, cabe destacar que o montante de R$ 53.691,40
representa somente 0,08% da receita arrecada pelo
município no exercício de 2016 – R$ 67.517.042,10,
demostrando baixa materialidade no valor.

Neste sentido, anexa aos autos um Relatório de
Superávit por Fonte de Recursos do Município e do
Fundo Municipal de Saúde, que segundo o defendente,
está de acordo com a realidade.

Nesta mesma linha de raciocínio, decidiu o Tribunal
Superior Eleitoral no processo número 060122570.2018.6.00.000 de relatoria do ministro Luís Roberto
Barroso, referente a prestação de contas apresentada
pelo senhor Jair Messias Bolsonaro, que as inconsistências
apontadas naquela ocasião representaram somente

A área técnica, ao analisar as alegações de defesa,
constatou uma divergência entre os recursos ordinários
e vinculados, entre os valores apurados no Balanço
Patrimonial e na Relação encaminhada. Ponderou ainda
que o déficit apurado no documento encaminhado é
de R$ 1.544.334,45, divergente do apurado no Balanço
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Patrimonial de R$ 1.432.244,65.
Por fim, o subscritor da ITC 2172/2018 observou
que ainda se aceitas como corretas as informações
do novo documento encaminhado, algumas fontes
ainda apresentariam déficit financeiro: FUNDEB 40%
(R$ -55.633,89); SAÚDE-RECURSOS PRÓPRIOS (R$ 3.330.388,78) e SAÚDE-RECURSOS SUS (R$ -387.574,84),
déficits esses não cobertos pelos recursos ordinários,
razão pela qual a área técnica sugeriu a manutenção do
indicativo de irregularidade.
Em sede de sustentação oral, o defendente não inovou
suas justificativas e entendeu que se esta Corte de
Contas acatasse as justificativas trazidas nos itens 2.1 e
2.2 deste voto, automaticamente este estaria abarcado
pela defesa.
Ante a ausência de novas justificativas, a área técnica,
por meio da Manifestação Técnica 01150/2018, concluiu
por manter o indicativo de irregularidade ora analisado.
Pois bem.
Preliminarmente, é imperioso destacar que a
contabilidade é um instrumento informativo que auxiliará
o gestor no processo de tomada de decisões. Deste
modo, para que a contabilidade possa ser oportuna, a
informação deve estar cercada de elementos que lhes
deem sustentação quanto à sua veracidade.
Neste viés, a NBC TSP Estrutura conceitual para a
elaboração e divulgação de informação contábil de
propósito geral pelas entidades do setor público
estabelece em seu terceiro capítulo as características
qualitativas que tornam a informação contábil útil
para fins de prestação de contas e tomada de decisão,
quais sejam: relevância, representação fidedigna,

compreensibilidade, tempestividade, comparabilidade e
verificabilidade.
Assim, é dever do gestor prestar contas a esta Corte,
prezando pelas informações contábeis tempestivas,
fidedignas e transparentes.
Neste sentido, a Lei de Responsabilidade Fiscal, em seu
artigo 1º, §1º, determina que a responsabilidade na
gestão fiscal pressupõe a ação planejada e transparente,
em que se previnem riscos e corrigem desvios capazes
de afetar o equilíbrio das contas públicas.
Em síntese, no caso concreto, o defendente alega que
o Demonstrativo do Superávit/Déficit por Fonte de
Recursos constantes no anexo do balanço patrimonial
está em desconformidade com a realidade, e neste
sentido, apresentou uma nova relação dos saldos
superavitários/deficitários por fonte de recurso.
No anexo ao balanço patrimonial consta um valor
deficitário de 11.180.736,03 nos recursos cujas
aplicações são vinculadas, e um valor superavitário
de R$ 9.748.491,38 nos recursos ordinários, ou seja,
recursos que não possuem vinculação específica e
podem ser aplicados em qualquer fonte. Partindo deste
demonstrativo, apura-se um déficit financeiro de R$
1.432.244,65 (R$ 9.748.491,38 – R$ 11.180.736,03).
Por outro lado, na relação encaminhada pela defesa
consta um valor deficitário de R$ 1.824.774,53 nos
recursos cujas aplicações são vinculadas, e um valor
superavitário de R$ 277.815,91 nos recursos ordinários.
Partindo desta relação, apura-se um déficit financeiro
de R$ 1.546.958,62 (R$ 1.824.774,53 – R$ 277.815,91).
As justificativas apresentadas no item anterior, de fato
serão abarcadas nas análises realizadas neste indicativo
www.tce.es.gov.br

de irregularidade. Assim, deve ser considerado como
atenuante os cancelamentos de restos a pagar não
processados efetivados no exercício subsequente na
ordem de R$ 349.428,49.
No entanto, inobstante aos cancelamentos, o déficit
financeiro perduraria elevado, comprometendo o
equilíbrio das contas públicas para o próximo mandato,
visto que ao considerar o saldo apurado no balanço
patrimonial, o déficit financeiro seria de R$ 1.082.916,16
(R$ 1.432.244,65 – R$ 349.428,49) e ao considerar o
saldo da relação encaminhada pela defesa, o déficit
financeiro seria de R$ 1.197.530,13 (R$ 1.546.958,62 –
R$ 349.428,49).
É importante lembrar que o superávit/déficit financeiro
está ligado a movimentação financeira de curto prazo, isto
é, o confronto ente os recursos financeiros disponíveis
e as obrigações financeiras a curto prazo. Portanto, em
caso de valor deficitário, significa dizer que ocorreram
mais saídas de recursos que entradas, que obviamente
deverão ser arcadas posteriormente.
Em outras palavras, ao apurar o déficit financeiro,
significa que a unidade gestora não possui capacidade
de honrar o seu passivo financeiro, sendo este um
indicativo de má gestão orçamentária e financeira, uma
vez que acarretará comprometimento de receitas de
exercícios subsequentes para fazer frente a despesas
criadas no exercício corrente, posto que estão sem
cobertura financeira.
Vale ressaltar, que essa distorção, a depender do
tamanho e da persistência, tende a gerar um aumento
do endividamento. E neste sentido, resta claro que o
déficit financeiro comprometerá os recursos do exercício
subsequente, desequilibrando as contas e prejudicando
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a gestão posterior.
Diante dos fatos, assiste razão à área técnica que
permanecerá o déficit financeiro independente se
consideradas as informações constantes no anexo do
Balanço Patrimonial ou na relação encaminhada pela
defesa.
Pelo exposto, acompanho integralmente a análise
realizada pela área técnica, e mantenho a irregularidade
referente ao déficit financeiro, caracterizada como erro
grosseiro, ante o evidenciado desequilíbrio das contas
públicas, nos moldes do item II.4 deste voto.
II.4.2.4 Ausência de controle das fontes de recursos
evidenciadas no demonstrativo do superávit/déficit
financeiro encaminhadas no anexo ao balanço
patrimonial consolidado (Item 6.2 do RT 38/2018 e 2.5
da ITC 2172/2018).
Base normativa: artigos 50 e 55, inciso III, da Lei
Complementar Federal 101/2000 – LRF e artigos 85 e 92,
parágrafo único da Lei Federal 4.320/1964.
O indicativo de irregularidade em tela diz respeito a
divergência apontada entre a disponibilidade líquida
apurada no Anexo 5 do Relatório de Gestão Fiscal
(RGFDCX) e no Anexo do Balanço Patrimonial.
Segundo o defendente, o Relatório de Gestão Fiscal
foi devidamente corrigido, conforme solicitado pelo
Município através do ofício CGAB nº 0307/2017, no qual
foi autorizado a sua retificação, corrigindo os valores
apurados como discrepantes que comprometiam a
credibilidade dos demonstrativos contábeis.
A área técnica, em análise conclusiva, observou que
mesmo considerando a retificação realizada pelo
defendente no RGF, ainda existe divergência entre as

disponibilidades líquidas entre os demonstrativos e o
valor apurado por esta Corte de Contas.
Considerando a permanência da divergência entre os
demonstrativos, a área técnica sugeriu a manutenção do
indicativo de irregularidade.
Pois bem.
Assiste razão à área técnica que se mantem a divergência
entre os demonstrativos apresentados.
O objetivo da apresentação desse demonstrativo é o
atendimento ao artigo 8º e 50 da LRF, a saber:
Art. 8º Parágrafo único. Os recursos legalmente vinculados
a finalidade específica serão utilizados exclusivamente
para atender ao objeto de sua vinculação, ainda que em
exercício diverso daquele em que ocorrer o ingresso.
Art. 50 Além de obedecer às demais normas de
contabilidade pública, a escrituração das contas públicas
observará as seguintes:
I – a disponibilidade de caixa constará de registro próprio,
de modo que os recursos vinculados a órgão, fundo ou
despesa obrigatória fiquem identificados e escriturados
de forma individualizada;
Conforme preconizado por Kohama (2015), pela
simples leitura desses textos legais, pode-se inferir que
a disponibilidade de caixa constará de registro próprio,
de modo que os recursos vinculados a órgão, fundo ou
despesa obrigatória fiquem identificados e escriturados
de forma individualizada, ou seja, há uma preocupação
na preservação legal dos recursos financeiros vinculados
à finalidade específica, que deverão ser utilizados
exclusivamente para atender o objeto de sua vinculação,
ainda que em exercício diverso daquele em que ocorre
o ingresso (KOHAMA, Heilio. Balanços Públicos: Teoria e
www.tce.es.gov.br

Prática. 3. Ed, São Paulo: Editora Atlas S.A, 2015. p. 168).
No caso concreto, observa-se que o gestor apresentou
a disponibilidade financeira existente por fontes de
recursos, entretanto, as inconsistências permaneceram,
deixando de apresentar corretamente o superávit
financeiro por fonte a ser utilizado de forma
individualizada para abertura de créditos adicionais no
exercício seguinte.
Logo, a informação deverá ter utilidade para a abertura
de créditos adicionais no próximo exercício, não
influenciando na apuração do resultado orçamentário,
financeiro e patrimonial do exercício corrente, sendo
ponto de análise na prestação de contas do exercício de
2017, caso o município tenha utilizado essa fonte para
suplementação.
É importante dizer que este indicativo de irregularidade
trata de um erro frequente apontado por esta Corte de
Contas. Assim, reconheço a dificuldade dos municípios
em realizar a apuração por fonte de recursos. No entanto,
pondero que está previsto detalhadamente o mecanismo
de utilização da fonte/destinação de recursos no Manual
de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP,
que deve ser aplicado pela municipalidade.
Diante do exposto, mantenho o indicativo de
irregularidade, que não se enquadra no conceito de erro
grosseiro, pois o presente indicativo por si só não possui
potencial ofensivo de macular as contas, tendo em vista
tratar-se de impropriedade ou falta de natureza formal,
sem gravidade e que não representou dano injustificado
ao erário, nos moldes do artigo 80, inciso II, da Lei
Complementar 621/2012.
Por fim, determino ao atual gestor que realize a
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parametrização dos relatórios: Anexo do Balanço
Patrimonial – Demonstrativo do Superávit/Déficit
Financeiro Apurado no Balanço Patrimonial e o Relatório
da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar, com o
objetivo da correta evidenciação das fontes de recursos.
Registra-se que neste mesmo sentido decidiu esta
egrégia Corte de Contas, conforme Parecer Prévio
00030/2018-5, constante no Processo TC 5147/2017,
Prestação de Contas Anual referente ao exercício de
2016 da Prefeitura Municipal de Itaguaçu.
II.4.2.5 Despesas contraídas nos dois últimos
quadrimestres
de
mandato
sem
suficiente
disponibilidade de caixa paga pagamento (Item 7.4.2
do RT 38/2018 e 2.6 da ITC 2172/2018).
Base normativa: artigo 42 da Lei Complementar
101/2000 – LRF.
A Lei de Responsabilidade Fiscal consolidou-se como um
dos marcos regulatórios mais austeros do mundo. Com
pouco mais de quinze anos de vida, conseguiu mudar
radicalmente a bagunçada tradição fiscal brasileira.
Historicamente, é uma revolução nas finanças públicas
e, procedimentalmente, um rígido código de conduta
para os administradores públicos.
A quase totalidade de suas normas relaciona-se à
viabilização do equilíbrio orçamentário intertemporal,
à prevenção de déficits e ao controle da dívida pública,
objetivos amplamente contemplados em seu art. 1º,
§1º:
“Art. 1º [...]
§1º A responsabilidade na gestão fiscal pressupõe a
ação planejada e transparente, em que se previnem
riscos e corrigem desvios capazes de afetar o equilíbrio

das contas públicas, mediante o cumprimento de metas
de resultados entre receitas e despesas e a obediência a
limites e condições no que tange a renúncia de receita,
geração de despesas com pessoal, da seguridade social
e outras, dívidas consolidada e mobiliária, operações de
crédito, inclusive por antecipação de receita, concessão
de garantia e inscrição em Restos a Pagar.”

mandato, especificamente, os seus oito últimos meses.

Grifei

É importante salientar que, embora o artigo 42 se
refira pontualmente às despesas contraídas nos oito
meses do último ano de mandato, o inciso XII, do
artigo 1º, Decreto-Lei nº 201/67 considera crime de
responsabilidade do Prefeito que “antecipar ou inverter
a ordem de pagamento a credores do Município, sem
vantagens para o erário”. Proibição semelhante está
disposta no artigo 5º da Lei nº 8.666/93, a saber:

Nesse contexto, ganha relevo o art. 42, parágrafo único
da mesma norma:
“Art. 42. É vedado ao titular de Poder ou órgão referido
no art. 20, nos últimos dois quadrimestres do seu
mandato, contrair obrigação de despesa que não possa
ser cumprida integralmente dentro dele, ou que tenha
parcelas a serem pagas no exercício seguinte sem que
haja suficiente disponibilidade de caixa para este efeito.
Parágrafo único. Na determinação da disponibilidade
de caixa serão considerados os encargos e despesas
compromissadas a pagar até o final do exercício.”
Grifei
De início, percebe-se que o dispositivo sob análise, em
harmonia com a concepção lógica da LRF, busca impedir
o déficit fiscal na sua origem, ou seja, no momento em
que está sendo gerada a obrigação que não poderá ser
paga até o final do mandato.
A relação entre a conduta descrita no artigo 42 e a
inscrição indevida em Restos a Pagar está expressa na
LRF, quando coloca tal artigo na Seção VI do Capítulo VII
(Da dívida e do endividamento), que é intitulada “Dos
Restos a Pagar”.
Relativamente ao aspecto temporal, maior dúvida
não há. A regra é peremptória para alcançar o final de
www.tce.es.gov.br

O artigo supracitado ampara o entendimento de que
tal exigência, qual seja, inscrever restos a pagar não
processados até o limite da disponibilidade de caixa,
depois de descontados os restos a pagar processados,
está presente em todos os exercícios, e não somente nos
dois últimos quadrimestres do mandato.

“Art. 5º Todos os valores, preços e custos utilizados nas
licitações terão como expressão monetária a moeda
corrente nacional, ressalvado o disposto no art. 42
desta Lei, devendo cada unidade da Administração, no
pagamento das obrigações relativas ao fornecimento
de bens, locações, realização de obras e prestação de
serviços, obedecer, para cada fonte diferenciada de
recursos, a estrita ordem cronológica das datas de
suas exigibilidades, salvo quando presentes relevantes
razões de interesse público e mediante prévia
justificativa da autoridade competente, devidamente
publicada.”
Nesse passo, destaco: o pagamento das despesas
contraídas nos oito meses finais, do último ano do
mandato não poderá ser priorizado em prejuízo daquelas
despesas contraídas em período anterior, visto que a
quebra da ordem cronológica não corresponderia à
interpretação literal da LRF a qual, textualmente, define
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no parágrafo único do artigo 42 que na determinação
da disponibilidade de caixa serão considerados os
encargos e despesas compromissadas a pagar até o
final do exercício.
Portanto, pela LRF, trata-se de todas as despesas
compromissadas a pagar, inclusive todas as do próprio
exercício e as eventualmente remanescentes de
exercícios anteriores.
O Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos
Restos a Pagar do Manual de Demonstrativos Fiscais da
Secretaria do Tesouro Nacional apresenta informações
sobre a disponibilidade de caixa bruta, as obrigações
financeiras e a disponibilidade de caixa líquida para
cada recurso vinculado, bem como dos não vinculados.
São apresentadas também informações sobre os
valores relativos ao Regime Próprio de Previdência dos
Servidores.

O limite de inscrição dos restos a pagar não processados,
no último ano de mandato da gestão administrativofinanceira, é a disponibilidade de caixa líquida por
vinculação de recursos. A disponibilidade de caixa líquida
para cada um dos recursos vinculados permite que se
avalie a inscrição em RP não processados também de
forma individualizada.
Após a demonstração do cálculo da disponibilidade de
caixa para cada uma das vinculações existentes, deverá
ser calculada a disponibilidade de caixa para os recursos
não vinculados. Assim, esse demonstrativo apresenta
o cálculo da Disponibilidade de Caixa do ponto de vista
estritamente fiscal, demonstrando se o ente possui
liquidez para arcar com seus compromissos financeiros.

Além disso, evidenciará a inscrição em Restos a Pagar
das despesas:

No TCEES, a Decisão Normativa TC 001 de 29 de maio
de 2018 consolidou o entendimento sobre a fixação e a
ratificação de critérios e orientações sobre a fiscalização
das disposições a fim de apurar o cumprimento do artigo
42 da LRF, senão vejamos:

a) liquidadas e não pagas;

[...]

b) empenhadas e não liquidadas;

II - Para apuração da disponibilidade líquida de caixa
serão deduzidos:

c) não inscritas por falta de disponibilidade de caixa e
cujos empenhos foram cancelados.
Os restos a pagar de exercícios anteriores também
constarão no demonstrativo.
O Demonstrativo visa a dar transparência ao montante
disponível para fins da inscrição em Restos a Pagar de
despesas não liquidadas e possibilita a verificação do
cumprimento do artigo 42 da LRF, pelo confronto da
coluna dos RP empenhados e não liquidados do exercício
com a disponibilidade de caixa líquida, segregados por
vinculação.

a) Todos os encargos e demais compromissos a
pagar até o final do exercício, inclusive os restos
a pagar não processados de exercícios anteriores,
independentemente da natureza da despesa contratada
ser de caráter continuado ou não, revestindo-se ou
não de caráter de essencialidade, emergência e cuja
não celebração importe em prejuízo à continuidade do
serviço público;
b) Os recursos de terceiros, como depósitos e
consignações, outras obrigações financeiras, os Restos a
www.tce.es.gov.br

Pagar Processados, e os Restos a Pagar Não Processados
de exercícios anteriores, dentre outros;
III - A apuração da disponibilidade líquida de caixa e
dos encargos e despesas compromissadas a pagar será
individualizada por fonte de recurso.
IV - O ato de “contrair obrigação de despesa” será
considerado no momento da assunção da obrigação,
ou seja, da emissão do ato administrativo gerador da
despesa, da data de assinatura do contrato, convênio,
acordo, ajuste e outros instrumentos congêneres ou, na
ausência desses, da data do empenho da despesa, na
forma do artigo 62 da Lei 8.666/1993;
V - O art. 42 da Lei Complementar nº. 101/2000 não
constitui impedimento para a celebração, nos últimos
dois quadrimestres do mandato do gestor, por prazo
superior ao exercício financeiro ou com previsão de
prorrogação, de contratos previstos nos incisos I, II
e IV do art. 57 da Lei nº 8.666/1993, desde que haja
suficiente disponibilidade de caixa para pagamento das
parcelas vincendas no exercício;
VI - As obrigações de despesas contraídas nos dois últimos
quadrimestres do último ano de mandato e inscritas
em restos a pagar processados e não processados, com
insuficiência de disponibilidade de caixa, configuram
o descumprimento do caput, do art. 42 da Lei
Complementar nº. 101/2000, observado o disposto no
inciso V, do artigo 1º desta Decisão Normativa. Art. 2º.
Ficam revogados os Pareceres em Consulta TC-025/2004
e TC-003/2005.
No caso concreto, o defendente alega inicialmente,
que uma despesa considerada pela área técnica como
realizada no período vedativo em desobediência ao
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artigo 42, não se aplica, no presente caso, pois o valor
liquidado advém de recursos da Fonte 1203, que
compõe o Bloco de Investimentos e consequentemente
a despesa continha em sua conta específica nº 624.0189 – FMS Bloco Investimento, a ordem de R$ 139.587,01.
Portanto, segundo a defesa, a despesa realizada em favor
da Auto France Veículos LTDA no valor de R$ 137.758,98
detinha lastro financeiro.
Informa também, que o valor empenhado no montante
de R$ 7.568,14 em período vedativo, foram anulados no
exercício de 2017, por meio do Decreto 569/2017.
Em seguida, a defesa elenca as despesas constantes
no Apêndice G, que segundo o gestor, são de caráter
continuado, e esclarece individualmente suas realizações
no período vedativo.
Por fim, a defesa arguiu que quanto aos Restos a Pagar
Não Processados na ordem de R$ 466.291,74, referese ao Convênio firmado para prestação de serviços
hospitalares ao mês de dezembro de 2016, através da
fonte de Recursos SUS, todavia, segundo o gestor, todos
os anos, o mês de dezembro é deixado em restos a pagar
não processados no montante dos serviços realizados,
dependendo de fiscalização dos serviços efetivamente
prestados, podendo ser mantido o valor apresentado ou
não.
Acrescenta, ainda, que os valores repassados pelo
SUS para cobertura dessa despesa, se dá no exercício
subsequente, que neste caso, segundo a defesa, foi
realizado em janeiro de 2017.
Na instrução técnica conclusiva, considerando as
justificativas apresentadas pelo defendente e prova
documental disponível nos autos, foi confirmado pela

área técnica a insuficiência de recursos no montante
de R$ 389.402,87 para saldar os restos a pagar inscritos
após 30/04.
Em sede de sustentação oral, o defendente elencou sua
defesa da seguinte forma:
Importância de realizar levantamento in loco, dada a
complexidade de apurar com precisão o cumprimento
ou não do artigo 42 da LRF.
Questiona em que momento pode ser considerado
o ato de contrair uma obrigação de despesa, que no
entendimento da defesa, é no momento da liquidação.
Despesa inscrita em restos a pagar e cancelada a
posteriori, não possui condão de infringir o artigo 42 da
LRF.
Cita o Parecer Prévio 46/2018, que concluiu que não
possuía elementos suficientes para formação da
convicção quanto a infringência ao artigo 42 da LRF.
Na Manifestação Técnica 01150/2018-7, o corpo técnico
concluiu por manter o indicativo de irregularidade ora
analisado.
Pois bem.
Preliminarmente, destaco que é dever do gestor produzir
informações fidedignas e tempestivas. Neste sentido,
se o município cumprir corretamente com o papel da
contabilidade como instrumento informativo no ato de
prestar contas, o fato da apuração ser in loco ou não, não
irá alterar o resultado final.
Quanto ao precedente trazido pela defesa, Parecer
Prévio 46/2018, constante no Processo TC 01063/20179, que considerou prejudicada a apuração do artigo
42, uma vez que havia impossibilidade material de se
www.tce.es.gov.br

promover a referida análise, pondero que a área técnica
apurou por meio dos dados enviados na prestação de
contas, conforme determina a Decisão Normativa TC001/2018.
Destaco ainda, que não pode prosperar a tese da defesa
quanto ao recebimento de repasse do SUS somente
em janeiro de 2017 para cobrir despesas do convênio
firmado entre a Prefeitura e a Associação Congregação
de Santa Catarina, referente ao mês dezembro de 2016,
ante a ausência de documentos que comprovem o fato
narrado.
Deste modo, tenho que assiste razão à área técnica
quanto a insuficiência de recursos no montante de R$
389.402,87, em vista da disponibilidade bruta de R$
329.244,68 não cobrir os restos a pagar processados
e não processados na ordem de R$ 252.355,81 e R$
466.291,74, respectivamente.
Quanto ao questionamento de qual o momento que
pode ser considerado o ato de contrair uma obrigação
de despesa, divirjo do defendente que seja na fase da
liquidação da despesa, isso porque a Decisão Normativa
TC 001/2018, proferido pelo Plenário deste Tribunal
de Contas, que dispõe sobre a fixação e ratificação
de critérios e orientações sobre a fiscalização das
disposições do artigo 42 da LRF, que consta o momento
em que é considerado a contração de obrigação de
despesa, vejamos:
IV - O ato de “contrair obrigação de despesa” será
considerado no momento da assunção da obrigação,
ou seja, da emissão do ato administrativo gerador da
despesa, da data de assinatura do contrato, convênio,
acordo, ajuste e outros instrumentos congêneres ou, na
ausência desses, da data do empenho da despesa, na
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forma do artigo 62 da Lei 8.666/1993;
Portanto, resta claro que não procede o entendimento
do defendente de que a liquidação é considerada o ato
de contrair obrigação de despesa.
Em atenção a alegação da defesa de que despesa inscrita
em restos a pagar e cancelada posteriormente, não
possui condão de infringir o artigo 42 da LRF, assiste
razão ao defendente. Explica-se:
Cabe ressaltar, que o motivo dessa restrição imposta
pela Lei de Responsabilidade Fiscal é para que o gestor
do mandato posterior não comprometa as receitas
do próximo exercício para o pagamento de despesas
realizadas no exercício anterior sem disponibilidade
financeira, comprometendo dessa forma a execução
orçamentário do exercício subsequente.
Neste diapasão, de modo a verificar se houve
comprometimento das receitas do exercício de 2017
para com as despesas contraídas no mandato anterior,
verifiquei que em período posterior a gestão do
defendente, foram efetivados cancelamentos de restos
a pagar não processados no total de R$ 349.428,49,
nos termos dos decretos ns. 568/2017, 569/2017 e
303/2017.
Apesar do cancelamento de restos a pagar não
processados ter sido efetuado pelo gestor do próximo
mandato, entendo que o cancelamento atenua o
potencial da irregularidade ora analisada.
Em razão do cancelamento dos RPNP, fica claro que não
houve comprometimento dos recursos financeiros do
exercício subsequente, com exceção do montante de R$
39.974,38 (R$ 389.402,87 – 349.428,49).
Além disso, o montante de R$ 39.974,38 demonstra

baixa materialidade, representando apenas 0,05% da
receita arrecadada no exercício, razão pela qual deixo de
considera-la grave.
Importa novamente registrar o entendimento do
Tribunal Superior Eleitoral, no processo número
0601225-70.2018.6.00.000, de relatoria do ministro
Luís Roberto Barroso, referente a prestação de contas
apresentada pelo senhor Jair Messias Bolsonaro,
que as inconsistências apontadas naquela ocasião
representaram somente 0,19% do total das receitas, e
por esse motivo, foram os autos julgados regulares com
ressalvas (Prestação de contas relativa às eleições 2018,
protocolizada em 13.09.2018).
Ademais, é fato notório que o Brasil vivencia uma forte
recessão econômica desde meados de 2014. Sabe-se
que a economia contraiu cerca de 3,5% em 2015 e 3,5%
em 2016, já no primeiro trimestre de 2017, o PIB subiu
1%, conforme dados publicados pelo Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística – IBGE.
Em períodos de recessão, há que se destacar que o
legislador reconheceu a dificuldade enfrentada pelos
entes da federação, ao definir prazo em dobro para
a recondução dos limites legais de pessoal e da dívida
consolidada, conforme previsão do art. 66 da Lei de
Responsabilidade Fiscal, in verbis:
Art. 66. Os prazos estabelecidos nos arts. 23, 31 e 70
serão duplicados no caso de crescimento real baixo ou
negativo do Produto Interno Bruto (PIB) nacional, regional
ou estadual por período igual ou superior a quatro
trimestres. § 1o Entende-se por baixo crescimento a taxa
de variação real acumulada do Produto Interno Bruto
inferior a 1% (um por cento), no período correspondente
aos quatro últimos trimestres.
www.tce.es.gov.br

Nesta mesma esteira, há que se destacar a situação
econômica muita bem explanada no Relatório Técnico
0014/2016-5, Processo TC 3532/2016 das Contas do
Governador, a saber:
[...] o Brasil passou em 2015 por uma das mais graves
crises econômicas da sua história, permanecendo em
2016, interrompendo um longo ciclo de prosperidade
que teve inicio com a estabilidade monetária alcançada
em meados da década de 90.
O desempenho da economia brasileira e do Espírito Santo
em 2015 foi de forte retração da atividade econômica.
Esse resultado pode ser atribuído, no nível nacional como
reflexo da expressiva deterioração das expectativas dos
agentes econômicos quanto ao desempenho econômico
brasileiro nos próximos anos.
Muita incerteza provocada pela visão de que faltou
ao governo federal, demonstração de força política e
determinação de alterar a política econômica na direção
e na magnitude que a situação exigia.
Quando isso foi ficando claro, ao longo de 2015, a
confiança dos agentes econômicos, já abalada pela
deterioração fiscal de 2014, caiu fortemente e as
economias regionais foram, inevitavelmente, na mesma
direção.
Do lado externo sofremos na medida em que as
exportações perderam fôlego mesmo com a forte
desvalorização do real. Já do lado interno, a demanda
agregada mais fraca reduziu as oportunidades dos
negócios locais crescerem. Em casos como esse, os
efeitos negativos se reforçaram, provocando perda de
dinamismo com maior intensidade.
O ano de 2015 finalizou com a continuidade da recessão
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econômica em 2016 e de estagnação em 2017, um
quadro difícil que implicará que o gestor permaneça
atento à gravidade do momento e da importância do
planejamento e da formulação de ações estratégicas
prioritárias que visem minimizar os impactos da crise
sobre o município.
Em face do exposto, entendo que neste indicativo de
irregularidade é necessária uma avaliação à luz dos
princípios da razoabilidade e proporcionalidade, que
para o doutrinador Uadi Lammêgo Bulos, trata-se do
vetor por meio do qual o intérprete busca a adequação,
a racionalidade, a idoneidade, a logicidade, o bom senso,
a prudência e a moderação no ato de compreender os
textos normativos, eliminando o arbítrio e o abuso de
poder.
Partindo dessa premissa, no caso concreto, vislumbro
ser plausível a regularidade com ressalvas para o
descumprimento do artigo 42 da Lei de Responsabilidade
Fiscal, tendo em vista a recessão econômica no país,
e considerando que o cancelamento de restos a pagar
não processados, ainda que em exercício posterior,
evidenciou que não houve comprometimento dos
recursos financeiros do exercício de 2017, com exceção
da ordem de R$ 39.974,38 que demonstrou baixa
materialidade e não caracterizou como desequilíbrio das
contas públicas.
Portanto, divergindo da área técnica e do Ministério
Público de Contas, mantenho o indicativo de
irregularidade, todavia, o considero passível de ressalva,
pelos argumentos acima expostos, e tendo em vista que
não restou enquadrado o conceito de erro grosseiro na
presente análise.
II.5

QUADRO

RESUMIDO

DO

RESULTADO

GOVERNAMENTAL
No Brasil, as finanças públicas estão disciplinadas
principalmente na Lei Federal 4.320/64, determinando
que, ao final de cada exercício, os resultados gerais da
Administração Pública sejam demonstrados no Balanço
Orçamentário, Balanço Financeiro, Balanço Patrimonial
e na Demonstração das Variações Patrimoniais.
A contabilidade pública no Brasil vem passando por
significativas transformações, que ao longo do tempo
aperfeiçoou o regime de disciplina fiscal, tendo como
marcos históricos os seguintes eventos: (i) a edição
da Lei no 4.320/64; (ii) da LRF e da Lei de Crimes
de Responsabilidade Fiscal; (iii) o início do processo
de convergência das práticas de contabilidade ao
setor público brasileiro às normas internacionais de
contabilidade; e (iv) a edição da Lei da Transparência.
No tocante ao controle externo, embora a Constituição
Federal de 1988 tenha destacado como primeira
competência atribuída aos tribunais de contas a
apreciação das contas prestadas anualmente pelos
chefes do Executivo mediante parecer prévio, foi a partir
da LRF que ele ganhou contornos operacionais para
garantir o cumprimento da responsabilidade da gestão
fiscal, cujas disposições criam obrigações por meio de
instrumentos como o Anexo de Riscos Fiscais, Anexos
de Metas Fiscais, Relatório Resumido de Execução
Orçamentária e Relatório de Gestão Fiscal constantes
do Manual de Demonstrativos Fiscais – MDF. Outras
importantes iniciativas foram o Manual de Contabilidade
Aplicada ao Setor Público - MCASP e o Plano de Contas
Aplicado ao Setor Público – PCASP elaborados pela STN.
A LRF disciplinou normas ligadas às finanças públicas
voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal.
www.tce.es.gov.br

Com objetivo de promover o equilíbrio intertemporal
das contas públicas, instituiu condições e limites para
despesas obrigatórias de caráter continuado, despesas
com pessoal, despesas com seguridade social, dívida
pública, operações de crédito, garantias, restos a pagar
e preservação do patrimônio público.
Nesse passo, desta Prestação de Contas Anual, podemse extrair os seguintes dados:
Tabela1 – Resultado Governamental
(FIGURA)
Os dados acima demonstram que o município obteve
déficit financeiro de R$ 1.432.244,65.
Com relação ao resultado negativo na execução
orçamentária, as despesas empenhadas suplantaram as
receitas arrecadas no exercício de 2016, apresentando
um déficit orçamentário de R$ 2.111.884,88, não
sendo absolvido totalmente pelo superávit financeiro
do exercício anterior de R$ 1.708.764,99. Entretanto,
insta novamente registrar o cancelamento de restos a
pagar não processados no exercício de 2017 na ordem
de R$ 349.428,49, reduzindo o valor deficitário para R$
53.691,40, conforme explanado neste voto.
Quanto ao resultado financeiro negativo, este teve como
consequência a manutenção da irregularidade referente
ao déficit financeiro.
Demonstra ainda, que a municipalidade atendeu os
limites constitucionais e legais, pois não ultrapassou os
limites com pessoal do poder executivo e consolidado,
não realizou operações de crédito e antecipação de
receita orçamentária, gastou acima do limite mínimo
com ensino, Fundeb, saúde e repassou o duodécimo
ao legislativo dentro do máximo permitido. Todavia,
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apresentou desequilíbrio financeiro descumpriu o artigo
primeiro da Lei de Responsabilidade Fiscal.

paga pagamento (Item 7.4.2 do RT 38/2018 e 2.6 da ITC
2172/2018).

Diante do exposto, concluo que a Prestação de
Contas Anual da Prefeitura de Santa Teresa, sob a
responsabilidade do Sr. Claumir Antônio Zamprogno,
Prefeito Municipal, referente ao exercício de 2016,
atendeu aos limites constitucionais e legais, mas não
atendeu os pilares da LRF devido ao déficit financeiro.

III.2 Emitir Parecer Prévio recomendando ao Legislativo
Municipal a REJEIÇÃO das contas da Prefeitura
Municipal de Santa Teresa, no exercício de 2016, sob a
responsabilidade do Sr. Claumir Antônio Zamprogno, na
forma prevista no artigo 80, inciso III, da Lei Complementar
621/2012, em detrimento da manutenção da seguinte
irregularidade:

III PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO:
Ante o exposto, divergindo parcialmente do
entendimento da área técnica e do Ministério Público
Especial de Contas, VOTO no sentido de que o Colegiado
aprove a seguinte minuta de Parecer Prévio que submeto
à sua consideração.
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, RESOLVEM os
conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão da primeira câmara, ante as
razões expostas pelo relator, em:
III.1 Manter as seguintes irregularidades, sem o condão
de macular as contas:
III.1.1 Abertura de créditos adicionais sem fonte de
recurso (Item 4.1.1 do RT 38/2018 e 2.1 da ITC 2172/2018)
III.1.2 Apuração de déficit orçamentário (Item 4.3.1 do
RT 38/2018 e 2.2 da ITC 2172/2018).
III.1.3 Ausência de controle das fontes de recursos
evidenciadas no demonstrativo do superávit/déficit
financeiro encaminhadas no anexo ao balanço
patrimonial consolidado (Item 6.2 do RT 38/2018 e 2.5
da ITC 2172/2018).
III.1.4 Despesas contraídas nos dois últimos quadrimestres
de mandato sem suficiente disponibilidade de caixa

III.2.1 Apuração de déficit financeiro evidenciando
desequilíbrio das contas públicas (Item 6.1 do RT
38/2018 e 2.4 da ITC 2172/2018).
III.3 Determinar ao atual gestor que realize a
parametrização dos relatórios: Anexo do Balanço
Patrimonial – Demonstrativo do Superávit/Déficit
Financeiro Apurado no Balanço Patrimonial e o Relatório
da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar, com o
objetivo da correta evidenciação das fontes de recursos.
III.4 Recomendar ao Poder Executivo Municipal que
divulgue amplamente, inclusive em meios eletrônicos
de acesso público, a prestação de contas relativa ao
exercício financeiro em questão e o respectivo parecer
prévio, na forma do art. 48 da LRF.
III.5 Arquivar os autos após os trâmites legais.
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun

Anual do Município de Santa Teresa, exercício de 2016.
O Relatório Técnico 38/2018 apontou indicativos de
irregularidades constantes da Instrução Técnica Inicial
ITI 88/2018, de decorreu a citação dos responsáveis
(Decisão Segex 73/2018), que então apresentaram
justificativas tempestivas (evento processual 70 e peça
complementar) e estas foram analisadas pelo Núcleo de
Contabilidade e Economia, por meio da Instrução Técnica
Conclusiva ITC 2172/2018, cujas conclusões foram no
sentido da rejeição da prestação de contas em razão da
manutenção das seguintes irregularidades (adotando a
numeração do RTC 38/2018):
ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS SEM FONTE DE
RECURSO (ITEM 4.1.1 DO RTC 38/2018-1)
Inobservância ao artigo 43 da Lei 4.320/64.
2.2 APURAÇÃO DE DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO (ITEM 4.3.1
DO RTC 38/2018-1)
Inobservância aos artigos 48, alínea “b”; 75, 76 e 77, da
Lei Federal nº 4.320/1964;
APURAÇÃO DE DÉFICIT FINANCEIRO EVIDENCIANDO
DESEQUILÍBRIO DAS CONTAS PÚBLICAS (ITEM 6.1 DO
RTC 38/2018-1)
Inobservância ao artigo 1º, § 1º, c/c artigo 4º, inciso I,
alínea “a”, da Lei Complementar nº 101/2000.

RELATÓRIO

AUSÊNCIA DE CONTROLE DAS FONTES DE RECURSOS
EVIDENCIADAS NO DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/
DÉFICIT FINANCEIRO ENCAMINHADAS NO ANEXO AO
BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO (ITEM 6.2 DO
RTC 38/2018-1)

Solicitei vista deste processo, da Relatoria do Conselheiro
Rodrigo Chamoun, que trata da Prestação de Contas

Inobservância aos artigos 50 e 55, inciso III, da Lei
Complementar Federal 101/2000 (LRF) e artigos 85 e 92,

Conselheiro relator
VOTO VISTA DO EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO
CARLOS RANNA DE MACEDO:

www.tce.es.gov.br
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parágrafo único da Lei Federal 4.320/64.
DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS
QUADRIMESTRES DE MANDATO SEM SUFICIENTE
DISPONIBILIDADE DE CAIXA PARA PAGAMENTO (ITEM
7.4.2 DO RTC 38/2018-1)
Inobservância ao artigo 42 da LRF.Complementar nº
101/2000.
O Ministério Público de Contas, por meio do Parecer
3410/2018, acompanha o opinamento técnico pela
rejeição das contas e pela expedição de determinações.
Na 32ª sessão da Primeira Câmara, realizada em
28/9/2018, foi feita a sustentação oral dos argumentos
de defesa do Senhor Claumir Antonio Zamprogno, por
seu representante Edmar Lorencini dos Anjos.
Em seguida o Núcleo de Economia e Contabilidade
procedeu à análise dos argumentos apresentados,
tendo proferido a Manifestação Técnica MT 1150/2018,
também pela rejeição das contas e determinações.
Em novo parecer, o de número 5677/2018, o Ministério
Público ratifica seu anterior parecer 3410/2018.
O Conselheiro Relator proferiu seu voto na sessão de
19/12/2018, divergindo parcialmente da área técnica
e Ministério Público de Contas, cujo dispositivo se
transcreve:
III.1 Manter as seguintes irregularidades, sem o condão
de macular as contas:
III.1.1 Abertura de créditos adicionais sem fonte de
recurso (Item 4.1.1 do RT 38/2018 e 2.1 da ITC 2172/2018)
III.1.2 Apuração de déficit orçamentário (Item 4.3.1 do
RT 38/2018 e 2.2 da ITC 2172/2018).
III.1.3 Ausência de controle das fontes de recursos

evidenciadas no demonstrativo do superávit/déficit
financeiro encaminhadas no anexo ao balanço
patrimonial consolidado (Item 6.2 do RT 38/2018 e 2.5
da ITC 2172/2018).

com devolução dos autos ao Conselheiro Relator que
reincluiu o processo na pauta da sessão da 1ª Câmara.

III.1.4 Despesas contraídas nos dois últimos quadrimestres
de mandato sem suficiente disponibilidade de caixa
paga pagamento (Item 7.4.2 do RT 38/2018 e 2.6 da ITC
2172/2018).

É o Relatório

III.2 Emitir Parecer Prévio recomendando ao Legislativo
Municipal a REJEIÇÃO das contas da Prefeitura
Municipal de Santa Teresa, no exercício de 2016, sob a
responsabilidade do Sr. Claumir Antônio Zamprogno, na
forma prevista no artigo 80, inciso III, da Lei Complementar
621/2012, em detrimento da manutenção da seguinte
irregularidade:
III.2.1 Apuração de déficit financeiro evidenciando
desequilíbrio das contas públicas (Item 6.1 do RT
38/2018 e 2.4 da ITC 2172/2018).
III.3 Determinar ao atual gestor que realize a
parametrização dos relatórios: Anexo do Balanço
Patrimonial – Demonstrativo do Superávit/Déficit
Financeiro Apurado no Balanço Patrimonial e o Relatório
da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar, com o
objetivo da correta evidenciação das fontes de recursos.
III.4 Recomendar ao Poder Executivo Municipal que
divulgue amplamente, inclusive em meios eletrônicos
de acesso público, a prestação de contas relativa ao
exercício financeiro em questão e o respectivo parecer
prévio, na forma do art. 48 da LRF.
III.5 Arquivar os autos após os trâmites legais.
O Representante do Ministério Público solicitou vistas do
processo, tendo proferido o parecer de vista 395/2019,
www.tce.es.gov.br

Com pedido de vistas formulado na sessão de 08/02/2019
vieram os autos a este Gabinete.
FUNDAMENTAÇÃO
I. Quanto às análises técnicas da ITC 2172/2018 e MT
1150/2018
Passo assim à análise comparada dos itens de
irregularidade discutidos neste processo, considerando a
argumentação técnica, as razões do Conselheiro Relator
e expondo, item a item, as minhas razões de voto.
Destaco, de início, que acompanho o opinamento técnico
contido na ITC 2172/2018 quanto ao afastamento da
irregularidade relativa ao item II.3.1 do RT 38/2018,
com base nas razões expostas naquela análise técnica,
que deixo de repetir por economia processual; e centro
minha argumentação na matéria em que há conflito
entre a área técnica, o Ministério Público e o voto do
Conselheiro Relator.
2.1
Abertura de Créditos Adicionais sem Fonte de
Recursos (Item 2.1 da ITC 2172/2018 e 4.1.1 do RTC
38/2018)
Base Normativa: artigo 43 da Lei 4.320/64.
De acordo com a ITC 2172/2018 e com base no
RTC 38/2018-1, constatou-se a abertura de créditos
adicionais no montante de R$ 2.081.249,35 com base
em superávit financeiro do exercício anterior, que não
era suficiente para suportar a abertura dos referidos
créditos, do que decorre terem sido abertos créditos
adicionais no montante de R$ 372.484,36 sem fonte
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de recursos suficientes para cobertura, indicando como
fonte de recursos o superávit financeiro do exercício
anterior.
Por fim, a ITC destaca que o Balanço Patrimonial evidencia
um déficit financeiro no exercício no montante de R$
1.432.244,65 (diferença do ativo financeiro e do passivo
financeiro) já o relatório encaminhado, utilizado pela
defesa para justificar o presente indicativo, demonstra
déficit de R$ 1.544.334,45. Assim, verifica-se que o novo
documento encaminhado apresenta resultado financeiro
divergente do apurado no Balanço Patrimonial.
2.2 Apuração de Déficit Orçamentário (Item 2.2 da ITC
2172/2018 e 4.3.1 do RTC 38/2018)
Base Legal: artigos 48, alínea “b”; 75, 76 e 77, da Lei
Federal nº 4.320/1964
A Instrução Técnica Conclusiva ITC 2172/2018, com
base no RT 38/2017, informa ter sido apurado um déficit
orçamentário no confronto entre os totais da Receita
Arrecadada e da Despesa Orçamentária Executada,
no montante de R$ -2.111.884,88 sem que houvesse
superávit financeiro no exercício anterior.
Analisando as alegações de defesa, a ITC considera que
o déficit orçamentário apurado foi de R$ 2.111.884,88, e
que os créditos adicionais abertos utilizando como fonte
de recursos o superávit financeiro do exercício anterior
foram de R$ 1.708.764,99, concluindo a permanência
de um déficit orçamentário de R$ 403.119,89 sem
cobertura financeira.
2.3 Apuração de Déficit Financeiro evidenciando
Desequilíbrio das Contas Públicas (Item 2.4 da ITC
2172/2018 e 6.1 do RTC 38/2018)
Base Legal: artigo 1º, § 1º, c/c artigo 4º, inciso I, alínea

“a”, da Lei Complementar nº 101/2000.
A ITC 2172/2018, com base no RTC 38/2018-1, informa
a constatação de déficit financeiro nas diversas fontes
especificadas, resultado do confronto entre ativo
e passivo financeiros, sendo que a fonte recursos
ordinários não possui resultado positivo suficiente para a
cobertura e que, em se tratando de recursos legalmente
vinculados a finalidade específica, estes somente podem
ser utilizados para atender ao objeto de sua vinculação,
ainda que em exercício diverso daquele em que ocorrer
o ingresso.
Analisando as alegações de defesa, a ITC destacar que
houve um déficit financeiro no exercício no montante
de R$ 1.432.244,65, que é detalhado no Demonstrativo
do Superávit/Déficit financeiro apurado, anexo ao
Balanço Patrimonial.
Quanto ao relatório de superávit por Fonte de Recursos
do Município e do Fundo de Saúde apresentado pela
defesa, a ITC observa que o mesmo apresenta um déficit
por fonte de recurso diferente do apurado nas tabelas.
Assim, a ITC constata uma significativa diferença
entre os recursos ordinários e vinculados, entre os
valores apurados no Balanço Patrimonial e na Relação
encaminhada, além do fato de o déficit financeiro
apurado neste último documento (R$ - 1.544.334,45)
estar também divergente do apurado no Balanço
Patrimonial (R$ - 1.432.244,65) e conclui que o
demonstrativo encaminhado ainda demonstra déficit
financeiro nas fontes de FUNDEB 40% (R$ -55.633,89),
SAÚDE-RECURSOS PRÓPRIOS (R$ -3.330.388,78) e
SAÚDE-RECURSOS SUS (R$ -387.574,84), déficits esses
não cobertos pelos recursos ordinários (R$ 277.815,91).
www.tce.es.gov.br

2.4 Ausência de Controle das Fontes de Recursos
evidenciadas no Demonstrativo do Superávit/Déficit
Financeiro encaminhadas no Anexo ao Balanço
Patrimonial Consolidado (Item 2.5 da ITC 2172/2018 e
6.2 do RTC 38/2018)
Base Legal: artigos 50 e 55, inciso III, da Lei Complementar
Federal 101/2000 (LRF) e artigos 85 e 92, parágrafo único
da Lei Federal 4.320/64.
De acordo com a ITC 2172/2017 e esta, com base no RTC
38/2018-1, aponta ausência de controle das fontes de
recursos evidenciadas no Demonstrativo do superávit/
déficit financeiro encaminhadas no anexo ao Balanço
Patrimonial.
Analisando os documentos apresentados pela defesa,
a ITC 2172/2018 observa o ofício CGAB 307/2017 no
qual foi solicitada a retificação dos dados, referente
ao 2º semestre de 2016 do Relatório de Gestão Fiscal,
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos
a Pagar, que foi atendida tendo-se extraído um novo
relatório extraído do sistema LRFWeb.
A ITC conclui então que mesmo considerandose a retificação realizada pelo defendente no RGF
e como correto o Relatório de Superávit/Déficit
Financeiro apurado, ainda existe divergência entre as
disponibilidades líquidas entre esses demonstrativos e
entre o valor apurado por esta Corte de Contas (Tabela
26 do RTC).
A Manifestação Técnica MT 1150/2018 sobre a defesa
oral faz uma análise conjunta dos quatro itens acima,
de modo que não se pode desmembrá-la sem perder a
linha argumentativa, razão porque é transcrita a seguir,
integralmente:
Segunda-feira, 5 de agosto de 2019
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Em suas argumentações, o defendente admite que
houve déficit orçamentário, porém reforça que houve
equívoco na abertura dos créditos orçamentários e que
o resultado negativo seria de “apenas R$30.635,53, que
seria desprezível e ínfimo para a solidez e higidez as
contas anuais”. Contesta, ainda, que tal irregularidade
seja grave o suficiente para ensejar a emissão de parecer
prévio pela rejeição das contas, conforme disposto
no art. 80, inciso III, da Lei Complementar 621/2012.
Por fim, faz referência a outros julgados desta Corte
de Contas (Acórdão 707/2017-Plenário e Acórdão
352/2013, requerendo “que este douto Colegiado avalie
a integridade dos demais elementos que compõem
as contas de governo, para verificar a inocorrência de
gravidade na situação em questão. ”
Preliminarmente, é mister esclarecer que o déficit
orçamentário representa a realização de despesas acima
das receitas arrecadadas, constituindo-se, portanto, em
infração de natureza grave às normas legais. Vejamos:
As normas gerais de direito financeiro estabelecidas
na Lei 4.320/1964 já previa a observância da existência
de recursos disponíveis para a abertura de créditos
adicionais (art. 43). Em 2000, a Lei de Responsabilidade
Fiscal veio dispor sobre mecanismos de gestão, a fim
de manter o equilíbrio das finanças públicas, dentre os
quais está a contenção da despesa (art. 9º).
Ora, além da observância às normas legais é
imprescindível que os controles sejam executados de
forma eficiente, cujos reflexos devem ser evidenciados
nos demonstrativos contábeis, por meio dos quais são
planejados, orientados e fiscalizados os resultados da
gestão dos recursos públicos.
Portanto, as irregularidades tratadas na presente

prestação de contas não guardam relação com meras
falhas formais, conforme pretende o gestor assim
classificá-las.

Itanhanga (R$131.673,23), proveniente de contrapartida
do município, inexistindo os créditos abertos sem fonte
no valor de R$6.250,00;

A análise consubstanciada na ITC 2172/2018 concluiu
que foram abertos créditos adicionais no montante de
R$372.484,36 sem fonte de recursos (item 2.1); que
o déficit orçamentário sem cobertura financeira do
exercício anterior foi de R$403.119,89 (item 2.2); que
o exercício de 2016 apresentou déficit financeiro de
R$1.432.244,65, conforme Balanço Patrimonial (item
2.4), e que inexistiu controle das fontes de recursos (item
2.5).

- Havia saldo, em 31/12/2015, de recursos do FNDE
(R$599.066,73).

Agora, por ocasião da sustentação oral, referindo-se aos
créditos abertos sem fonte de recurso (R$372.484,36),
aduz o defendente que:
- Não houve realização de despesa referente ao
crédito adicional aberto mediante Decreto Municipal
252 de 04/08/2016 (R$236.316,65), inexistindo
comprometimento orçamentário e financeiro com a
fonte de recursos do SUS;
- Havia saldo, em 31/12/2015, na conta corrente do
convênio para reforma da Praça Duque de Caxias
(R$128.713,46), proveniente de contrapartida do
município e rendimentos, inexistindo os créditos abertos
sem fonte no valor de R$5.882,54;
- Havia saldo, em 31/12/2015, na conta corrente do
convênio para construção do campo Society, no bairro
Jardim da Montanha (R$192.056,55), proveniente de
contrapartida do município e rendimentos, inexistindo
os créditos abertos sem fonte no valor de R$49.171,20;
- Havia saldo, em 31/12/2015, na conta corrente do
convênio para construção da Quadra de Esportes de
www.tce.es.gov.br

Dos esclarecimentos apresentados, verifica-se que o
gestor tenta afastar a impropriedade de abertura de
créditos adicionais na fonte de recursos do Sistema
Único de Saúde - SUS alegando que não houve execução
da despesa. Ora, a inobservância à norma consiste na
abertura dos créditos sem fonte de recurso. O artigo
43 da Lei 4.320/1964 não traz exceções para o caso de
créditos abertos que não foram executados no exercício.
Ademais, verifica-se certa confusão entre os conceitos
de “superávit financeiro” e “saldo financeiro em conta
corrente”, pois o defendente afirma existir saldo
financeiro suficiente em dezembro/2015 (exercício
anterior) para cobrir a abertura dos créditos adicionais.
A indicação, tão somente, de saldos financeiros não
comprova a ocorrência de superávit financeiro, fazendose necessário o confronto com as obrigações registradas
no Passivo Financeiro, segregadas por fontes de recursos,
e, então verificar-se o resultado apurado em cada fonte
vinculada (art. 43 da Lei 4320/64 e art. 8º, parágrafo
único da Lei Complementar 101/00). Razão pela qual o
Demonstrativo do Superávit/Déficit Financeiro Apurado
no Balanço Patrimonial é um dos instrumentos utilizado
para verificação deste ponto de controle.
É oportuno ressaltar que uma das características
qualitativas que se requer da informação contábil
é a representação fidedigna. Ou seja, para ser útil
como informação contábil, ela deve representar
Segunda-feira, 5 de agosto de 2019
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fidedignamente os fenômenos econômicos e outros a
que se pretenda representar, sendo alcançada quando
a representação do fenômeno é completa, neutra e livre
de erro material.
As análises técnicas partem do pressuposto de que os
demonstrativos contábeis evidenciam a real situação
do município e, não obstante a apresentação de
esclarecimentos sequenciais consubstanciar a ampla
defesa, é fato que houve falhas no processo de abertura
dos créditos adicionais, culminando nos resultados
apurados.
Por todo o exposto, depreende-se que as justificativas
apresentadas não são suficientes para afastar as
irregularidades apontadas nos itens 2.1, 2.2, 2.3 e 2.4 da
ITC 2172/2018. Assim, sugere-se manter os indicativos
de irregularidades, sendo o item 2.4 passível de ressalva
e determinação para que o município tome providências
quanto à correta evidenciação do resultado financeiro
por fontes de recursos.
2.5 Despesas Contraídas nos Dois Últimos Quadrimestres
de Mandato sem Suficiente Disponibilidade de Caixa para
Pagamento (ITEM 2.6 da ITC e 7.4.2 DO RTC 38/2018)
Base legal: artigo 42 da LRF.
Consta da ITC 2172/2017, baseado no RTC 38/2018-1,
que o Poder Executivo contraiu obrigações de despesa
no período vedativo com insuficiência de recursos
financeiros para pagamento. Da análise dos argumentos
da defesa, destacamos da ITC:
Quanto a este item, a defesa apresenta uma relação
de despesas inscritas em restos a pagar que, conforme
alegado, seriam despesas de caráter continuado e outras
que devem ser excluídas da apuração pois foram pagas

no exercício seguinte.
[...]
Ora, de pronto verifica-se que a desconsideração
das despesas de caráter contínuo, na aferição do
cumprimento ou não do art. 42, não se harmoniza com
o objetivo central da Lei de Responsabilidade Fiscal.
Porque contrário ao comando principal da lei, disposto
em seu art. 1º e parágrafo primeiro, a seguir transcritos:
[...]
Vale ressaltar que as despesas de caráter continuado,
essenciais ou não, são perfeitamente passíveis de
planejamento, de valor conhecido e repetitivo,
especialmente as despesas com folha de pagamento,
gasto público mais relevante.
Acrescente-se que, ao dispor sobre o art. 42, a LRF não
estabeleceu exceções, quais despesas deveriam ou não
ser desconsideradas. Se assim o quisesse, teria feito. Por
exemplo, em seu art. 19, parágrafo primeiro, a lei tratou
de delimitar pontual e exatamente o que não era para
ser considerado na apuração da despesa com pessoal, na
aferição do respectivo limite.
[...]
O método utilizado nas instruções técnicas do TCEES
tem por base normativa o próprio dispositivo da LRF,
qual seja o artigo 42 e seu parágrafo único, interpretação
essa baseada nos conceitos trazidos pelo Manual de
Demonstrativos Fiscais da Secretaria do Tesouro Nacional
vigente à época da prestação de contas. Destarte, as
instruções técnicas do TCEES adotam, e não poderia ser
de forma contrária, tal metodologia.
A base para a aferição do art. 42 da LRF decorre
expressamente das portarias STN nº. 553/2014 e
www.tce.es.gov.br

portaria conjunta STN-SOF nº 01 de 10 de dezembro de
2014, bem como da Portaria 700/2014 que tratam, em
síntese, da aprovação e do Manual de Demonstrativos
Fiscais (MDF) e da 6ª edição do Manual de Contabilidade
Aplicado ao Setor Público (MCASP).
Isto posto, conclui-se que, para apuração do disposto
no art. 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal parte-se da
disponibilidade bruta de caixa, da qual são deduzidos
os Restos a Pagar Processados, e os Restos a Pagar Não
Processados de exercícios anteriores. Os recursos que
sobrarem, são chamados de Disponibilidade Líquida
de Caixa, e poderão ser utilizados para inscrição dos
Restos a Pagar Não Processados do exercício.
[...]
Nesse sentido, observa-se que os cálculos efetuados
pela área técnica, com base nos próprios demonstrativos
encaminhados pelo responsável, demonstram que
as disponibilidades financeiras em 30/04 (R$ 2.935.746,21) já não eram suficientes para saldar os
restos a pagar processados (R$ 194.631,34) e não
processados (R$ 7.568,14) inscritos após 01/05/2016
na fonte de recursos Saúde – Recursos Próprios. Assim,
mesmo se excluirmos os restos a pagar não processados,
no montante de R$ 7.568,14, conforme pleiteado pela
defesa, constata-se que a disponibilidade financeira
permanece negativa no total de R$ 3.130.377,55.
No entanto, a defesa solicita a exclusão dos restos a
pagar processados [...] Sendo assim, permanece a
insuficiência de recursos no montante de R$ 389.402,87
para saldar os restos a pagar inscritos antes de 30/04.
Assim, conclui-se que os argumentos apresentados
visam excluir da apuração efetuada algumas despesas
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inscritas em restos a pagar e canceladas ou pagas no
exercício seguinte, bem como aquelas despesas de
caráter continuado sob a alegação de que o objetivo
foi não se paralisar as atividades desenvolvidas pelo
município, no entanto, tal atitude corrobora a falta de
planejamento e controle financeiro do ente municipal.
As despesas de caráter continuado, por natureza, são
conhecidas, repetitivas, não havendo dificuldades no
seu planejamento, como já combatido nos parágrafos
anteriores.
Por todo o exposto, opina-se no sentido de manter o
indicativo de irregularidade.
A Manifestação Técnica 1150/2018 sobre a defesa oral
do agente responsável manteve o entendimento contido
na ITC 2172/2018, acrescentando:
[...]
Nota-se que tais questões já foram esclarecidas por
ocasião da análise proferida na ITC 2172/2018, onde foi
informado que a metodologia adotada por esta Corte
de Contas é a determinada pela Secretaria do Tesouro
Nacional (STN) por meio do Manual de Contabilidade
Aplicada ao Setor Público – MCASP e do Manual de
Demonstrativos Fiscais – MDF. Ou seja, a aferição do
artigo 42 da LRF encontra-se respaldada na portaria STN
nº. 553/2014 e portaria conjunta STN-SOF nº 01 de 10
de dezembro de 2014, bem como da Portaria 700/2014
que tratam, em síntese, da aprovação e do MDF e da 6ª
edição do MCASP.
Além disso, citou-se a Decisão Normativa TC 001/2018,
proferida pelo Plenário desta Corte sobre a fixação e
a ratificação das disposições pertinentes à apuração
do cumprimento do artigo 42 da LRF, onde consta a

determinação do ato de “contrair obrigação de despesa”,
transcrito a seguir:
IV - O ato de “contrair obrigação de despesa” será
considerado no momento da assunção da obrigação,
ou seja, da emissão do ato administrativo gerador da
despesa, da data de assinatura do contrato, convênio,
acordo, ajuste e outros instrumentos congêneres ou, na
ausência desses, da data do empenho da despesa, na
forma do artigo 62 da Lei 8.666/1993.
Ou seja, os parâmetros são as disposições constantes
em leis, notadamente as Leis 4320/64, 8.666/1993 e
101/2000. Quanto à identificação das despesas que
descumpriram o artigo 42 da LRF, estas encontram-se
devidamente registradas no Apêndice G do RT 38/2018.
Cabe ressaltar que à luz do parágrafo único do art. 42
da LRF, todos os encargos e despesas compromissadas
a pagar até o final do exercício devem ser considerados
na determinação da disponibilidade de caixa. Ou seja, a
Lei Complementar 101/00 abrangeu todas as obrigações
de despesas na aferição da disponibilidade de caixa, não
havendo exceções.
Nessa esteira, vale lembrar o disposto no parágrafo
1º do artigo 1º do mesmo diploma legal (LRF), onde
a responsabilidade na gestão fiscal é claramente
delineada:
Art. 1º Esta Lei Complementar estabelece normas de
finanças públicas voltadas para a responsabilidade na
gestão fiscal, com amparo no Capítulo II do Título VI da
Constituição.
§ 1o A responsabilidade na gestão fiscal pressupõe a
ação planejada e transparente, em que se previnem
riscos e corrigem desvios capazes de afetar o equilíbrio
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das contas públicas, mediante o cumprimento de metas
de resultados entre receitas e despesas e a obediência a
limites e condições no que tange a renúncia de receita,
geração de despesas com pessoal, da seguridade social
e outras, dívidas consolidada e mobiliária, operações de
crédito, inclusive por antecipação de receita, concessão
de garantia e inscrição em Restos a Pagar.
[...]
Dessa forma, cabe ao gestor, balizado pelas normas
legais da administração dos recursos públicos, utilizar-se
das ferramentas gerenciais para promover o equilíbrio
das contas públicas, compatibilizando a realização dos
gastos autorizados na lei orçamentária anual com a
disponibilidade financeira.
Ante o exposto, opina-se pela manutenção do indicativo
de irregularidade.
II. Quanto ao voto do Conselheiro Relator e as razões
deste voto de vista
Reitero que minha análise se cinge aos pontos
controvertidos deste processo, de modo que deixo de
me manifestar sobre os aspectos gerais da gestão e
cumprimento de limites constitucionais, abordados no
Relatório Técnico 38/2018 e no voto do Conselheiro
Relator.
Considero também desnecessário discutir ou debater
as premissas de convencimento do Conselheiro Relator
a respeito da natureza das prestações de contas assim
como às inovações trazidas pela Lei de Introdução
às Normas do Direito Brasileiro – LINDB, Lei 13622
de 25/04/2018, em abstrato; estes pontos, quando
necessário, serão objeto de análise nos casos concretos.
Passo então aos indícios de irregularidades constatados
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na prestação de contas de Santa Teresa, relativa ao
exercício de 2016.
Quanto à abertura de créditos adicionais sem fonte
de recurso (Item 4.1.1 do RT 38/2018 e 2.1 da ITC
2172/2018)
O Conselheiro afirma que ‘assiste razão à área técnica
quanto a abertura de créditos adicionais de R$
372.484,36 sem lastro financeiro’.
Considera, entretanto, que como o município detinha
recursos e poderia realizar a abertura dos créditos
adicionais com a anulação de dotações referentes
a despesas que deixaram de ser realizadas, isso
demonstraria que o erro foi formal, eis que inobstante
errada a forma como foram abertos os créditos, tal
suplementação não gerou prejuízo ao orçamento da
municipalidade e poderia ser realizada com base no
artigo 43, § 1º, inciso III, que estabelece que são recursos
para a abertura de créditos, os resultantes de anulação
parcial ou total de outras dotações.
Sustenta que tal irregularidade não se enquadra no
conceito de erro grosseiro, mas apenas impropriedade
formal, não tendo natureza grave e de que não resultou
dano injustificado ao erário, devendo ser analisada em
conjunto com os outros apontamentos.
Cita como precedente o Parecer Prévio 00119/2018-1,
proferido no processo TC 1463/2018-8.
O Relator destaca que a ausência de controle das fontes
de recursos (item 2.4) seria causa prejudicial da decisão
do gestor em abrir os créditos adicionais suplementares
com base no superávit financeiro apurado em balanço
patrimonial do exercício anterior.
Quanto à apuração de déficit orçamentário (Item 4.3.1

do RT 38/2018 e 2.2 da ITC 2172/2018).
Também neste item o Relator afirma que assiste razão
à área técnica quanto ao déficit orçamentário de R$
403.119,89 sem cobertura financeira.
Observa, no entanto, que no exercício de 2017 foram
efetivados cancelamentos de restos a pagar não
processados referentes ao exercício de 2016, o que
considera como atenuante do potencial da irregularidade,
uma vez que se reduziria o déficit para 53.691,40 (R$
403.119,89 – R$ 349.428,49), o que representa 0,08%
da receita arrecada pelo município no exercício de 2016.
Cita como precedente decisão do Tribunal Superior
Eleitoral no processo referente a prestação de contas do
senhor Jair Messias Bolsonaro, em que as inconsistências
representaram somente 0,19% do total das receitas, e
por esse motivo, foram os autos julgados regulares com
ressalvas.
Diverge da área técnica por considerar a irregularidade
de baixa materialidade do déficit e a considera passível
de ressalva.
Quanto à apuração de déficit financeiro evidenciando
desequilíbrio das contas públicas (Item 6.1 do RT
38/2018 e 2.4 da ITC 2172/2018).
O Conselheiro Relator neste ponto acompanha o
opinamento técnico, afirmando que ao apurar o déficit
financeiro, significa que a unidade gestora não possui
capacidade de honrar o seu passivo financeiro, sendo
este um indicativo de má gestão orçamentária e
financeira, uma vez que acarretará comprometimento
de receitas de exercícios subsequentes para fazer frente
a despesas criadas no exercício corrente, posto que estão
sem cobertura financeira.
www.tce.es.gov.br

E conclui que assiste razão à área técnica que
permanecerá o déficit financeiro independente se
consideradas as informações constantes no anexo do
Balanço Patrimonial ou na relação encaminhada pela
defesa.
Considera ter havido erro grosseiro, ante o evidenciado
desequilíbrio das contas públicas e mantém a
irregularidade.
4. Ausência de controle das fontes de recursos
evidenciadas no demonstrativo do superávit/déficit
financeiro encaminhadas no anexo ao balanço
patrimonial consolidado (Item 6.2 do RT 38/2018 e 2.5
da ITC 2172/2018).
O Conselheiro Relator entende que se mantem a
divergência entre os demonstrativos apresentados, cuja
finalidade é o atendimento aos artigos 8º e 50 da LRF, de
modo a garantir que os recursos legalmente vinculados
a fonte específica sejam utilizados exclusivamente
para atender ao objeto da vinculação e que sejam
identificados e escriturados de forma individualizada.
Destaca que este indicativo de irregularidade é
frequentemente apontado por esta Corte de Contas,
razão por que reconhece a dificuldade dos municípios
em realizar a apuração por fonte de recursos, que,
no entanto, encontra-se detalhado no Manual de
Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP, que
deve ser aplicado pela municipalidade.
Cita como precedente o Parecer Prévio 00030/20185, processo TC 5147/2017, Prestação de Contas Anual
referente ao exercício de 2016 da Prefeitura Municipal
de Itaguaçu.
Conclui pela manutenção da irregularidade que,
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no entanto, não considera como erro grosseiro, e
entende não possuir por si só ofensivo de macular
as contas, determinando ao atual gestor que realize
a parametrização dos relatórios: Anexo do Balanço
Patrimonial – Demonstrativo do Superávit/Déficit
Financeiro Apurado no Balanço Patrimonial e o Relatório
da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar, com o
objetivo da correta evidenciação das fontes de recursos.
5. Despesas contraídas nos dois últimos quadrimestres
de mandato sem suficiente disponibilidade de caixa
paga pagamento (Item 7.4.2 do RT 38/2018 e 2.6 da ITC
2172/2018).
O Conselheiro Relator entende que assiste razão à área
técnica quanto a insuficiência de recursos no montante
de R$ 389.402,87, em vista da disponibilidade bruta de
R$ 329.244,68 não cobrir os restos a pagar processados
e não processados na ordem de R$ 252.355,81 e R$
466.291,74, respectivamente.
Considera improcedente a alegação do defendente de
que a liquidação é considerada o ato de contrair obrigação
de despesa, mas acolhe seu argumento de que despesa
inscrita em restos a pagar e cancelada posteriormente,
não possui condão de infringir o artigo 42 da LRF, uma vez
que foram efetivados cancelamentos de restos a pagar
não processados no total de R$ 349.428,49, nos termos
dos decretos ns. 568/2017, 569/2017 e 303/2017, o
que mesmo tendo sido sidos efetuados pelo gestor do
próximo mandato, atenua o potencial da irregularidade
ora analisada, só restando R$ 39.974,38 (R$ 389.402,87
– 349.428,49) que, segundo o Relator, demonstra baixa
materialidade, 0,05% da receita arrecadada no exercício,
razão pela qual não considera grave a irregularidade.
Invoca ainda argumentos de defesa como o julgamento

pelo Tribunal Superior Eleitoral da prestação de contas do
senhor Jair Messias Bolsonaro, em que inconsistências
de 0,19% do total das receitas, permitiram o julgamento
pela regularidade com ressalva; a recessão econômica
brasileira vivida em 2015, o que torna necessária a
análise sob a ótica dos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade.
Conclui divergindo da área técnica e do Ministério Público
de Contas, mantendo o indicativo de irregularidade,
todavia, o considerando passível de ressalva, pelos
argumentos acima expostos, e tendo em vista que não
restou enquadrado o conceito de erro grosseiro na
presente análise.
RAZÕES DESTE VOTO VISTA:
Os argumentos que passo a tecer constituem uma análise
global dos indícios de irregularidades que evidenciam o
descontrole financeiro e orçamentário, assim como a
irresponsabilidade fiscal da gestão municipal de Santa
Teresa no exercício de 2016.
Os indícios de irregularidades não podem ser
considerados isoladamente, como fez o Conselheiro
Relator, até porque a Contabilidade considera todo o
sistema administrativo fiscal, financeiro e orçamentário,
cujos controles, ainda que compartimentados, são
interligados e interdependentes.
No âmbito dos processos de prestações de contas de
chefes de poder perante os Tribunais de Contas, o que
se busca analisar é a gestão como um todo, não os atos
isoladamente e a razão é bem óbvia: todos os atos levam
a um resultado único.
Assim, os créditos foram abertos sem fonte – item 2.1,
em razão da ausência de controle das fontes de recursos
www.tce.es.gov.br

– item 2.4 – do que decorre o déficit orçamentário – 2.2; o
déficit financeiro é consequência direta dos anteriores e
se manifesta no fato de despesas terem sido contratadas
nos dois últimos quadrimestres sem a disponibilidade
financeira para seu pagamento – 2.5.
Na verdade, a situação contábil, orçamentária e financeira
da administração municipal de Santa Teresa, no exercício
de 2016 é gravíssima e reflete o descumprimento de
regras e princípios constitucionais.
O Conselheiro Relator neste processo, analisa cada
irregularidade e, embora reconheça em todas a exatidão
da análise técnica, argumenta que podem ser passíveis
de ressalvas a abertura de créditos sem fonte de recurso,
o déficit orçamentário, a ausência de controle das fontes
de recursos e o descumprimento do art. 42 da LRF;
rejeitando-se as contas apenas pela apuração de déficit
financeiro.
Nota-se que o Relator emprega a expressão “sem o condão
de macular as contas” em relação às irregularidades
que reconhece como se o reconhecimento de uma
irregularidade grave, da natureza destas que ora
analisamos, pudesse não macular as contas dos
responsáveis.
Tanto maculam que o voto de Sua Excelência é pela
rejeição das contas e o déficit financeiro não acontece
sozinho, de forma isolada; é resultado de práticas
sistemáticas interligadas de má gestão.
Na verdade, a fórmula proposta pelo Relator é, a meu
ver, juridicamente inexistente.
Não é possível, à luz dos princípios da supremacia e da
indisponibilidade do interesse público, o reconhecimento
de uma irregularidade e ao mesmo tempo a neutralização
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de seus efeitos.
O mencionado “condão de macular as contas” é o efeito
legal imediato, vinculado e indisponível do julgamento
de um ato irregular, ou de contas irregulares, pelo órgão
de controle.
Não há possibilidade legal de uma irregularidade ser
reconhecida e “relevada”, ou que esse reconhecimento
“não tenha o condão de macular as contas” para que o
julgamento seja pela regularidade ou pela regularidade
com ressalva, porque não há espaço para a vontade
pessoal do julgador, à luz dos princípios da supremacia
do interesse público e da indisponibilidade do interesse
público, sobretudo porque há, no mérito, valores muito
mais relevantes envolvidos, como o respeito à lei, à
ordem democrática e aos princípios republicanos.
Neste sentido, pertinente ensinamento do Ministro
Carlos Ayres Brito do Supremo Tribunal Federal:
É velando pela observância do princípio da moralidade
que os Tribunais de Contas se põem a serviço do mais
expressivo conteúdo desse princípio, que é a probidade
administrativa. Cujo desrespeito é também tipificador
do crime de responsabilidade (inciso V do art. 85 da C.F.)
e ensejador das seguintes sanções:
“(...) suspensão dos direitos políticos, a perda da função
pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento
ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem
prejuízo da ação penal cabível” (ξ 5 do art. 37 da mesma
Carta Federal).
Numa República, impõe-se responsabilidade jurídica
pessoal a todo aquele que tenha por competência (e
consequente dever) cuidar de tudo que é de todos,
assim do prisma da decisão, como do prisma da gestão.

E tal responsabilidade implica o compromisso da melhor
decisão e da melhor administração possíveis.
Donde a exposição de todos eles (os que decidem sobre
a “res publica” e os que a gerenciam) à comprovação
do estrito cumprimento dos princípios constitucionais
e preceitos legais que lhes sejam especificamente
exigidos. A começar, naturalmente, pela prestação de
contas das sobreditas gestões orçamentária, financeira,
patrimonial, contábil e operacional.
Tamanha é a importância da prestação de contas, no
espectro republicano, que o Texto Magno a positivou
na sobranceira posição de “princípio” (art. 34, inciso VII,
alínea d), garantindo-se a efetividade desse princípio com
os atos de intervenção da União no governo dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios que venham a fazer
parte de Território Federal (art. 35, inciso II), tanto
quanto com a intervenção dos Estados nos respectivos
Municípios (art. 35, inciso II, ainda uma vez).
Essa responsabilidade jurídica pessoal (verdadeiro
elemento conceitual da República enquanto forma de
Governo) que demanda ou que exige, assim, todo um
aparato orgânico-funcional de controle externo.
E participando desse aparato como peça-chave,
os Tribunais de Contas se assumem como órgãos
impeditivos do desgoverno e da desadministração.
Seguindo sua linha de raciocínio, Ministro Ayres Brito
prossegue a basilar lição sobre o papel do Estado,
enquanto ente abstrato e a necessidade de controles
eficazes:
Como o cidadão tem o direito de saber se os recursos
advindos da tributação estão sendo aplicados de forma
correta, produtiva e lícita, as contas públicas precisam
www.tce.es.gov.br

ser e estar permanentemente controladas.
O Estado depende de controles eficazes, adequados,
que garantam o exercício constitucional, regulem a
democracia e preservem a ordem jurídica, a autonomia
e a independência dos poderes e sua relação entre eles,
de forma equilibrada.
Quanto maior o desenvolvimento democrático de um
Estado mais eficiente precisa ser o controle das suas
finanças públicas.
Cada um dos itens ressalvados pelo Relator possui
relevante papel na situação final de descontrole
constatada pela área técnica deste Tribunal, conforme
se passa a discorrer.
Quanto à abertura de créditos adicionais indicando
fonte de recursos insuficientes (2.1), não pode
prosperar o argumento do Relator quanto à existência
de créditos que poderiam ter sido anulados e que
suportariam os créditos adicionais, uma vez que se
constatou afinal a existência de déficit financeiro, que o
superávit do exercício anterior não era suficiente e que a
administração não tinha controle das fontes de recursos.
Não se trata, de modo algum, de erro formal. Erro formal
pode ser considerado a preterição de uma formalidade,
a adoção da forma incorreta, a digitação de um código
errado, por exemplo; abrir crédito sem fonte de recursos
é mais que erro grosseiro, é irresponsabilidade na gestão
fiscal e financeira.
A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral considera
a abertura de crédito adicional sem recursos disponíveis
irregularidade insanável, que configura ato doloso de
improbidade administrativa, conforme se verifica:
INELEGIBILIDADE.

REJEIÇÃO
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IRREGULARIDADES INSANÁVEIS.
Aplicam-se às eleições de 2010 as inelegibilidades
introduzidas pela Lei Complementar nº 135/2010,
porque não alteram o processo eleitoral, de acordo com
o entendimento deste Tribunal na Consulta nº 1120-26.
2010.6.00.0000 (rel. Min. Hamilton Carvalhido).
As inelegibilidades da Lei Complementar nº 135/2010
incidem de imediato sobre todas as hipóteses nela
contempladas, ainda que os respectivos fatos ou
condenações sejam anteriores à sua entrada em vigor,
pois as causas de inelegibilidade devem ser aferidas
no momento da formalização do pedido de registro da
candidatura, não havendo, portanto, que se falar em
retroatividade da lei.
Constituem irregularidades insanáveis, que configuram
ato doloso de improbidade administrativa, o
descumprimento de limite estabelecido na Lei de
Responsabilidade Fiscal e a abertura de crédito sem
recursos disponíveis.
Recurso ordinário provido (TSE, RO 399166, Rel. Min.
Hamilton Carvalhido, Dj 16/11/2010).
ELEIÇÕES 2008. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. REGISTRO DE CANDIDATURA AO CARGO DE
PREFEITO. EX-PREFEITO. PARECER DO TCE PELA REJEIÇÃO
DE CONTAS ACOLHIDO PELA CÂMARA DE VEREADORES.
SUSPENSÃO DA DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO NA
VIA ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA
RECENTE JURISPRUDÊNCIA DO TSE (Acórdão nº 31.942,
rel. designado Min. Carlos Ayres Britto, de 28.10.2008).
Contas rejeitadas devido à utilização de recursos
inexistentes para abertura de créditos suplementares
e à existência de deficit orçamentário. Irregularidades

insanáveis. Ausência de decisão suspensiva dos efeitos
do decreto legislativo. Inelegibilidade do art. 1º, I, g,
da Lei Complementar nº 64/90 caracterizada. Reexame
(Súmula 279 do STF). Manutenção do acórdão do TRE.
Registro indeferido. Decisão agravada. Fundamentos
não infirmados. Precedentes. Recurso a que se nega
provimento (TSE, RESPE 34025, Rel. Min. Joaquim
Benedito Barbosa Gomes, Dj 17/12/2008).
Cabe destacar que a abertura de crédito sem fonte de
recurso, mais ainda que erro grave, constitui crime de
responsabilidade do Chefe do Executivo descrito no art.
1º, V, do Decreto-Lei n. 201/67, praticando a conduta
ilícita tipificada descrita como “ordenar ou efetuar
despesas não autorizadas por lei, ou realizá-las em
desacordo com as normas financeiras pertinentes”.

inexistentes.
O déficit orçamentário está, portanto, intimamente
ligado à abertura de crédito sem fonte de recursos, ou
seja, ao quadro geral de desordem e desequilíbrio.
Inadmissível, portanto, tratar as irregularidades
existentes na presente prestação de contas como meras
falhas formais, conforme pretende o Conselheiro Relator
classificá-las.
Cabe destacar julgado desta Corte de Contas, em que o
déficit orçamentário é causa para rejeição das contas.
PARECER PRÉVIO TC-079/2015 – PRIMEIRA CÂMARA
PROCESSO - TC-3348/2013
JURISDICIONADO - PREFEITURA
GOVERNADOR LINDENBERG

MUNICIPAL

DE

A ocorrência de déficit orçamentário provocando
desequilíbrio nas contas públicas (2.2), significa a
realização de despesas acima das receitas arrecadadas,
o que constitui irregularidade grave, sobretudo se
contextualizada no ambiente de desequilíbrio orgânico
evidenciado pelos demonstrativos contábeis e
financeiros.

ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – PREFEITO

A necessidade de recursos disponíveis para fazer frente
às despesas previstas ou para serem abertos créditos
adicionais já constituía norma de direito financeiro
prevista na Lei 4.320/1964 e foi abraçada pela Lei de
Responsabilidade Fiscal a fim de manter o equilíbrio das
finanças públicas, dentre os quais está a contenção da
despesa (art. 9º).

Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC3348/2013, RESOLVEM os Srs.

O ente público, por seus gestores, não pode se comportar
como um devedor compulsivo que gasta mais do recebe
e quando não tem mais como obter recursos busca
crédito falseando informações sobre fontes de recursos

Recomendar ao Legislativo Municipal a rejeição das
contas do senhor Asterval Antônio Altoé – Prefeito
Municipal, frente à Prefeitura Municipal de Governador
Lindenberg, no exercício de 2012, nos termos do art. 80,

www.tce.es.gov.br

RESPONSÁVEL - ASTERVAL ANTÔNIO ALTOÉ
EMENTA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - EXERCÍCIO
DE 2012 - PARECER PRÉVIO PELA REJEIÇÃO - FORMAR
AUTOS APARTADOS - ARQUIVAR.
[...] PARECER PRÉVIO

Conselheiros da Primeira Câmara do Tribunal de Contas
do Estado do Espírito Santo, em sessão realizada
no dia vinte e oito de outubro de dois mil e quinze, à
unanimidade, nos termos do voto do Relator, Conselheiro
Sebastião Carlos Ranna de Macedo:
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inciso III, da Lei Complementar nº 621/2012, haja vista a
manutenção das seguintes irregularidades:
- Aplicação em Despesas com Pessoal do Poder Executivo
em percentual superior ao limite estabelecido pela Lei
de Responsabilidade Fiscal.
Base legal: artigos 20, inciso III, alínea “b” e 22, parágrafo
único da Lei Complementar nº 101/2000.
- Apuração de Déficit Orçamentário e Financeiro
evidenciando desequilíbrio das contas públicas.
Base legal: Inobservância ao disposto no artigo 48, alínea
“b”; 75, 76 e 77, da Lei Federal nº 4.320/1964; artigo 1º, §
1º, c/c artigo 4º, inciso I, alínea “a”, da Lei Complementar
nº 101/2000.
- Insuficiência de disponibilidades financeiras para arcar
com as obrigações de despesa contraídas em final de
mandato.
Base legal: Inobservância ao disposto no artigo 42 da Lei
Complementar 101/2000.
Formar autos apartados, nos termos dos arts. 38, inciso II,
e parágrafo único, 134, inciso III, e §2° e 281 do RITCEES,
com a finalidade de se responsabilizar, pessoalmente, o
sr. Asterval Antônio Altoé – Prefeito Municipal, frente
à Prefeitura Municipal de Governador Lindenberg, no
exercício de 2012, pelo descumprimento do disposto no
art. 5°, inciso III, §§ 1° e 2°, da Lei n. 10.028/00, consoante
apontamento descrito nos itens 3.1.4.1, 4.2.1.1 e 4.3.4.1
do RTC 393/2014; 3- Arquivar os autos após o trânsito
em julgado.
Em relação ao déficit financeiro (2.3), penso que como
não há divergência entre o posicionamento da área
técnica e o do Conselheiro Relator, seja desnecessário
tecer qualquer outro comentário, eis que minha posição

é a mesma, no sentido da manutenção da irregularidade,
em conjunto com as demais, para o efeito de rejeição
das contas.
Quanto à ausência de controle das fontes de recursos
evidenciadas no demonstrativo do Superávit/Déficit
financeiro encaminhadas no Anexo ao Balanço
Patrimonial consolidado (2.4), transcrevo a análise
técnica contida na MT 1150/2018 sobre a defesa oral dos
responsáveis, por sua clareza e precisão:
Ademais, verifica-se certa confusão entre os conceitos
de “superávit financeiro” e “saldo financeiro em conta
corrente”, pois o defendente afirma existir saldo
financeiro suficiente em dezembro/2015 (exercício
anterior) para cobrir a abertura dos créditos adicionais.
A indicação, tão somente, de saldos financeiros não
comprova a ocorrência de superávit financeiro, fazendose necessário o confronto com as obrigações registradas
no Passivo Financeiro, segregadas por fontes de recursos,
e, então verificar-se o resultado apurado em cada fonte
vinculada (art. 43 da Lei 4320/64 e art. 8º, parágrafo
único da Lei Complementar 101/00). Razão pela qual o
Demonstrativo do Superávit/Déficit Financeiro Apurado
no Balanço Patrimonial é um dos instrumentos utilizado
para verificação deste ponto de controle.
É oportuno ressaltar que uma das características
qualitativas que se requer da informação contábil
é a representação fidedigna. Ou seja, para ser útil
como informação contábil, ela deve representar
fidedignamente os fenômenos econômicos e outros a
que se pretenda representar, sendo alcançada quando
a representação do fenômeno é completa, neutra e livre
de erro material.
www.tce.es.gov.br

As análises técnicas partem do pressuposto de que os
demonstrativos contábeis evidenciam a real situação
do município e, não obstante a apresentação de
esclarecimentos sequenciais consubstanciar a ampla
defesa, é fato que houve falhas no processo de abertura
dos créditos adicionais, culminando nos resultados
apurados.
O Relator neste ponto conclui pela manutenção da
irregularidade e repete a fórmula de voto adotada nos
itens anteriores, ou seja, que não a considera como
erro grosseiro, com potencial ofensivo de macular
as contas, determinando ao atual gestor que realize
a parametrização dos relatórios: Anexo do Balanço
Patrimonial – Demonstrativo do Superávit/Déficit
Financeiro Apurado no Balanço Patrimonial e o Relatório
da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar, com o
objetivo da correta evidenciação das fontes de recursos.
Por fim, as despesas realizadas no último quadrimestre
do mandato sem disponibilidade financeira para arcar
com seu pagamento, com infringência do Art. 42 da Lei
de Responsabilidade Fiscal.
A infração foi perfeitamente constatada pela área
técnica, não havendo qualquer dúvida sobre sua
materialidade - a insuficiência de recursos no montante
de R$ 389.402,87, em vista da disponibilidade bruta de
R$ 329.244,68 não cobrir os restos a pagar processados
e não processados na ordem de R$ 252.355,81 e R$
466.291,74, respectivamente.
Também não há discussão possível acerca de sua
gravidade, eis que o art. 42 da LC n. 101/2000 tem por
fim garantir a integridade das finanças públicas, de
modo a evitar que o gestor contraia despesas que não
poderão ser pagas no seu mandato, ou deixe obrigações,
Segunda-feira, 5 de agosto de 2019
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sem disponibilidade de caixa, para serem quitadas pela
próxima administração.

Isso é inadmissível e este Tribunal de Contas não pode
compactuar, nem validar uma situação tão absurda.

1.1. Manter a seguinte irregularidade, sem o condão de
macular as contas:

Espera-se assim que o gestor quite despesas empenhadas
e liquidadas entre maio e dezembro ou, ao menos,
reserve dinheiro para que seu sucessor o faça.

Cabe destacar e com alguma estranheza, que a
irregularidade em tela tem ensejado a irregularidade
das contas em processos relativos ao mesmo exercício,
também relatados pelo Conselheiro Rodrigo Chamoun,
como a seguir:

1.1.1. Ausência de Controle das Fontes de Recursos
Evidenciadas no Demonstrativo do Superávit/Déficit
Financeiro encaminhadas no Anexo ao Balanço
Patrimonial Consolidado (Item 6.1.1 do RT 35/2018 e 2.4
da ITC 2706/2018).

PARECER PRÉVIO TC-082/2018 - PRIMEIRA CÂMARA

1.2.
Emitir Parecer Prévio recomendando ao
Legislativo Municipal a REJEIÇÃO das contas da Prefeitura
Municipal de Ibatiba, no exercício de 2016, sob a
responsabilidade do Sr. Jose Alcure de Oliveira, na forma
prevista no artigo 80, inciso III, da Lei Complementar
621/2012, em detrimento da manutenção das seguintes
irregularidades:

O Conselheiro Relator, no entanto, acolhe a alegação
de defesa no sentido de que foram efetivados
cancelamentos de restos a pagar não processados no
total de R$ 349.428,49, pelo gestor que o sucedeu,
o que atenuaria, segundo o Relator, o potencial da
irregularidade ora analisada, só restando R$ 39.974,38
(R$ 389.402,87 – 349.428,49) que, demonstraria baixa
materialidade, 0,05% da receita arrecadada no exercício,
razão pela qual não considera grave a irregularidade.
Ao contrário de sua Excelência, entendo que a anulação
posterior de restos a pagar não processados pode
melhorar um pouco a situação de desequilíbrio financeiro
do Município, mas em nada afeta a reprovabilidade da
conduta do Prefeito.
Pelo contrário, apenas demonstra a ocorrência da
situação que a Lei de Responsabilidade Fiscal pretende
evitar, que é o Prefeito em início de mandato ver-se
obrigado a tomar medidas saneadoras para retornar a
despesa pública aos seus limites legais, ultrapassados
pela imprudência e irresponsabilidade de seu sucessor.

Processo: 05136/2017-1
Classificação: Prestação de Contas Anual de Prefeito
Exercício: 2016
UG: PMI - Prefeitura Municipal de Ibatiba
Relator: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Responsável: JOSE ALCURE DE OLIVEIRA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – PREFEITURA
MUNICIPAL DE IBATIBA – EXERCÍCIO DE 2016
– PARECER PRÉVIO PELA REJEIÇÃO – DÉFICIT
FINANCEIRO – DESEQUILÍBRIO DAS CONTAS PÚBLICAS
– DESCUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL DE DESPESA
COM PESSOAL – DESCUMPRIMENTO DO ART. 42 LRF
– RESSALVA QUANTO A AUSÊNCIA DE CONTROLE
DAS FONTES DE RECURSOS – REMETER CÓPIAS
AO MPES – DETERMINAÇÃO – RECOMENDAÇÃO –
ARQUIVAMENTO.

A alegação da defesa, acolhida pelo Relator, vai de
encontro ao brocardo jurídico “a ninguém é dado alegar
a própria torpeza”.

Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun

O ex-prefeito afirma, em suma, que violou a lei, gastou
desmedidamente, comprometeu as possibilidades
de investimento do município, mas que seu sucessor
corrigiu parte de seus erros anulando empenhos.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, RESOLVEM os
conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão da primeira câmara, ante as
razões expostas pelo relator, em:

Conselheiro relator
1. PARECER PRÉVIO

www.tce.es.gov.br

1.2.1. Apuração de Déficit Financeiro em Diversas
Fontes de Recursos Evidenciando Desequilíbrio das
Contas Públicas (Item 6.1.1 do RT 35/2018 e 2.5 da ITC
2706/2018);
1.2.2. Descumprimento dos limites legal e prudencial das
despesas com pessoal do Poder Executivo e da despesa
com pessoal consolidadas (Item 7.1.1 do RT 35/2018 e
2.6 da ITC 2706/2018);
1.2.3. Despesas contraídas nos dois últimos quadrimestres
de mandato sem suficiente disponibilidade de caixa paga
pagamento (Item 7.4.1.1 do RT 35/2018 e 2.7 da ITC
2706/2018).
1.3. Tendo em vista que a infringência ao art. 42 da LRF
constitui provável infração penal, prevista no artigo 359C, do Decreto-Lei nº 2.848/1940 – Código Penal Brasileiro,
REMETER AO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO
ESPÍRITO SANTO cópia da Instrução Técnica Conclusiva
ITC 2706/2018, do Parecer Ministerial, deste Voto e da
Segunda-feira, 5 de agosto de 2019
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Decisão proferida, para as finalidades previstas no artigo
163, §8º, da Resolução TC 261/2013 (Regimento Interno
do TCEES);
1.4.
Determinar ao atual gestor que observe o
parágrafo único do artigo 8º da Lei de Responsabilidade
Fiscal, e nesse sentido, que adote práticas de controle
e evidenciação das fontes de recursos, nos termos
do Anexo 05 do Relatório de Gestão Fiscal (Manual
dos Demonstrativos Fiscais da Secretaria do Tesouro
Nacional).
1.5. Recomendar ao Poder Executivo Municipal que
divulgue amplamente, inclusive em meios eletrônicos
de acesso público, a prestação de contas relativa ao
exercício financeiro em questão e o respectivo parecer
prévio, na forma do art. 48 da LRF.
1.6. Arquivar os autos após os trâmites legais.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 22/08/2018 - 27ª Sessão Ordinária da
1ª Câmara.
No processo TC 3376/2016, foi proferido o Parecer Prévio
82/2016, em que foi Relator também o Conselheiro
Rodrigo Chamoun e de onde se destaca:
Rejeição de contas em razão de obrigação de despesa
contraída no fim do mandato com insuficiência de
caixa, em violação ao artigo 42 da LRF
Trata-se de Prestação de Contas Anual da Prefeitura
de Vargem Alta referente ao exercício de 2012. A
área técnica apontou irregularidade consistente em
“obrigação de despesa contraída no fim do mandato
com insuficiência de caixa”, tendo configurado violação
ao regramento do art. 42, da Lei de Responsabilidade
Fiscal. O relator destacou, dentro do contexto da

responsabilidade na gestão fiscal, que “ganha relevo o
art. 42, parágrafo único, que veda contrair obrigação no
último ano do mandato do governante sem que exista
a respectiva cobertura financeira, eliminando desta
forma as heranças fiscais”. Elucidou que o dispositivo em
comento “busca impedir o déficit fiscal na sua origem, ou
seja, no momento em que está sendo gerada a obrigação
que não poderá ser paga até o final do mandato”. Ainda
no encadeamento de sua fundamentação, fez remissão
às considerações técnicas da Secretaria do Tesouro
Nacional (STN) sobre o tema, cuja 4ª edição do Manual
de Contabilidade aplicado ao Setor Público estatui: “no
fim do exercício, as despesas empenhadas e não pagas
serão inscritas em restos a pagar e constituirão dívida
flutuante”. A esse propósito, o relator afirmou que “O
raciocínio implícito é de que a receita orçamentária a
ser utilizada para pagamento da despesa empenhada
em determinado exercício já foi arrecadada ou ainda
será arrecadada no mesmo ano e estará disponível no
caixa do governo ainda neste exercício”. E concluiu que,
“Logo, como a receita orçamentária ampara o empenho
pertencente ao exercício e lhe serve de base dentro
do princípio orçamentário do equilíbrio, a despesa que
for empenhada com base nesse crédito orçamentário
também deverá pertencer àquele exercício”. Por
derradeiro, dentre outros argumentos e considerando
que os cálculos expostos pela área técnica demonstraram
insuficiência financeira para a execução dos pagamentos
das obrigações assumidas, totalizando um valor a menor
de R$ 1.358.852,88, o relator opinou por manter a
irregularidade e recomendar a rejeição das contas do
gestor, além de determinar o encaminhamento de cópias
dos autos ao Ministério Público do Estado do Espirito
www.tce.es.gov.br

Santo, tendo em vista que a infringência ao art. 42 da LRF
constitui provável infração penal. A Primeira Câmara,
à unanimidade, recomendou à Câmara Municipal a
rejeição da Prestação de Contas Anual nos termos do
voto do relator. Parecer Prévio TC-082/2016-Primeira
Câmara, TC 3376/2013, relator Conselheiro Rodrigo
Flávio Freire Farias, publicado em 25/10/2016.
Vale destacar, por fim, a jurisprudência do Tribunal
Superior Eleitoral sobre o descumprimento a Lei de
Responsabilidade Fiscal, que considera irregularidade
insanável, verbis:
ELEIÇÕES 2012. CANDIDATO A PREFEITO. AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL ELEITORAL.
REGISTRO
DE
CANDIDATURA
INDEFERIDO.
INELEGIBILIDADE DO ART. 1º,INCISO I, ALÍNEA g,
DA LEI COMPLEMENTAR Nº 64/1990. MATÉRIAS
NÃO PREQUESTIONADAS. NÃO INCIDÊNCIA NA
CAUSA DE INELEGIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS.
DESCUMPRIMENTO DA LEI DE RESPONSABILIDADE
FISCAL. DESPROVIMENTO DO RECURSO.
Não decididas pelo TRE as supostas ausências
de capacidade postulatória do impugnante e de
manifestação da Câmara de Vereadores sobre o novo
pronunciamento do Tribunal de Contas; ausente o
prequestionamento. Incidência das Súmulas nos 282 e
356/STF.
Matérias de ordem pública também exigem o necessário
debate pelo Tribunal de origem. Precedentes do TSE e
do STF.
A inelegibilidade do art. 1º, inciso I, alínea g, da LC
nº 64/1990 não é imposta na decisão da Câmara de
Vereadores que desaprova contas, mas pode ser efeito
Segunda-feira, 5 de agosto de 2019
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secundário dessa decisão administrativa, verificável no
momento em que o cidadão se apresentar candidato em
determinada eleição.
Nem toda desaprovação de contas enseja a causa
de inelegibilidade do art. 1º, inciso I, alínea g, da Lei
Complementar nº 64/1990, somente as que preenchem
os requisitos cumulativos constantes dessa norma, assim
enumerados: i) decisão do órgão competente; ii) decisão
irrecorrível no âmbito administrativo; iii) desaprovação
devido à irregularidade insanável; iv) irregularidade que
configure ato doloso de improbidade administrativa; v)
prazo de oito anos contados da decisão não exaurido; vi)
decisão não suspensa ou anulada pelo Poder Judiciário.
Na linha da jurisprudência deste Tribunal, para fins de
incidência da causa de inelegibilidade prevista no art.
1º, inciso I, alínea g, da LC nº 64/1990, exige-se ¿o dolo
genérico, relativo ao descumprimento dos princípios
e normas que vinculam a atuação do administrador
público¿ (EDAgR-REspe nº 267-43/MG, rel. Min. Dias
Toffoli, julgado em 9.5.2013).
O Tribunal Regional Eleitoral, analisando o conjunto
probatório dos autos, concluiu pela existência dos
requisitos da causa de inelegibilidade do art. 1º, inciso I,
alínea g, da LC nº 64/1990. Inviável o reenquadramento
jurídico dos fatos no caso concreto.
O TSE tem entendido que o descumprimento da Lei de
Responsabilidade Fiscal configura vício insanável e ato
doloso de improbidade administrativa. Precedentes.
Agravo regimental desprovido. (RESPE n. 16522, Rel.
Min. Gilmar Ferreira Mendes, DJE08/09/2014).
ELEIÇÕES
2012.
INELEGIBILIDADE.
VEREADOR.
REJEIÇÃO DE CONTAS. PRESIDENTE DE CÂMARA

MUNICIPAL. ALEGADA INEXISTÊNCIA DE ATO DOLOSO
DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DECISÃO DO
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS BASEADA NO
DESCUMPRIMENTO DA LEI DE RESPONSABILIDADE
FISCAL. IRREGULARIDADE INSANÁVEL. INCIDÊNCIA DO
ART. 1°, ALÍNEA g, DA LEI COMPLEMENTAR N° 64190.
PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
A suposta ofensa aos princípios da ampla defesa,
do contraditório, da presunção de inocência e da
razoabilidade não foi analisada pelo Tribunal a quo, o
que atrai a incidência das Súmulas 282 e 356 do Supremo
Tribunal Federal.
As circunstâncias fáticas relacionadas com a questão
de direito devolvida com o recurso especial estão
devidamente fixada no aresto regional, daí por que não
há falar em reexame de fatos e provas.
Constitui irregularidade insanável a rejeição das contas,
pelo Tribunal de Contas competente, com base no
descumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal,
sendo esse vício apto a atrair a causa de inelegibilidade
prevista no art. 1° inciso I, alínea g, da Lei Complementar
n° 64/90. Precedentes.
A ausência de aposição de nota de improbidade
administrativa pelo TCM e de não interposição de ação
civil pública pelo Ministério Público contra o Agravante
bem como o fato de ter sido paga a multa imposta pelo
apontadas. Precedentes.
Agravo regimental desprovido. (AgR-REspe n° 10597.2012.6.06.0060/CE, Rel. Min. Laurita Vaz,28/02/2013).
Concluindo, cabe destacar que o procedimento que
o Conselheiro Relator, apenas neste processo, não
considera sequer erro grosseiro é tratado pelo Código
www.tce.es.gov.br

penal como crime de assunção de obrigação no último
ano do mandato ou legislatura (art. 359-C do Código
Penal).
Em se tratando da interpretação de fatos e sua subsunção
às normas, cabe sempre considerar que a subjetividade
é inerente a essa função do julgador, que sempre trará
para o caso concreto que tenha diante de si seus próprios
valores, seu modo íntimo e pessoal de enfrentar a avaliar
as questões em torno de si, seus métodos e processos
mentais.
Nesse sentido, TAVARES:
“É preciso abandonar, pois, a ideia tradicional aceita de
que a interpretação é um ato praticado sem qualquer
subjetividade por parte daquele que realiza tal operação.
Esse (suposto) ideal (jamais alcançado) encontra-se
sepultado, admitindo-se amplamente a presença de
grande margem de vontade na interpretação”.
Segundo PEDRA (2017), citando Friedrich Müller, o
conhecimento coloca-se como uma transferência
das características do objeto para o sujeito pensante,
invocando que assim como nas ciências naturais a
metodologia de interpretação normas jurídicas enfatizam
a inserção do sujeito concretizante como cognoscente
nos problemas materiais dos conteúdos examinados.
Assim:
“O objeto conhecido é, então, um produto do sujeito
cognoscente e a realidade fica, assim, aprisionada às
condições em que se processou o pensamento”.
Essa perspectiva de análise do direito e o paradigma
atual, no qual o intérprete deixa de ser “a boca da lei”
também é compartilhada por Luís Roberto Barroso:
“A pretensão de neutralidade do intérprete, embora seja
Segunda-feira, 5 de agosto de 2019
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passível de atendimento no que toca à sua imparcialidade
e impessoalidade, é inatingível na sua plenitude.
Interpretar envolve, frequentemente, a escolha de
valores e de alternativas. Ainda que não atue movido
por interesse de classes ou estamentais, ainda quando
não milite em favor do próprio interesse, o juiz estará
promovendo suas crenças, a sua visão do mundo, o seu
senso de justiça. [...] Ainda quando fosse utopicamente
possível libertar o juiz de suas injunções ideológicas, não
seria possível libertá-lo do seu próprio inconsciente, de
sua memória e de seus desejos.
Acresço a essas breves considerações as consequências
dessas escolhas do intérprete, pois “cada decisão
jurídica reestrutura o próprio Direito, assim como o
ambiente social em que o Direito opera, porque, como
toda atividade humana, o Direito está inevitavelmente
inserido em um processo dialético em que a sociedade
está constantemente recriando ela própria.
Ora, se a interpretação, como vimos, modifica a
realidade e induz a novos comportamentos semelhantes
ao novo entendimento, fica a responsabilidade de qual
mensagem estará sendo recebida pela sociedade.
Nossa Corte de Contas tem assumido protagonismo
em relação às boas práticas contábeis, harmonização
de entendimentos e padronização dos manuais e das
instruções normativas acerca dos procedimentos que
estão previstos e firmados em Acordos de Cooperação
Técnica entre a Secretaria do Tesouro Nacional – STN e
os Tribunais de Contas. Nosso Tribunal, inclusive, além
de signatário, é citado como referência em relação à
Matriz de Saldo Contábeis.
O momento exige cada vez mais um compromisso com a
concretização dos fundamentos da Carta Republicana de

1988. No ensinamento de Friedrich Müller:
“Os textos ‘vigentes’ são tais tão reais quanto os
titulares das funções jurídicas e as competências,
que lhes são atribuídas (por outros textos de normas
‘vigentes’); nesse sentido falou-se dos códigos escritos
modernos como faca de dois gumes. [...] Afinal de
contas, não se estatuem impunimente textos de normas
e textos constitucionais, que foram concebidos com précompreensão insincera. Os textos podem revidar. [...]
Os juristas de um país da modernidade periférica, que
se veem expostos a tal situação, têm objetivamente o
papel de vanguarda não apenas em termos de técnica
jurídica, de competências, mas justamente também
em termos sociais. Assumem o papel de vanguarda do
desenvolvimento global da sociedade no sentido de criar
e fortalecer uma consciência pública mais ampla com
relação à constituição, à legalidade e a vigência (levada a
sério) dos textos oficiais das normas. ”
Assim, em momentos de crise e reafirmação de valores
– morais, éticos, jurídicos, contábeis – momentos
de questionamento das instituições de controle,
devemos ficar atentos e vigilantes. Dar nossa parcela
de contribuição para apontar um norte – a segurança
jurídica e decisões que vão ao encontro com esses novos
valores.
Assim, ante todo o exposto, obedecidos todos os trâmites
processuais e legais, tendo em conta a fundamentação
até aqui expendida, divirjo do Conselheiro Relator e
acompanho a manifestação técnica contida na Instrução
Técnica Conclusiva ITC 2172/2018, Manifestação Técnica
1150/2018 e o parecer do Ministério Público de Contas
e VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a seguinte
minuta de voto que submeto à sua consideração.
www.tce.es.gov.br

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACÓRDÃO os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante
as razões expostas no voto de vista pelo Conselheiro
Sebastião Carlos Ranna de Macedo:
1. AFASTAR os indicativos de irregularidades constantes
do item II.3.1 do Relatório Técnico 38/2017;
2. MANTER os indicativos de irregularidades constante
dos itens 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, deste voto.
3. Emitir PARECER PRÉVIO recomendando-se ao
Legislativo Municipal a REJEIÇÃO das contas do Executivo
Municipal de Santa Teresa referente ao exercício de 2016,
sob responsabilidade de Claumir Antonio Zamprogno, na
forma do art. 80, inciso III, da LC n. 621/2012 c/c art. 71,
inciso II, da Constituição do Estado do Espírito Santo;
5. Sejam formados autos apartados para APLICAÇÃO DE
MULTA AO GESTOR PREVISTA NO ART. 5º, III, §§ 1º e 2º
DA LEI 10.028/2000, em razão da irregularidade tratada
no item 2.5 deste voto.
4. Seja expedida determinação, ainda, nos termos do
art. 87, inciso VI, da LC n. 621/2012, para que realize
a parametrização dos relatórios: Anexo do Balanço
Patrimonial – Demonstrativo do Superávit/Déficit
Financeiro Apurado no Balanço Patrimonial e o Relatório
da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar, com o
objetivo da correta evidenciação das fontes de recursos.
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Relator
VOTO-VISTA DO EXMO. SR. CONSELHEIRO
SUBSTITUIÇÃO MARCO ANTONIO DA SILVA

EM

Cuidam os presentes autos de Prestação de Contas Anual
Segunda-feira, 5 de agosto de 2019
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da Prefeitura Municipal de Santa Teresa, referente ao
exercício de 2016, sob a responsabilidade do Sr. Claumir
Antônio Zamprogno, Prefeito Municipal.
Em razão dos fatos narrados no Relatório Técnico –
RT 00038/2018-1 e na Instrução Técnica Inicial - ITI
00088/2018-1, determinou-se, através da Decisão
SEGEX 00073/2018-3, a citação do responsável, em
epígrafe, para que apresentasse justificativas, relativas
às irregularidades constantes dos itens 4.1.1, 4.3.1, 5.1,
6.1, 6.2 e 7.4.2 do sobredito relatório.
Em resposta ao Termo de Citação nº 00136/20185, o gestor apresentou sua defesa e documentação,
inserta na Defesa/Justificativa 00461/2018-1 e Peça
Complementar 06331/2018-9, tendo a área técnica, nos
termos da Instrução Técnica Conclusiva 02172/20185, opinado pela rejeição das contas do responsável, em
razão da manutenção das irregularidades constantes dos
itens 4.1.1, 4.3.1, 6.1, 6.2 e 7.4.2 do Relatório Técnico – RT
00038/2018-1, bem como a expedição de determinação.
O Ministério Público Especial de Contas, nos termos
do Parecer 03410/2018-4, da lavra do Procurador Dr.
Luciano Vieira, acompanhou o posicionamento da área
técnica, acrescentando a necessidade de expedição de
determinação ao Poder Executivo Municipal, no sentido
de que divulgue amplamente as contas em apreço e o
respectivo Parecer Prévio, na forma do artigo 48, da Lei
Complementar 101/2000.
Na 32ª Sessão Ordinária da 1ª Câmara, o Dr. Edmar
Lorencini dos Anjos, patrono do responsável, realizou
sustentação oral, tendo sido juntada aos autos as Notas
Taquigráficas 00172/2018-1, a Petição Intercorrente
01579/2018-6 e a Peça Complementar 18.575/2018-1.

Instada a se manifestar, a área técnica, nos termos
da Manifestação Técnica 01150/2018-7, manteve o
posicionamento exarado na Instrução Técnica Conclusiva
02172/2018-5, bem como sugeriu a expedição de
determinação.
O Ministério Público Especial de Contas, nos termos
do Parecer 05677/2018-7, da lavra do Procurador Dr.
Luciano Vieira, acompanhou o posicionamento da área
técnica, ratificando os termos do Parecer 03410/2018-4.
O Eminente Relator, o Conselheiro Rodrigo Flávio Freire
Farias Chamoun, nos termos do Voto 06469/2018-9,
posicionou-se pela rejeição das contas em apreço, bem
como pela expedição de recomendação e determinação.
O douto representante do Ministério Público Especial de
Contas, Dr. Heron Carlos Gomes de Oliveira, nos termos
do Parecer 00395/2019-6, ratificou e reiterou os termos
do Parecer 05677/2018-7.
Na sequência, após o pedido de vista, visando formar
convicção sobre o voto proferido pelo Eminente
Conselheiro Relator, bem como o Parecer de Vista do
Ministério Público Especial de Contas, vem o feito a este
Magistrado de Contas para emissão de relatório e voto
de vista, para efeito de julgamento pelo Colegiado da 1ª
Câmara desta Corte de Contas.

do Eminente Relator e o Parecer de Vista do Parquet de
Contas.
1.

DAS CONSIDERAÇÕES DE FATO E DE DIREITO:

Da análise dos autos, em síntese, verifico que a área
técnica e o douto representante do Parquet de Contas
opinaram pela rejeição das contas em apreço.
Ressalta-se que, após a realização de sustentação
oral, na 32ª Sessão Ordinária da 1ª Câmara, as Notas
Taquigráficas 00172/2018-1, a Petição Intercorrente
01579/2018-6 e a Peça Complementar 18.575/2018-1,
juntadas aos autos, foram analisadas pela área técnica
que, nos termos da Manifestação Técnica 01150/20187, manteve o posicionamento exarado na Instrução
Técnica Conclusiva 02172/2018-5, acrescentando a
expedição de determinação, no sentido de que o atual
prefeito observe o parágrafo único, do art. 8º da LRF
e adote práticas de controle e evidenciação das fontes
de recursos, nos termos do Anexo 05 do Relatório de
Gestão Fiscal (Manual dos Demonstrativos Fiscais da
Secretaria do Tesouro Nacional).
Assim sendo, transcreve-se o posicionamento da área
técnica, nos termos da Instrução Técnica Conclusiva
02172/2018-5, verbis:
[...]

É o sucinto relatório.

6. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO:

VOTO DE VISTA

Foi examinada a Prestação de Contas Anual relativa
ao município de Santa Teresa, exercício de 2016,
formalizada de acordo com a IN TCEES 34/2015 e com o
escopo definido na Resolução TC 297/2016 e alterações
posteriores.

Tratam, pois, os presentes autos de Prestação de
Contas Anual, relativamente à Prefeitura Municipal
de Santa Teresa, referente ao exercício de 2016, sob a
responsabilidade do Sr. Claumir Antônio Zamprogno,
sendo necessária sua análise para posterior julgamento,
em razão da documentação que lhe deu suporte, o voto
www.tce.es.gov.br

Quanto ao aspecto técnico-contábil e o disposto
na legislação pertinente, opina-se no sentido de
Segunda-feira, 5 de agosto de 2019
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que este Egrégio Tribunal de Contas emita PARECER
PRÉVIO, dirigido à Câmara Municipal de Santa Teresa,
recomendando a REJEIÇÃO da prestação de contas
anual do Sr. Claumir Antônio Zamprogno, prefeito no
exercício de 2016, conforme dispõem o inciso III, do art.
132 da Resolução TCEES 261/2013 e o inciso III, do art.
80, da Lei Complementar 621/2012, tendo em vista a
manutenção das seguintes irregularidades:

7.4.2 DO RTC 38/2018-1).

2.1. ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS SEM FONTE
DE RECURSO (ITEM 4.1.1 DO RTC 38/2018-1).

O Eminente Conselheiro Relator, Rodrigo Flávio
Freire Farias Chamoun, divergindo parcialmente do
entendimento da área Técnica e do Ministério Público
Especial de Contas, votou nos seguintes termos, verbis:

Inobservância ao artigo 43 da Lei 4.320/64.
2.2. APURAÇÃO DE DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO (ITEM
4.3.1 DO RTC 38/2018-1).
Inobservância aos artigos 48, alínea “b”; 75, 76 e 77, da
Lei Federal nº 4.320/1964;
2.4. APURAÇÃO DE DÉFICIT FINANCEIRO EVIDENCIANDO
DESEQUILÍBRIO DAS CONTAS PÚBLICAS (ITEM 6.1 DO
RTC 38/2018-1).
Inobservância ao artigo 1º, § 1º, c/c artigo 4º, inciso I,
alínea “a”, da Lei Complementar nº 101/2000.
2.5. AUSÊNCIA DE CONTROLE DAS FONTES DE RECURSOS
EVIDENCIADAS NO DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/
DÉFICIT FINANCEIRO ENCAMINHADAS NO ANEXO AO
BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO (ITEM 6.2 DO
RTC 38/2018-1).
Inobservância aos artigos 50 e 55, inciso III, da Lei
Complementar Federal 101/2000 (LRF) e artigos 85 e
92, parágrafo único da Lei Federal 4.320/64.
2.6. DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS
QUADRIMESTRES DE MANDATO SEM SUFICIENTE
DISPONIBILIDADE DE CAIXA PARA PAGAMENTO (ITEM

Inobservância ao artigo 42 da LRF Complementar nº
101/2000. – g.n.
Por seu turno, o douto representante do Parquet
de Contas, nos termos do Parecer 00395/20196, acompanhou o posicionamento da área técnica,
ratificando e reiterando os termos do Parecer
05677/2018-7.

[...]
III PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO:
Ante o exposto, divergindo parcialmente do
entendimento da área técnica e do Ministério Público
Especial de Contas, VOTO no sentido de que o Colegiado
aprove a seguinte minuta de Parecer Prévio que submeto
à sua consideração.
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Conselheiro relator
PARECER PRÉVIO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, RESOLVEM os
conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão da primeira câmara, ante as
razões expostas pelo relator, em:
III.1 Manter as seguintes irregularidades, sem o condão
de macular as contas:
III.1.1 Abertura de créditos adicionais sem fonte
de recurso (Item 4.1.1 do RT 38/2018 e 2.1 da ITC
2172/2018).
www.tce.es.gov.br

III.1.2 Apuração de déficit orçamentário (Item 4.3.1 do
RT 38/2018 e 2.2 da ITC 2172/2018).
III.1.3 Ausência de controle das fontes de recursos
evidenciadas no demonstrativo do superávit/déficit
financeiro encaminhadas no anexo ao balanço
patrimonial consolidado (Item 6.2 do RT 38/2018 e 2.5
da ITC 2172/2018).
III.1.4 Despesas contraídas nos dois últimos
quadrimestres
de
mandato
sem
suficiente
disponibilidade de caixa paga pagamento (Item 7.4.2
do RT 38/2018 e 2.6 da ITC 2172/2018).
III.2 Emitir Parecer Prévio recomendando ao
Legislativo Municipal a REJEIÇÃO das contas da
Prefeitura Municipal de Santa Teresa, no exercício de
2016, sob a responsabilidade do Sr. Claumir Antônio
Zamprogno, na forma prevista no artigo 80, inciso III,
da Lei Complementar 621/2012, em detrimento da
manutenção da seguinte irregularidade:
III.2.1 Apuração de déficit financeiro evidenciando
desequilíbrio das contas públicas (Item 6.1 do RT
38/2018 e 2.4 da ITC 2172/2018).
III.3 Determinar ao atual gestor que realize a
parametrização dos relatórios: Anexo do Balanço
Patrimonial – Demonstrativo do Superávit/Déficit
Financeiro Apurado no Balanço Patrimonial e o
Relatório da Disponibilidade de Caixa e dos Restos
a Pagar, com o objetivo da correta evidenciação das
fontes de recursos.
III.4 Recomendar ao Poder Executivo Municipal que
divulgue amplamente, inclusive em meios eletrônicos
de acesso público, a prestação de contas relativa ao
exercício financeiro em questão e o respectivo parecer
Segunda-feira, 5 de agosto de 2019
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prévio, na forma do art. 48 da LRF.
III.5 Arquivar os autos após os trâmites legais. – g.n.
Assim sendo, verifico que a irregularidade indicada
no item 2.3 da sobredita Instrução Técnica Conclusiva
02172/2018-5, foi afastada pela área técnica, pelo
Órgão Ministerial e pelo Eminente Relator dos autos,
motivo pelo qual adoto como razões de decidir tais
posicionamentos, entendendo que as justificativas
apresentadas pelo responsável se mostraram
suficientes para elidir a referida irregularidade.
No que se refere aos indicativos de irregularidades
constantes dos itens 2.1, 2.2, 2.5 e 2.6, com a devida
vênia, divirjo parcialmente do posicionamento da
área técnica, do Parquet de Contas e, acompanho o
entendimento do Eminente Relator, constante destes
autos, por seus próprios fundamentos.
Entretanto, em relação à irregularidade indicada no item
2.4 da Instrução Técnica Conclusiva (item III.2.1 do voto
do Relator), entendo que as justificativas apresentadas
pelo responsável não foram suficientes para elidir
a irregularidade, porém, entendo que a referida
irregularidade não tem o condão de macular as contas
do responsável, razão pela qual divirjo parcialmente do
posicionamento da área técnica, do Parquet de Contas
e do Eminente Relator.
2.

DO DISPOSITIVO:

Ante o exposto, acompanhando parcialmente o
posicionamento da área técnica, do Ministério Público
Especial de Contas e do Eminente Conselheiro Relator
dos autos, VOTO no sentido de que o Colegiado aprove
a seguinte minuta de Acórdão que submeto à sua
consideração.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão da Primeira Câmara deste
Egrégio Tribunal de Contas, ante as razões expostas, em:
1.
AFASTAR o indicativo de irregularidade tratado
no item 2.3 da Instrução Técnica Conclusiva 02172/20185, em face das razões antes expendidas;
2.
MANTER os indicativos de irregularidades
tratados nos itens 2.1, 2.2, 2.4, 2.5 e 2.6 da Instrução
Técnica Conclusiva 02172/2018-5, porém, sem o condão
de macular as contas, em face das razões expendidas;
3.
EMITIR PARECER PRÉVIO dirigido à Câmara
Municipal de Santa Teresa, recomendando a
APROVAÇÃO COM RESSALVAS das contas do Município,
relativa ao exercício de 2016, sob a responsabilidade
do Sr. Claumir Antônio Zamprogno, na forma prevista
no artigo 80, inciso II, da Lei Complementar Estadual
621/2012, em razão da mantença dos indicativos de
irregularidades constantes dos itens 2.1, 2.2, 2.4, 2.5 e
2.6 da Instrução Técnica Conclusiva 02172/2018-5, ainda
que sem o condão de macular as contas;
4.
DETERMINAR ao atual Chefe do Poder Executivo
Municipal de Santa Teresa, ou quem vier a sucedêlo, que realize a parametrização dos relatórios: Anexo
do Balanço Patrimonial – Demonstrativo do Superávit/
Déficit Financeiro Apurado no Balanço Patrimonial e
o Relatório da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a
Pagar, com o objetivo da correta evidenciação das fontes
de recursos;
5.
RECOMENDAR ao Poder Executivo Municipal
que divulgue, amplamente, inclusive em meios
eletrônicos de acesso público, a prestação de contas
www.tce.es.gov.br

relativa ao exercício financeiro em questão e o
respectivo parecer prévio, na forma do artigo 48, da Lei
Complementar 101/2000;
6.
ENCAMINHAR os autos ao Ministério Público
Especial de Contas para acompanhamento da decisão,
nos termos do artigo 131 da Resolução TC 261/2013;
7.
DAR CIÊNCIA aos interessados, ARQUIVANDOSE os presentes autos após o respectivo trânsito em
julgado.
MARCO ANTONIO DA SILVA
Conselheiro em Substituição
1. PARECER PRÉVIO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, RESOLVEM os
conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão da primeira câmara, ante as
razões expostas pelo relator, em:
1.1 Manter as seguintes irregularidades, sem o condão
de macular as contas:
1.1.1 Abertura de créditos adicionais sem fonte de
recurso (Item 4.1.1 do RT 38/2018 e 2.1 da ITC 2172/2018)
1.1.2 Apuração de déficit orçamentário (Item 4.3.1 do RT
38/2018 e 2.2 da ITC 2172/2018).
1.1.3 Ausência de controle das fontes de recursos
evidenciadas no demonstrativo do superávit/déficit
financeiro encaminhadas no anexo ao balanço
patrimonial consolidado (Item 6.2 do RT 38/2018 e 2.5
da ITC 2172/2018).
1.1.4 Despesas contraídas nos dois últimos quadrimestres
de mandato sem suficiente disponibilidade de caixa
paga pagamento (Item 7.4.2 do RT 38/2018 e 2.6 da ITC
2172/2018).
Segunda-feira, 5 de agosto de 2019
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1.2 Emitir Parecer Prévio recomendando ao Legislativo
Municipal a REJEIÇÃO das contas da Prefeitura
Municipal de Santa Teresa, no exercício de 2016, sob a
responsabilidade do Sr. Claumir Antônio Zamprogno, na
forma prevista no artigo 80, inciso III, da Lei Complementar
621/2012, em detrimento da manutenção da seguinte
irregularidade:
1.2.1 Apuração de déficit financeiro evidenciando
desequilíbrio das contas públicas (Item 6.1 do RT
38/2018 e 2.4 da ITC 2172/2018).
1.3 Determinar ao atual gestor que realize a
parametrização dos relatórios: Anexo do Balanço
Patrimonial – Demonstrativo do Superávit/Déficit
Financeiro Apurado no Balanço Patrimonial e o Relatório
da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar, com o
objetivo da correta evidenciação das fontes de recursos.
1.4 Recomendar ao Poder Executivo Municipal que
divulgue amplamente, inclusive em meios eletrônicos
de acesso público, a prestação de contas relativa ao
exercício financeiro em questão e o respectivo parecer
prévio, na forma do art. 48 da LRF.

(presidente) e Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
(relator);
4.2. Conselheiro substituto: Marco Antonio da Silva.
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
Relator
CONSELHEIRO SUBSTITUTO MARCO
ANTONIO DA SILVA
Fui presente:		
PROCURADOR DE CONTAS HERON
CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Em substituição ao procurador-geral		
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões

PARECER PRÉVIO TC 0055/2019-5 – PRIMEIRA CÂMARA

1.5 Arquivar os autos após os trâmites legais.
2. Por maioria, nos termos do voto do relator.
Parcialmente vencidos o conselheiro Sebastião Carlos
Ranna de Macedo, que votou pela formação de autos
apartados para aplicação de multa ao gestor, e o
conselheiro substituto Marco Antonio da Silva, que votou
por emitir parecer prévio pela aprovação em ressalva.
3. Data da Sessão: 05/06/2019 – 17ª Sessão Ordinária da
Primeira Câmara.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sebastião Carlos Ranna de Macedo

Processo: 03734/2018-3
Classificação:

Prestação de Contas Anual de Prefeito

Exercício:

2017

UG: 			
de Piúma

PMP - Prefeitura Municipal

Relator: 		

Luiz Carlos Ciciliotti da Cunha

Responsável:

JOSE RICARDO PEREIRA DA COSTA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO DE 2017 –
PARECER PRÉVIO PELA APROVAÇÃO – DETERMINAR –

www.tce.es.gov.br

RECOMENDAR - 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 Piúma, referente ao exercício
de 2017, sob a responsabilidade do senhor José Ricardo
Pereira da Costa.
Com base no Relatório Técnico nº 00586/2018-4 e na
Instrução Técnica Inicial n.º 00707/2018-5, foi proferida
a Decisão SEGEX n.º 00676/2018-3, por meio da qual o
gestor responsável foi citado para justificar os seguintes
indícios de irregularidades:
4.3.2.1 Inconsistência na evidenciação do resultado
financeiro das fontes de recursos dos royalties,
comparativamente aos restos a pagar e ao saldo de caixa;
5.1 Divergência entre o somatório do disponível das
UG e o valor evidenciado no Termo de Verificação das
Disponibilidades consolidado;
6.1 Divergência entre o saldo da dívida flutuante e o
saldo do passivo financeiro evidenciado no Balanço
Patrimonial;
6.2 Não reconhecimento das provisões matemáticas
previdenciárias relacionadas aos aposentados e
pensionistas sob responsabilidade do município;
6.3 Divergência quanto ao saldo do patrimônio líquido
do exercício;
8.5 Ausência do parecer emitido pelo Conselho de
Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB;
8.6 Ausência do parecer emitido pelo Conselho de
Acompanhamento e Controle Social da Saúde.
Segunda-feira, 5 de agosto de 2019
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Devidamente citado, o responsável apresentou suas
razões de justificativas (Defesa n.º 00033/2019-7 (Peças
Complementares nº 00654/2019-5, 00655/20191, 00656/2019-4, 00657/2019-9, 00658/2019-3,
00659/2019-8 e 00660/2019-1).

O Ministério Público de Contas, por meio do Parecer
n.º 00774/2019-5, de lavra do Procurador Dr. Heron
Carlos Gomes de Oliveira, anui aos argumentos fáticos
e jurídicos delineados na Instrução Técnica Conclusiva
00664/2019.

Instado a manifestar-se, o Núcleo de Controle Externo
de Economia e Contabilidade – NCE, por meio da
Instrução Técnica Conclusiva n.º 00664/2019-9,
opinou em acolher os argumentos da defesa, com
recomendações e determinação, em relação aos
indicativos de irregularidades dos itens 4.3.2.1, 6.1 e 6.2
e pelo afastamento dos indicativos de irregularidades
dos itens 5.1, 6.3, 8.5 e 8.6 do RT 00586/2018-4.

É o Relatório. Passo a fundamentar.

Na referida análise, a área técnica constatou
ainda o atendimento aos limites constitucionais e
infraconstitucionais:
Despesas com pessoal;
Dívida pública consolidada;
Operação de créditos e concessão de garantias;
Renúncia de receita;
Obrigações contraídas pelo titular do poder no último
ano de mandato;
Aplicação de recursos na manutenção e desenvolvimento
do ensino e na remuneração do magistério;
Aplicação de recursos em ações e serviços públicos de
saúde; e
Transferências de recursos ao Poder Legislativo.
Assim, concluiu pela proposição de emissão de Parecer
Prévio dirigido à Câmara Municipal recomendando
a APROVAÇÃO da prestação de contas anual, com
determinação e recomendações.

FUNDAMENTAÇÃO:
Analisados os autos, verifico que a área técnica e o
Ministério Público de Contas manifestaram-se pela
emissão de Parecer Prévio dirigido à Câmara Municipal
de Piuma, recomendando a APROVAÇÃO da prestação
de contas anual, conforme os fundamentos expostos
pelo corpo técnico na Instrução Técnica Conclusiva n.º
00664/2019-9, abaixo transcritos:
Inconsistência na evidenciação do resultado financeiro
das fontes de recursos dos royalties, comparativamente
aos restos a pagar e ao saldo de caixa (ITEM 4.3.2.1 do
RT 586/2018-4)
Base Legal: art. 8º da Lei Federal 7.990/89 e art. 2º da Lei
Estadual 10720/2017.
Conforme relatado no RT 586/2018-4:
Observou-se, do Anexo ao Balanço Patrimonial, que a
fonte de recursos 604 – Royalties do Petróleo, iniciou
o exercício com déficit financeiro de R$1.044.315,74
(um milhão quarenta e quatro mil trezentos e quinze
reais e setenta e quatro centavos), e também encerrou
deficitária, no montante de R$ 746.271,29 (setecentos e
quarenta e seis mil duzentos e setenta e um reais e vinte
e nove centavos).
Dos balancetes da execução orçamentária constatouse que foram recebidos no exercício R$ 14.941.042,13
(quatorze milhões novecentos e quarenta e um mil
www.tce.es.gov.br

quarenta e dois reais e treze centavos) e gastos R$
14.773.277,48 (quatorze milhões setecentos e setenta e
três mil duzentos e setenta e sete reais e quarenta e oito
centavos).
Todavia, em consulta ao Termo de Verificação e à Relação
dos Restos a Pagar, verificou-se deficiência financeira de
R$ -191.952,63, confrontando-se saldo de caixa e restos
a pagar da fonte, incompatível com resultado financeiro
evidenciado:
(FIGURA)
No mesmo sentido, a fonte de recursos 605 – Royalties
do Petróleo Estadual, iniciou e encerrou o exercício
financeiro com déficit de R$ 263.281,04 (duzentos e
sessenta e três mil duzentos e oitenta e um reais e quatro
centavos) e R$ 242.718,50 (duzentos e quarenta e dois
mil setecentos e dezoito reais e cinquenta centavos)
respectivamente.
Dos balancetes da execução orçamentária constatou-se
que foram recebidos no exercício R$ 16.562,54 (dezesseis
mil quinhentos e sessenta e dois reais e cinquenta e
quatro centavos) e gastos R$ 0,00 (zero real).
Todavia, em consulta ao Termo de Verificação, o saldo
final da respectiva conta não confere com o saldo final
do exercício, sendo que não há restos a pagar inscritos
na fonte. Ao se efetuar os cálculos das movimentações
do período, observou-se os seguintes resultados (em
R$):
(FIGURA)
Por todo o exposto, sugere-se citar o gestor responsável
para apresentar as justificativas que julgar necessárias,
acompanhadas de documentos de prova, alertando-o
que os recursos de royalties utilizados em fim vedado são
Segunda-feira, 5 de agosto de 2019
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passíveis de devolução à conta com recursos próprios.
JUSTIFICATIVAS:
33/2019-7:

Conforme

a

Defesa

Justificativa

Os Técnicos desta Corte de Contas, constataram que
a fonte de recursos dos Royalties do Petróleo (604) e
Royalties do Petróleo Estadual) encerrou o exercício com
déficit financeiro.
Esses valores deficitárias na fonte dos Royalties do
Petróleo (604), tanto no exercício anterior (2016 –
valor R$ 1.044.315,74) quanto no exercício sob análise
(2017 – valor R$ 746.271,20) ocorreu pela ausência de
lançamento contábil de ajustes das disponibilidades
que deveria ser realizado no final do exercício, tendo
em vista que em alguns pagamentos ou transferência
financeiras realizadas pela Tesouraria não seguiram a
fonte de recursos devidamente detalhados na Nota de
Empenho e na Nota de Liquidação e/ou configuradas nas
contas bancárias.
Pela ausência do referido lançamento de ajuste,
ocasionou um aumento no déficit de R$ 554.318,66,
apresentado no anexo ao Balanço Patrimonial, onde
o valor correto do déficit na fonte 604 deveria ser R$
191.952,63.
(FIGURA)
O quadro acima demonstra que a fonte 1000 – recursos
ordinários ficou com SUPERÁVIT FINANCEIRO de R$
1.787.108,39 após os restos a pagar e consignações,
no qual entende-se que seria suficiente para cobrir o
déficit apurado na fonte 604, uma vez que as despesas
computadas como restos a pagar não processados
poderiam ser quitadas com a fonte 1000 – recursos
próprios, conforme listagem de RP não processados

(anexo I) devidamente detalhado por elemento da
despesa, sub elemento e histórico.
Vale ressaltar que no final do exercício de 2017 o
Município poderia optar em cancelar os saldos dos
empenhos da 604 e reempenhá-los na fonte 1000,
uma vez que as despesas demonstradas no ANEXO I
poderiam ser quitadas com a fonte 1000 – recursos
próprios, consequentemente esse déficit na fonte 604
não aconteceria.
Quanto ao déficit detectado na fonte 605 – Royalties
do Petróleo Estadual, os resultados apresentados no
Relatório Técnico demonstra que a gestão atual (20172020) herdou o déficit na referida fonte de R$ 263.281,04
(2016), justamente pela ausência de lançamento contábil
de ajuste no final do exercício de 2016, que ocasionou
o déficit em 2017, pois também deveria ter sido feito o
lançamento para ajustar.
Neste cenário, afim de evitar essas inconsistência no
exercício de 2018, foram tomadas algumas providências
administrativas:
Orientação ao Setor de Tesouraria para que evite realizar
pagamentos com contas bancárias de fontes diferentes
das informadas nas notas de empenhos e liquidações;
Que seja realizado lançamento de ajustes das
disponibilidades dos déficits de exercícios anteriores.
Salienta-se ainda, que os erros formais detectados
neste item não geraram danos ao erário público, tendo
em vista que as fontes 604 e 605 que apresentaram
déficit no final do exercício de 2017 no valor de R$
746.271,29 e R$ 242.718,50 respectivamente, sendo que
existe cobertura no superávit da fonte 1000 – recursos
ordinários no valor de R$ 1.787.108,39 após os restos a
www.tce.es.gov.br

pagar e consignações. [Sic]
ANÁLISE: A defesa alega, tanto no caso da fonte 604 Royalties do Petróleo, quanto da fonte 605 – Royalties
do Petróleo Estadual, que as inconsistências decorreram
da ausência de lançamento contábil de ajustes das
disponibilidades que deveria ser realizado no final do
exercício, tendo em vista que em alguns pagamentos ou
transferência financeiras realizadas pela Tesouraria não
seguiram a fonte de recursos devidamente detalhados
na Nota de Empenho e na Nota de Liquidação e/ou
configuradas nas contas bancárias.
Alega ainda que “os erros formais detectados neste item
não geraram danos ao erário público, tendo em vista
que as fontes 604 e 605 que apresentaram déficit no
final do exercício de 2017 no valor de R$ 746.271,29 e R$
242.718,50 respectivamente, sendo que existe cobertura
no superávit da fonte 1000 – recursos ordinários no
valor de R$ 1.787.108,39 após os restos a pagar e
consignações”.
E, visando evitar esse tipo de inconsistência, tomou no
exercício de 2018, algumas providências administrativas,
tais como: orientar o Setor de Tesouraria para que evite
realizar pagamentos com contas bancárias de fontes
diferentes das informadas nas notas de empenhos
e liquidações e realizar lançamento de ajustes das
disponibilidades dos déficits de exercícios anteriores.
Cabe registrar que, nos termos do parágrafo único,
do art. 8º, da Lei Complementar 101/00, os recursos
legalmente vinculados à finalidade específica serão
utilizados exclusivamente para atender ao objeto de
sua vinculação, ainda que em exercício diverso daquele
em que ocorrer o
Segunda-feira, 5 de agosto de 2019
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ingresso. Sendo assim, é prudente esclarecer que
descumprir o citado artigo não deve ser considerado
mero erro formal, mas infringência ao art. 8º da LRF.

Contábil utilizado pelo Município de Piúma-ES e quando
gerou o arquivo em “pdf” o sistema gerava corretamente,
porém quando gerou em “XML” os valores estavam
equivocados, no qual já foi solicitado a empresa que
fornece o Software Contábil para o Município tomar
providencias para gerar o arquivo XML corretamente.
Naquela oportunidade a equipe infelizmente não
conferiu-se os dados constantes neste arquivo, no qual
foi enviado equivocadamente na prestação de contas via
CidadES.

Passivo Financeiro evidenciado, como segue:

Conforme relatado no RT 586/2018-4:

Neste caso, segue anexo para fazer juntada ao processo
de prestação de contas do exercício de 2017, o
“Termo de Verificação das Disponibilidades (anexo II)”
devidamente consolidado e corrigido, demonstrando
todas as contas bancárias com seus respectivos saldos.
[Sic]

Não conseguimos identificar o valor da Dívida flutuante
descrita na Tabela 20 do RTC de R$ 4.304.057,28, pois
o arquivo DEMDFLT, constante em nossa base de dados
e enviado via prestação de contas de governo, confere
com o valor constante no Balanço Patrimonial de R$
5.647.776,90.

Constatou-se que o saldo do disponível constante do
termo de verificação consolidado diverge do somatório
das disponibilidades das unidades gestoras pertencentes
ao município de Piúma, em R$ 13.217,34 (treze mil
duzentos e dezessete reais e trinta e quatro centavos),
conforme tabela 15 acima.

ANÁLISE: A defesa alegou se tratar de erro no
arquivo “xml” encaminhado a esta Corte, estando o
demonstrativo gerado em “pdf” correto, e encaminhou,
para comprovação, cópia do Termo de Verificação
das Disponibilidades Consolidado, totalizando R$
13.080.064,19 (Peça Complementar 655/2019-1).

No entanto, afim de demonstrar a veracidade dos dados,
segue o “Demonstrativo da Dívida Flutuante” (anexo III)
devidamente consolidado com todas as UGs do Município
de Piúma-ES, no valor de R$ 5.647.776,90 devidamente
conferido com o valor constante no Balanço Patrimonial.

Assim, faz-se necessário citar o jurisdicionado para
apresentar as devidas justificativas.

Sendo assim, sugere-se afastar este indicativo de
irregularidade.

JUSTIFICATIVAS:
33/2019-7:

2.3 DIVERGÊNCIA ENTRE O SALDO DA DÍVIDA FLUTUANTE
E O SALDO DO PASSIVO FINANCEIRO EVIDENCIADO NO
BALANÇO PATRIMONIAL (ITEM 6.1 DO RT 586/2018-4)

Restos a Pagar Processados............. 1.338.013,92

Base normativa: artigos 85, 89, 100, 101 e 105, da lei
federal 4.320/1964.

Depósitos................................ 5.284,01 [Sic]

Entretanto, propõe-se acolher os argumentos da
defesa, considerando não haver evidências de desvio de
finalidade no uso dos recursos objeto deste aponte, além
das inconsistências não se apresentarem em valores
significativos, no entanto, RECOMENDAR a observância
ao art. 8º, da Lei Complementar 101/00.
2.2 DIVERGÊNCIA ENTRE O SOMATÓRIO DO DISPONÍVEL
DAS UGs E O VALOR EVIDENCIADO NO TERMO DE
VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES CONSOLIDADO
(ITEM 5.1 DO RT 586/2018-4)
Base Legal: Art. 101 da lei 4.320/64

Conforme

a

Defesa

Justificativa

Os auditores desta Corte de Contas constataram o
saldo disponível constante no termo de verificação
consolidado diverge do somatório das disponibilidades
das unidades gestoras do Município de Piúma-ES.
A equipe que enviou a PCA 2017, alegou que o arquivo
TVDISP.XML e gerado automaticamente pelo Software

Conforme relatado no RT 586/2018-4:
Da análise do Balanço Patrimonial e do Demonstrativo
da Dívida Flutuante, observa-se divergência no valor do
www.tce.es.gov.br

(FIGURA)
Cabe destacar que divergências no passivo financeiro
indicam distorção no valor do superávit financeiro.
Por conseguinte, sugere-se citar o gestor responsável,
para apresentar as alegações de defesa, acompanhadas
de documentos de prova.
JUSTIFICATIVAS:
33/2019-7:

Conforme

a

Defesa

Justificativa

Percebe neste demonstrativo o saldo de R$ 5.647.776,90,
devidamente conferido com o valor constante no Balanço
Patrimonial, com saldos assim distribuídos:
Restos a Pagar não processados......... 4.243.850,19
Consignação........................... 60.628,78
ANÁLISE: A defesa esclareceu que não conseguiu
identificar o valor da Dívida flutuante descrita na Tabela
20 do RTC de R$ 4.304.057,28 (extraída do arquivo
DEMDFLT), e que o “Demonstrativo da Dívida Flutuante”
Segunda-feira, 5 de agosto de 2019
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constante em sua base de dados (Peça Complementar
656/2019-4) confere com o valor constante no Balanço
Patrimonial. Tendo em vista que os valores do DEMDFLT
se encontram divergentes, conclui-se que existe erro no
arquivo “xml” encaminhado a esta Corte.

101 da Lei 4.320/64 (...)

Depreende-se, portanto, que houve erro conceitual na
interpretação da descrição dos dados a serem informados
(abaixo descrito), tendo em vista que os restos a pagar
processados fazem parte do Passivo Circulante, e se
enquadram no conceito de Dívida Flutuante, devendo,
portanto, serem informados no arquivo DEMDFLT.XML
(ou DemonstrativoDividaFlutuante.xml).

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)

NÃO RECONHECIMENTO DAS PROVISÕES MATEMÁTICAS
PREVIDENCIÁRIAS RELACIONADAS AOS APOSENTADOS E
PENSIONISTAS SOB RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO
(ITEM 6.2 DO RT 586/2018-4)

Nesse sentido, a descrição contida no Anexo à IN TCEES
43/2017 foi clara quanto à necessidade de observância
do Anexo 17 da Lei 4320/64:
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

Registre-se, ainda, que os dados enviados através do
sistema CidadES são declaratórios e de responsabilidade
dos representantes legais e técnicos das entidades
jurisdicionadas.

Base normativa: Normas Brasileiras de Contabilidade.
Conforme relatado no RT 586/2018-4:
Verificou-se do Balancete da Despesa (BALEXOD) que o
município empenhou e liquidou, em 2017, um valor de
R$ 391.885,37 (trezentos e noventa e um mil oitocentos
e oitenta e cinco reais e trinta e sete centavos) em
aposentadorias e pensões pertinentes à previdência
municipal.
O município não possui RPPS cadastrado no sistema
CidadES, mas arcou com as despesas previdenciárias
pertinentes a servidores municipais.
Entretanto, não há reconhecimento contábil no passivo
não circulante do município, nas rubricas provisões
matemáticas previdenciárias a longo prazo, do valor
pertinente à reserva matemática previdenciária, o que
contraria as normas contábeis em vigor.
www.tce.es.gov.br

Desta forma, propõe-se a citação do responsável para
justificar-se.
JUSTIFICATIVAS:
33/2019-7:

Conforme

a

Defesa

Justificativa

Foi verificado pelos Técnicos que o Município empenhou
e liquidou em 2017 o valor de R$ 391.885,37 referente
despesas com aposentados e pensões pertinentes
à Previdência Municipal. Entretanto não houve
reconhecimento contábil no passivo não circulante,
nas rubricas provisões matemáticas previdenciárias a
longo prazo, do valor pertinente à reserva matemática
previdenciária.
Acontece que o Instituto Próprio de Previdência do
Município de Piúma-ES, foi extinto em 1991, ficando
o Município responsável direto pelo pagamento de
aposentados e pensões, conforme Lei Municipal nº.
474/1991.
Porém, desde a extinção do Instituto Próprio de
Previdência não foi realizado a referida provisões
matemáticas, nem tão pouco foi criado reserva financeira
para arcar com estes compromissos.
No entanto, a fim de resolver este questionamento,
o Município tomou providências, no sentido de abrir
procedimento administrativo através do processo nº.
14323/2017 de 27/12/2017 para contratar empresa
especializada em realização em consultoria para
elaboração de cálculo atuarial dos aposentados e
pensionistas sob responsabilidade do Município de
Piúma/ES, tendo em vista que o Município não possui
profissional com capacidade técnica para tais fins.
Este procedimento administrativo finalizou somente em
07/01/2019, devido vários contratempos administrativos.
Segunda-feira, 5 de agosto de 2019
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Neste Cenário, segue (anexo IV) cópia da nota de
empenho, assim como, cópia da ordem de serviços do
referido processo administrativo.
Espera-se, que o objeto contrato seja finalizado ainda
neste mês de Janeiro de 2019 e que seja reconhecido no
fechamento do Balanço do exercício de 2018. [Sic]
ANÁLISE: A defesa esclareceu que o Instituto Próprio
de Previdência do Município de Piúma-ES, foi extinto
em 1991, ficando o Município responsável direto pelo
pagamento de aposentados e pensões, conforme Lei
Municipal nº. 474/1991, no entanto não foi realizado
a referida provisão matemática nem foi criado reserva
financeira para arcar com esses compromissos, e que,
o Município tomou providências, no sentido de abrir
procedimento administrativo através do processo nº.
14323/2017 de 27/12/2017 para contratar empresa
especializada em realização em consultoria para
elaboração de cálculo atuarial dos aposentados e
pensionistas sob responsabilidade do Município de
Piúma/ES (Peça Complementar 657/2019-9 - cópia da
nota de empenho e ordem de serviços).
Diante do exposto, sugere-se acolher a justificativa, e
determinar o atendimento às Normas Brasileiras de
Contabilidade, efetuando o devido reconhecimento
contábil pertinente às provisões matemáticas
previdenciárias relacionadas aos aposentados e
pensionistas sob responsabilidade do município.
DIVERGÊNCIA QUANTO AO SALDO DO PATRIMÔNIO
LÍQUIDO DO EXERCÍCIO (ITEM 6.3 DO RT 586/2018-4)
Base normativa: artigos 85, 89, 100, 101 e 105, da lei
federal 4.320/1964.
Conforme relatado no RT 586/2018-4:

Da análise do Balanço Patrimonial e da Demonstração
das Variações Patrimoniais (DVP), observa-se divergência
no valor do patrimônio líquido do exercício financeiro,
como segue:

com data de corte em 29/12/2017.

(FIGURA)

NOTA 09 – AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES E DE
AVALIAÇÃO PATRIMONIAL

Assim, sugere-se a citação do gestor para que apresente
os esclarecimentos necessários.
JUSTIFICATIVAS:
33/2019-7:

Conforme

a

Defesa

Justificativa

Constatou-se divergência no valor do patrimônio líquido
do exercício do exercício financeiro no valor de R$
59.604.591,98.
A diferença de R$ 59.604.591,98 refere-se aos
lançamentos de AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
apuração dos resultados acumulados do Balanço
Patrimonial.
Estes ajustes trata-se que o Município realizou no
exercício de 2017, a reavaliação dos Bens Patrimoniais,
obtendo resultado positivo na reavaliação, no qual
aumentou o patrimônio líquido do Município.
Estes ajustes foram devidamente explicados através
do arquivo NOTEXP enviado na prestação de contas de
governo de 2017, notas 7 e 9:
NOTA 7 – BALANÇO PATRIMONIAL (...) Os Bens Móveis
sofrerão desvalorização por avaliação inicial, conforme
procedimento de reavaliação dos bens patrimoniais
adotados no exercício de 2017, com data de corte em
29/12/2017.
Por outro lado os Bens imóveis tiveram valorização por
avaliação inicial, conforme procedimento de reavaliação
dos bens patrimoniais adotados no exercício de 2017,
www.tce.es.gov.br

Consequentemente provocou um aumento considerável
no Resultado Acumulado consolidado do Município de
Piúma-ES.

Os valores lançados na conta 2.3.7.1.1.03.00.00.00.00
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES, tanto a Débito
quanto a Crédito refere-se aos lançamentos de
ajuste inicial de Bens Móveis e Imóveis (adquiridos
antes da data de corte – baixa e aumento), conforme
processo administrativo nº. 14384/2017 que trata-se
da reavaliação dos Bens Patrimoniais, ficaram assim
distribuídos:
Valor a Crédito de R$ 79.673.930,01, recebeu registros
de acordo com o seguinte resumo (apenas os mais
relevantes):
 R$ 852.185,42 referente valorização por avaliação
inicial de bens móveis realizado no exercício de 2017;
 R$ 78.812.646,88 referente valorização por avaliação
inicial de bens imóveis realizado no exercício de 2017.
Valor a Débito de R$ 20.060.240,32, recebeu registros de
acordo com o seguinte resumo:
 R$ 12.238.687,72 referente desvalorização por
avaliação inicial de bens móveis realizado no exercício
de 2017;
 R$ 7.821.552,57 referente desvalorização por avaliação
inicial de bens imóveis realizado no exercício de 2017.
Os valores registrados na conta contábil 1232 – Bens
Imóveis – saldo atualizado a Débito em 31/12/2017 de
R$ 96.736.472,24, deste valor R$ 86.645.213,50 referese ao bens imóveis que foram reavaliados no exercício
Segunda-feira, 5 de agosto de 2019
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de 2017, devidamente atualizados com seus valores de
mercados (adquiridos antes da data de corte), conforme
processo administrativo nº. 14384/2017 que trata-se da
reavaliação dos Bens Patrimoniais, e R$ 8.281.844,66
trata-se de bens imóveis classificados na contabilidade
como “RUAS” porém o Município ainda não realizou a
reavaliação destes imóveis. O Valor de R$ 161.842,04
refere-se a Estudos e Projetos de Obras que ainda não
foram realizadas, por isso ainda não foram incorporada
ao patrimônio e o Valor de R$ 1.467.572,04 refere-se a
obras em andamento e acabadas. [Sic]
ANÁLISE: A defesa esclareceu que a diferença de R$
59.604.591,98 questionada refere-se aos lançamentos de
ajustes de exercícios anteriores referentes à reavaliação
dos Bens Patrimoniais realizada no exercício de 2017,
que obteve resultado positivo e aumentou o patrimônio
líquido do Município, esclareceu ainda que os ajustes
foram devidamente explicados através das notas 7 e 9
do arquivo NOTEXP enviado na PCA de governo de 2017.
Diante do exposto, sugere-se afastar este indicativo de
irregularidade.
Ausência do parecer emitido pelo Conselho de
Acompanhamento e Controle Social do Fundeb (ITEM
8.5 DO RT 586/2018-4)
Conforme relatado no RT 586/2018-4:
Constatou-se que não houve emissão do parecer pelo
Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle
Social do Fundeb, fato este que nos conduz a opinar pela
citação do gestor para os devidos esclarecimentos.
JUSTIFICATIVAS:
33/2019-7:

Conforme

a

Defesa

Justificativa

A Secretaria Municipal de Educação, prestou contas de

todos os quadrimestres de 2017 ao Conselho Municipal
de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB, em
tempo suficiente para análise e emissão do parecer.
No arquivo PCFUND encaminhados na prestação de
contas de governo do exercício de 2017, observa-se que
foram enviados vários ofícios da Secretaria Municipal de
Educação cobrando o referido parecer.
Porém somente em 20 de junho de 2018, recebemos o
PARECER (anexo V) devidamente assinados por todos os
membros do Conselho. [Sic]
ANÁLISE: A defesa alegou que apesar do envio de vários
ofícios à Secretaria Municipal de Educação cobrando o
referido parecer (PCFUND), somente em 20 de junho de
2018, ele foi recebido.
Constata-se o envio da Ata da reunião do Conselho do
FUNDEB, realizada em 27/03/2018, que aprovou as
Contas do Fundo referente ao exercício 2017 na forma
da Peça Complementar 658/2019-3.
Dessa forma, sugere-se afastar este indicativo de
irregularidade e RECOMENDAR à administração
municipal o cumprimento integral da IN TCEES 43/2017
quanto ao envio da documentação que a compõe.
Ausência do parecer emitido pelo Conselho de
Acompanhamento e Controle Social da Saúde (ITEM 8.6
DO RT 586/2018-4)
Conforme relatado no RT 586/2018-4:
Constatou-se que não houve emissão do parecer
pelo Conselho Municipal de Saúde, fato este que nos
conduz a opinar pela citação do gestor para os devidos
esclarecimentos.
JUSTIFICATIVAS:

Conforme

a

www.tce.es.gov.br

Defesa

Justificativa

33/2019-7:
O Fundo Municipal de Saúde, prestou contas de todos os
quadrimestres de 2017 ao Conselho Municipal de Saúde,
em tempo suficiente para análise e emissão do parecer.
No arquivo PCSAU encaminhados na prestação de
contas de governo do exercício de 2017, observa-se
que foi enviado ofício da Secretaria Municipal de Saúde
cobrando o referido parecer.
Porém somente em 12 de dezembro de 2018, recebemos
o PARECER (anexo VI) devidamente assinados por todos
os membros do Conselho. [Sic]
ANÁLISE: A defesa alegou que prestou contas de todos os
quadrimestres de 2017 ao Conselho Municipal de Saúde,
em tempo suficiente para análise e emissão do parecer
e que oficiou Secretaria Municipal de Saúde cobrando o
referido parecer (PCFSAU), no entanto, somente em 12
de dezembro de 2018, ele foi recebido.
Constata-se o envio do Relatório da Comissão de Análise
da Prestação de Contas da Saúde referente ao Relatório
Anual de Gestão de 2017 (RAG 2017), na forma da
Peça Complementar 658/2019-3, onde se observa que
foram examinados 23 indicadores, além da rede física
de atendimento e a execução orçamentária, e, através
da Peça Complementar 660/2019-1 a Resolução nº
008/2018 que aprovação do referido relatório pelo
Conselho Municipal de Saúde.
Dessa forma, sugere-se afastar este indicativo de
irregularidade e RECOMENDAR à administração
municipal o cumprimento integral da IN TCEES 43/2017
quanto ao envio da documentação que a compõe.
LIMITES CONSTITUCIONAIS E INFRACONSTITUCIONAIS
DESPESAS COM PESSOAL
Segunda-feira, 5 de agosto de 2019
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3.1.1. Limite das Despesas com Pessoal

de contra garantias.

Base Normativa: Artigo 20, inciso III, alínea “b”, Artigo
19, III, e artigo 22, parágrafo único da Lei Complementar
101/2000.

RENÚNCIA DE RECEITA

APLICAÇÃO DE RECURSOS EM AÇÕES E SERVIÇOS
PÚBLICOS DE SAÚDE

De acordo com a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a
Lei Orçamentária Anual do município, aprovadas para o
exercício sob análise, constata-se a existência de previsão
para beneficiar instituições com renúncia de receita.

Base Normativa: Artigo 77, inciso III, do ADCT - Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição
da Pública/1988 (Incluído pela Emenda Constitucional nº
29/2000).

Os valores renunciados foram considerados na
estimativa da receita (artigo 14, I, da LRF). Registrese que houve superávit orçamentário e financeiro no
período analisado.

(FIGURA)

OBRIGAÇÕES CONTRAÍDAS PELO TITULAR DO PODER NO
ÚLTIMO ANO DE SEU MANDATO

Base Normativa: Art. 29-A, inciso I (redação dada pela
Emenda Constitucional nº 58, de 2009), c/c art. 29-A, §
2º, da Constituição da República/1988.

(FIGURA)
Conforme se observa da tabela anterior, considerando as
despesas consolidadas, foram cumpridos o limite legal
de 60% e o limite prudencial de 57%.
DÍVIDA PÚBLICA CONSOLIDADA
Base Normativa: Art. 59, IV, da Lei Complementar nº
101/2000; e art. 3º, II, da Resolução nº 40/2001 do
Senado Federal.
De acordo com o RT 586/2018-4, a dívida consolidada
líquida não extrapolou o limite de 120% estabelecido na
legislação; conforme evidenciado a seguir:

Conforme o RT 586/2018-4, foi observado o limite de
inscrição de restos a pagar não processados pelo Poder
Executivo.

(FIGURA)

GESTÃO DA SAÚDE E DA EDUCAÇÃO

Portanto, a dívida consolidada líquida não extrapolou o
limite previsto (120% da receita corrente líquida).

APLICAÇÃO DE RECURSOS NA MANUTENÇÃO E
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO E NA REMUNERAÇÃO
DO MAGISTÉRIO

OPERAÇÃO DE CRÉDITOS E CONCESSÃO DE GARANTIAS
Base Normativa: Art. 35 da Lei Complementar 101/2000;
Lei Federal 4.595/1964; art. 7º, inciso I, e art. 10 da
Resolução do Senado Federal nº 43/2001; e art. 167,
III da Constituição Da República /1988; Art. 55, inciso I,
alínea “c”; e art. 40, §1º, da Lei Complementar 101/2000.
(FIGURA)
De acordo com os demonstrativos encaminhados
não foram extrapolados, no exercício, os limites de
contratação de operação de créditos previstos em
Resolução do Senado Federal (16% e 7% Receita Corrente
Líquida) e no art. 167 da Constituição da República, bem
como não houve concessão de garantias ou recebimento

Base Normativa: Art. 212, caput, da Constituição da
República/1988 e Art. 60, inciso XII, do ADCT - Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias, da Constituição
da República/1988 (alterado pela Emenda Constitucional
53/2006).
(FIGURA)
Da tabela acima se verifica que o município cumpriu
com o limite mínimo constitucional de 25% relacionado
à educação.
(FIGURA)
Portanto, o município cumpriu com os limites mínimos
constitucionais relacionados à educação.
www.tce.es.gov.br

Portanto, o município cumpriu com o limite mínimo
constitucional previsto para a saúde.
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS AO PODER LEGISLATIVO

(FIGURA)
Portanto, verifica-se que o Poder Executivo não transferiu
recursos ao Poder Legislativo acima do limite permitido.
PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Foi examinada a Prestação de Contas Anual relativa ao
município de Piúma, exercício de 2017, formalizada de
acordo com a IN TCEES 43/2017 e com o escopo definido
na Resolução TC 297/2016 e alterações posteriores.
Quanto ao aspecto técnico-contábil e o disposto na
legislação pertinente, opina-se no sentido de que este
Egrégio Tribunal de Contas emita PARECER PRÉVIO,
dirigido à Câmara Municipal de Piúma, recomendando
a APROVAÇÃO da prestação de contas anual do Sr.
José Ricardo Pereira da Costa, prefeito no exercício
de 2017, conforme dispõem o inciso I, do art. 132 da
Resolução TCEES 261/2013 e o inciso I, do art. 80, da Lei
Complementar 621/2012.
Propõe-se ainda, quanto às futuras prestações de contas
Segunda-feira, 5 de agosto de 2019
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anuais:

VISTOS,

DETERMINAR
o
atendimento
às
Normas
Brasileiras de Contabilidade, efetuando o devido
reconhecimento contábil pertinente às provisões
matemáticas previdenciárias relacionadas aos
aposentados e pensionistas sob responsabilidade
do município. (Item 2.4 desta instrução técnica e
6.2 do RT)

DELIBERAM os Conselheiros do Tribunal de Contas

da Prestação de Contas Anual do Sr. José Ricardo

RECOMENDAR:

Pereira da Costa, Prefeito no exercício de 2017, nos

A observância ao art. 8º, da Lei Complementar
101/00. (Item 2.1 desta instrução técnica);

termos do art. 80, I, da Lei Complementar 621/2012

O atendimento integral à IN 43/2017 e seus anexos
no envio das próximas prestações de contas. (Itens
2.3, 2.6 e 2.7 desta instrução técnica).

1.2 DETERMINAR ao atual prefeito ou a quem vier

Desse modo, dos elementos constantes dos autos,
entendo que assiste razão à área técnica e ao
Ministério Público de Contas, quanto à proposição
de emissão de Parecer Prévio dirigido à Câmara
Municipal de Piuma, recomendando a APROVAÇÃO
da prestação de contas, nos termos da Instrução
Técnica Conclusiva 00664/2019-9, motivo pelo qual
adoto tais posicionamentos como razão de decidir.

relatados

e

discutidos

estes

autos,

do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão
da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo

4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sebastião Carlos Ranna de

relator, em:

Macedo (presidente), Luis Carlos Ciciliotti (Relator)

1.1 Emitir PARECER PRÉVIO dirigido à Câmara

Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun.

Municipal de Piuma, recomendando a APROVAÇÃO

CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO

e art. 132, I, da Resolução TCEES 261/2013;
a sucedê-lo o atendimento às Normas Brasileiras de
Contabilidade, efetuando o devido reconhecimento

Presidente
CONSELHEIRO LUIZ CARLOS CICILIOTTI

contábil pertinente às provisões matemáticas
previdenciárias relacionadas aos aposentados e
pensionistas sob responsabilidade do município.
(Item 2.4 da ITC 00664/2019-9)
1.3 RECOMENDAR ao atual prefeito ou a quem vier
a sucedê-lo:

Relator
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
Fui presente:		

1.3.1 A observância ao art. 8º, da Lei Complementar
101/00. (Item 2.1 da ITC 00664/2019-9);

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO

1.3.2 O atendimento integral à IN 43/2017 e seus

Ante o exposto, acompanhando o posicionamento
técnico e ministerial, VOTO no sentido de que o
Colegiado aprove a minuta de deliberação que
submeto à apreciação.

anexos no envio das próximas prestações de contas.

Luiz Carlos Ciciliotti da Cunha

2. Unânime.

Conselheiro Relator

3. Data da Sessão: 05/06/2019 – 17ª Sessão

1. PARECER PRÉVIO:

Ordinária da Primeira Câmara.

(Itens 2.3, 2.6 e 2.7 da ITC 00664/2019-9).
1.4 Dar ciência aos interessados, arquivando-se os
autos, após o trânsito em julgado.

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

www.tce.es.gov.br
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Atos da 2ª Câmara

responsabilidade dos Senhores Eduardo Dias Gonçalves
e Maria Aparecida Bernardes de Almeida.

Acórdãos e Pareceres - 2ª Câmara

Recebidas as peças contábeis, foram as mesmas
encaminhadas para análise ao NCE - Núcleo de Controle
Externo de Contabilidade e Economia, gerando o
Relatório Técnico 060/2019-4 evidenciando os achados
descritos abaixo, e opinando pela citação da responsável,
para apresentação de justificativas:

2 a CÂMARA

ACÓRDÃOS

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

NOTIFICAÇÃO do conteúdo dispositivo dos Acórdãos,
nos termos do artigo 66, parágrafo único, da Lei
Complementar nº 621/2012, encontrando-se os autos
na Secretaria Geral das Sessões do Tribunal de Contas
do Estado do Espírito Santo. O inteiro teor dos Acórdãos
se encontra disponível no sítio eletrônico do Tribunal de
Contas do Estado do Espírito Santo.
ACÓRDÃO TC- 643/2019-4 – SEGUNDA CÂMARA
Processo: 03299/2018-4

Conselheiros-substitutos
João Luiz Cotta Lovatti

Ministério Público Especial de Contas

Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2017
UG: FMS_SJC - Fundo Municipal de Saúde de São José
do Calçado
Relator: Rodrigo Coelho do Carmo
Responsável: MARIA APARECIDA BERNARDES DE
ALMEIDA, EDUARDO DIAS GONCALVES
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO DE 2017
– REGULAR – DETERMINAÇÃO – QUITAÇÃO – DAR
CIÊNCIA – ARQUIVAR.
O EXMO. CONSELHEIRO RELATOR RODRIGO COELHO
DO CARMO:

SESSÕES
Quartas-feiras às 10 horas

RELATÓRIO
Tratam os presentes autos da Prestação de Contas
Anual do Fundo Municipal de Saúde de José do Calçado,
referente ao exercício financeiro de 2017, sob a
www.tce.es.gov.br

Os indícios de irregularidade apontados, e também
assinalados na Instrução Técnica Inicial 01143/2017-9,
embasaram a Decisão SEGEX 00091/2019-1, no ensejo
da apresentação de justificativas e documentos que se
fizerem necessários frente aos achados.
Regularmente citados, os responsáveis compareceram
aos autos apresentando alegações e documentos,
conforme se verifica no teor do Protocolo 04316/2019 e
Peças complementares 71 a 79.
Após proceder análise dos documentos apresentados, o
Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia,
através da Instrução Técnica Conclusiva 01253/2019-1,
opinou no sentido de que as contas do exercício de 2017
da Fundo Municipal de Saúde de São José do Calçado
julgadas REGULARES, com fulcro no artigo 84, III da Lei
Complementar nº 621/2012.
3 - CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Foi examinada a Prestação de Contas Anual do Fundo
Municipal de Saúde de São José do Calçado, relativa
ao exercício de 2017, sob a responsabilidade dos Srs.
Eduardo Dias Gonçalves / Maria Aparecida Bernardes de
Almeida.
Frente ao não acolhimento das justificativas
apresentadas para o descumprimento do prazo para
Segunda-feira, 5 de agosto de 2019
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encaminhamento da presente prestação de contas ao
Tribunal, sugere-se a aplicação da multa prevista no
artigo 135, VIII da Lei Complementar 621/2012, à Sra.
Maria Aparecida Bernardes de Almeida, responsável
pelo seu encaminhamento.
Quanto ao aspecto técnico-contábil e o disposto na
legislação pertinente, opina-se no sentido de que este
Egrégio Tribunal de Contas julgue REGULAR a Prestação
de Contas do Fundo Municipal de Saúde de São José do
Calçado, sob a responsabilidade dos Srs. Eduardo Dias
Gonçalves / Maria Aparecida Bernardes de Almeida,
relativamente ao exercício de 2017, com base no art. 84,
inciso I, da Lei Complementar 621/2012.
Sugere-se, ainda,
A emissão de determinação ao atual ordenador de
despesas, ou a quem lhe vier a substituir, para que:
•
Adote medidas administrativas para o envio
das futuras prestações de contas anuais no prazo
estabelecido no art. 139 da Resolução TC 261/13 (item
2.1 desta instrução).
O Ministério Público de Contas, através do Parecer nº
01481/2019-9 exarado pelo Douto procurador Heron
Carlos Gomes de Oliveira manifestou-se em consonância
com a área técnica pela REGULARIDADE das contas do
Fundo Municipal de Saúde de José do Calçado, exercício
2017, sem prejuízo da expedição da determinação
sugerida.
Após, vieram-me os autos para análise.
FUNDAMENTAÇÃO
Cumpre por em relevo que, da análise técnica realizada
sobre a Prestação de Contas Anual do Fundo Municipal
de Saúde de São José do Calçado, ora em discussão,

referente ao exercício de 2017, sob responsabilidade
dos Senhores Eduardo Dias Gonçalves e Maria
Aparecida Bernardes de Almeida foram evidenciados na
Instrução Técnica Conclusiva 01253/2019-1 indícios de
irregularidades aos itens 2.2.1, 3.2.2, 3.4.2 apontados
inicialmente no RT 00060/2019, devidamente tratados
da seguinte forma:
Quanto ao atraso na entrega da referida prestação de
contas, justifica a responsável que o Município teve
todos os sistemas “raqueados”, gerando transtorno
administrativo, como prova documental, a gestora
apresentou o Boletim de Ocorrência nº 36660880,
datado de 09/07/2018.
Sendo o prazo de remessa anual das contas relativas ao
exercício anterior (2017) determinado conforme “caput”
do art. 139 do Regimento Interno do Tribunal de Contas
do Estado do Espírito Santo, aprovado pela Resolução TC
261/2013, até o dia 31/03 do exercício seguinte (2018).
Percebendo diferença entre o fato ocorrido e a
intempestividade no envio da PCA, acompanho a área
técnica no não acolhimento das alegações apresentadas, e
pela manutenção da irregularidade, consequentemente,
com a aplicação da penalidade prevista no artigo 135,
VIII da Lei Complementar 621/2012.
Da diferença entre o saldo contábil dos demonstrativos
contábeis e o valor dos inventários de bens móveis,
observa-se que as divergências demonstradas na tabela
abaixo, apontam que o valor inventariado do bem não
foi devidamente evidenciado em sua respectiva conta
contábil do Balanço Patrimonial, pressupondo falhas na
contabilização.
Para sanar a dúvida, a responsável, trouxe suas
www.tce.es.gov.br

justificativas comprovando que o valor de R$
132.142,49 referente à divergência, não é devido, uma
vez o departamento de patrimônio e contabilidade
fez conferências e confronto para verificar valores
divergentes.
Em resumida síntese, justifica ainda que no caso
em questão ocorreu falha de servidor do setor de
patrimônio que deixou de marcar a opção de geração
com as incorporações e reavaliações ao gerar o relatório
de inventário anual sintético - Bens móveis para compor
a PCA 2017.
Como forma de sanar a pendência a responsável enviou
também tabela com resumo de inventário de bens
móveis do exercício de 2017 e relatório detalhado de
bens móveis, devidamente evidenciado a ajuste, assim,
diante das justificativas e documentação encaminhada,
a área técnica sugere o afastamento deste indicativo de
irregularidade, a qual acompanho.
3.4.2 Contabilização (registro) a maior das contribuições
previdenciárias (Patronal) do Regime Geral de
Previdência Social (RGPS)
Ao item 3.4.2 - Contabilização (registro) a maior das
contribuições previdenciárias (Patronal) do Regime
Geral de Previdência Social (RGPS), a responsável em
sua defesa apresentou guias do INSS e comprovantes
de pagamentos decorrentes das obrigações patronais
perfazendo o valor de R$ 46.147,19, devidamente
recolhidos e contabilizados referentes a prestadores de
serviços no elemento de despesa 3190130000, a área
técnica constatou a remessa de diversos documentos
que comprovam o que fora justificado (guias de INSS,
Notas de Liquidação e comprovantes de pagamentos de
prestadores de serviços), além de atestar que os valores
Segunda-feira, 5 de agosto de 2019
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pagos, representaram 102,72% dos valores devidos,
percentual aceitável, para fins de análise das contas,
encontrando razão nas alegações e nos documentos
apresentados sugere a área técnica o afastamento
também deste indicativo de irregularidade.
Considerando que o Ministério Público de Contas,
Parecer 01481/2019-9, acompanhou integralmente o
entendimento da área técnica, exposto por ocasião da
ITC 01253/2019-1, pugnando pela REGULARIDADE das
presentes contas com expedição de DETERMINAÇÃO ao
atual ordenador de despesa ou quem lhe vier substituir.
Assim, encampo os fundamentos e conclusões
explicitadas pelo corpo técnico através da Instrução
Técnica Conclusiva 01253/2019-1, e pela Manifestação
Ministerial, Parecer 01481/2019-9, tornando-os parte
integrante do presente voto.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, acompanhando a área técnica e o órgão
ministerial, VOTO no sentido de que a Segunda Câmara
aprove a seguinte minuta de Acórdão que submeto à
consideração de Vossas Excelências

Fundo Municipal de Saúde de São José do Calçado, sob
responsabilidade dos Senhores Eduardo Dias Gonçalves
e Maria Aparecida Bernardes de Almeida, relativa ao
exercício financeiro de 2017, nos termos do art. 84,
inciso I, da Lei Complementar nº 621/2012, dando a
devida QUITAÇÃO aos responsáveis, conforme artigo
art. 85 da mesma lei.
1.2 APLICAR MULTA a Senhora Maria Aparecida
Bernardes de Almeida (responsável pelo envio), em
decorrência do atraso no envio das contas em análise,
no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do
inciso VIII do artigo 389 do RITCEES;
1.3 DETERMINAÇÃO a atual gestão, ou que venham a
sucedê-lo (a) que adote medidas administrativas para o
envio das futuras prestações de contas anuais no prazo
estabelecido no art. 139 da Resolução TC 261/13.
1.4 Dar ciência aos interessados e, após o trânsito em
julgado, ARQUIVE-SE.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 22/05/2019 - 15ª Sessão Ordinária da
2ª Câmara.

RODRIGO COELHO DO CARMO

4. Especificação do quórum:

Conselheiro Relator

4.1. Conselheiros: Domingos Augusto Taufner (no
exercício da presidência) e Rodrigo Coelho do Carmo
(relator);

1. ACÓRDÃO
VISTOS, acompanhando os entendimentos exarados
pela unidade técnica e pelo Ministério Público de
Contas, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as
razões expostas pelo Relator, em:
1.1 Julgar REGULAR a Prestação de Contas Anual do

4.2. Conselheiro substituto: João Luiz Cotta Lovatti
(convocado).
5. Fica o responsável obrigado a comprovar perante
o Tribunal o recolhimento do débito e/ou da multa
aplicada, no prazo de trinta dias, contados a partir da
publicação deste Acórdão, nos termos do art. 454,
www.tce.es.gov.br

inciso I, do Regimento Interno deste Tribunal. Quando
cabível recurso, os prazos para interposição encontramse previstos no Título VIII do mesmo diploma normativo.
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
No exercício da Presidência
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
Relator
CONSELHEIRO SUBSTITUTO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Convocado
Fui presente:
PROCURADOR DE CONTAS HERON CARLOS GOMES DE
OLIVEIRA
Em substituição ao procurador-geral
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões

ACÓRDÃO TC- 644/2019-4 – SEGUNDA CÂMARA
Processo: 03990/2018-2
Classificação: Controle
Representação

Externo

-

Fiscalização

-

UG: CMSM - Câmara Municipal de São Mateus
Relator: Rodrigo Coelho do Carmo
Responsável: CARLOS ALBERTO GOMES ALVES, AUDA
ZORDAN DOS SANTOS, RONALDO RANGEL NUNES,
RICHARD DA SILVA SOARES, DARCILIA TOZE AGUIAR,
EDIVANILTON OLIVEIRA BONIFACIO
CONTROLE EXTERNO – FISCALIZÇÃO – REPRESENTAÇÃO
– CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS – CONTRATAÇÃO
Segunda-feira, 5 de agosto de 2019
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EMERGENCIAL – PROCEDÊNCIA PARCIAL – MULTA –
RECOMENDAR – DAR CIÊNCIA – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO
CARMO:
I - RELATÓRIO
Trata-se de Representação proposta pelo Sr. Maurício
de Jesus em face do Presidente da Câmara Municipal de
São Mateus, Sr. Carlos Alberto Gomes Alves, narrando
a existência de supostas irregularidades na contratação
emergencial para “Fornecimento de Servidores, Licenças
de Windows Server 2012, Switch Gerenciável, Cal’s para
Windows 2012, Fornecimento de Computadores, Mídias
originais com Licenças para Windows 10”, ocorridas em
23/02/2018 no bojo do processo 182/2018.
Em síntese, alega o representante que o processo de
dispensa de licitação se fundou no furto de 2 servidores,
ocorrido em 15/02/2018, ensejando a aquisição
emergencial de novos servidores, além de outros itens
de informática que teriam sido indevidamente incluídos
no pedido de compra em razão da má conservação dos
equipamentos da Câmara Municipal de São Mateus,
causada por desídia administrativa, evidenciando
burla ao procedimento licitatório. Além disso, aduz
que a contratação foi precedida de pesquisa de preços
irregular, sem a existência de Decreto que reconhecesse
a situação de emergência e de análise prévia pela
assessoria jurídica, bem como efetivada com empresa
cujas certidões negativas se encontravam vencidas.
Por fim, suscitou a ofensa ao princípio da legalidade,
associado a indícios de ato de improbidade administrativa,
advindo da violação ao art. 10, VII da Lei 8429/92, acerca
da dispensa indevida de licitação, e de crime previsto no

art. 89 da Lei 8666/93.

8.666/93.

Recebidos os autos, estes foram encaminhados à
unidade técnica, que por meio da Manifestação Técnica
MT 438/20018, o Núcleo de Tecnologia da Informação
(NTI) apontou a existência de indícios de irregularidades,
o que foi corroborado pela Instrução Técnica Inicial ITI
305/2018, que sugeriu a citação dos responsáveis.

Responsável: Carlos Alberto Gomes Alves (Presidente da
Câmara Municipal de São Mateus)

Assim, por meio da Decisão SEGEX 00327/2018, foram
os responsáveis devidamente citados. Conjunta e
tempestivamente, os responsáveis apresentaram
suas justificativas e documentos. Por competência,
novamente o NTI se manifestou através da Instrução
Técnica Conclusiva ITC 3840/2018, com a seguinte
proposta de encaminhamento:

Responsáveis: Richard da Silva Soares (Presidente da
CPL)

3 PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
3.1. Por todo o exposto e com base no inciso II, do
artigo 95, da Lei Complementar Estadual 621/2012 e
artigo 99, §2º, da Lei Complementar Estadual 621/2012,
sugere-se que seja reconhecida a PROCEDÊNCIA
PARCIAL da presente representação, tendo em vista o
reconhecimento da seguintes irregularidades:

3.1.3. Celebração de contrato com empresa sem
comprovação de regularidade fiscal
Base Legal: art. 27, IV e art. 29, III e IV, da Lei Federal
8.666/93.

Edivanilton Oliveira Bonifácio (Membro da CPL)
Darcília Toze Aguiar (Membro da CPL)
3.2. Posto isso e diante do preceituado no art. 319, § 1º,
inciso IV, da Res. TC 261/13, conclui-se, opinando por:
3.2.1. Acolher as razões de justificativas de Auda Zordan
dos Santos (Chefe da Divisão de Compras), afastando-se
a irregularidade disposta no item 2.2 desta ITC;
3.2.2. Rejeitar as razões de justificativas do Sr. Carlos
Alberto Gomes Alves (Presidente da Câmara Municipal
de São Mateus), em razão do cometimento de infrações
dispostas nos itens 3.1.1 e

3.1.1. Aquisição, por dispensa de licitação, de bens além
dos necessários ao atendimento da situação emergencial

3.1.2, aplicando-lhe multa, com base no art. 135, II, LC
621/2012, na medida da sua culpabilidade;

Base Legal: art. 24, IV, da Lei Federal 8.666/93.

3.2.2. Rejeitar as razões de justificativas do Sr. Ronaldo
Rangel Nunes (Chefe do Centro de Processamento de
Dados), em razão do cometimento de infração disposta
no item 3.1.1, aplicando-lhe multa, com base no art.
135, II, LC 621/2012, na medida da sua culpabilidade;

Responsáveis: Carlos Alberto Gomes Alves (Presidente
da Câmara Municipal de São Mateus)
Ronaldo Rangel Nunes
Processamento de Dados)

(Chefe

do

Centro

de

3.1.2. Celebração de contrato sem prévia análise de sua
minuta pela assessoria jurídica
Base Legal: art. 38, parágrafo único, da Lei Federal
www.tce.es.gov.br

3.2.4. Rejeitar parcialmente as razões de justificativas
dos Srs. Richard da Silva Soares (Presidente da CPL),
Edivanilton Oliveira Bonifácio (membro da CPL) e Darcília
Toze Aguiar (membro da CPL), em razão do cometimento
Segunda-feira, 5 de agosto de 2019
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de infração disposta no item 3.1.3, aplicando-lhes multa,
com base no art. 135, II, LC 621/2012, na medida da sua
culpabilidade, considerando as atenuantes registradas
no item 2.4 desta ITC;
3.3. Por fim, cumpre ressaltar que há pedido de
SUSTENTAÇÃO ORAL firmado em favor de Carlos Alberto
Gomes Alves, Auda Zordan Dos Santos, Ronaldo Rangel
Nunes, Richard da Silva Soares, Darcilia Toze Aguiar e
Edivanilton Oliveira Bonifacio (fl. 9 da Defesa/Justificativa
01001/2018-1).
Encaminhados os autos ao Ministério Público de Contas,
o Ilustre Procurador Luciano Vieira manifestou-se através
do Parecer 6248/2018, anuindo com os argumentos
fáticos e jurídicos descritos na ITC 3840/2018, além da
imposição de multa aos responsáveis.
Após, retornaram-me os autos para análise. É o que
importa relatar.
II – FUNDAMENTAÇÃO
Inicialmente, cumpre por em relevo que, da análise
técnica conclusiva desenvolvida no corpo da ITC
3840/2018, a que aderiu integralmente o órgão
ministerial, opinou-se pelo afastamento o item 2.2 da ITC
3840/2018 “processo de dispensa de licitação desprovido
de suficiente fundamentação da escolha do fornecedor
e de regular justificativa do preço”, com o que anuo
integralmente e torno integrante deste a fundamentação
ali posta independente de transcrição, bem como pela
manutenção dos indicativos de irregularidade descritos
nos itens 2.1, 2.3 e 2.4 da ITC 3840/2018, sobre os quais
passa-se a tratar pormenorizadamente:
II.1) Item 2.1 da ITC 3840/2018: aquisição, por dispensa
de licitação, de bens alé dos necessários ao atendimento

da situação emergencial.
Critérios: Art. 24, IV da Lei 8.666/93;
Responsável: Carlos Alberto Gomes Alves – Presidente
da Câmara Municipal de São Mateus;
Ronaldo Rangel Nunes – Chefe do Centro de
Processamento de Dados
A equipe técnica constatou que, após a ocorrência
do furto de 2 servidores nas instalações da Câmara,
foi deflagrada a contratação direta, amparada em
caráter de emergência, de empresa para a aquisição de
equipamentos para suprir a falta desses itens, descritos
como 2 servidores tipo torre, 2 Windows Server
Standard R2, 15 Cal’s, 1 Switch gerenciável, bem como
a contratação de empresa para configuração de todos
esses equipamentos e serviços que tenham transcript.
No entanto, além disso foi incluída a compra de 06
computadores, sendo 2 completos e 4 somente com
gabinete, os quais não constituíam elementos necessários
ao atendimento da situação emergencial posta. Diante
da solicitação do Sr. Ronaldo Rangel Nunes, Chefe do
Centro de Processamento de Dados, foram firmados
os Contratos n° 003/2018, com a empresa GERALDO
A. DAS CHAGAS – ME (no valor de R$ 188.951,00) e n°
004/2018, com a empresa FLAVIO JOSÉ DE PAULA – ME
“MEGA TRAINING” (no importe de R$ 28.990,00), por
dispensa de licitação.
Em suas justificativas, os responsáveis suscitaram a
conformidade do processo administrativo 182/2018
com as exigências legais para o procedimento especial
de dispensa de licitação, bem como a ausência de
desídia em sua atuação, sustentando que o fato que
desencadeou a situação emergencial ensejadora da
www.tce.es.gov.br

contratação direta em tela teria sido um furto, ato ilícito
de autoria de terceiros, não sendo passível de imputação
aos gestores.
Aduzem, ainda, que o ofício encaminhado pelo Sr. Ronaldo
Rangel Nunes acerca dos fatos teria se equivocado ao
dizer que havia 1 servidor em funcionamento, mesmo
com o furto dos demais, quando, na verdade, o aludido
servidor teria queimado em 2015 e desde então se
encontrava inoperante, tendo sido feita sua baixa
patrimonial, de forma que, portanto, o evento teria
causado a paralização total das atividades da Câmara.
Por fim, sustentam que os 6 computadores adquiridos
eram essenciais à retomada dos serviços, sendo que
2 destes teriam sido furtados na mesma ocasião que
os servidores, embora essa informação não conste no
boletim de ocorrência, e os demais eram compatíveis
com a configuração dos novos servidores.
Ocorre que, em que pese a alegação de defesa, a
irregularidade se caracteriza pela aquisição de bens
além dos estritamente necessários ao atendimento da
situação de urgência, advinda do furto narrado, quando
houve paralização dos serviços afetos à tecnologia de
informação na Câmara, e é exatamente o que se vê nos
autos.
Isso, porque além dos 2 servidores furtados, foram
adquiridos também, no bojo da contratação direta,
licenças de softwares e 6 computadores que não
guardavam relação com o fato ilícito, evidenciando o uso
indevido da dispensa de licitação para parte do objeto
contratado.
Além disso, o próprio Sr. Ronaldo Rangel Nunes
afirmou ter subsistido 1 servidor na Casa de Leis, mas a
aquisição desses outros 2 servidores se faria necessária
Segunda-feira, 5 de agosto de 2019
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sob o argumento de que assim se mitigaria o risco de
comprometimento/prejuízo das atividades do local caso
aquele falhasse, sendo que, na verdade, 1 equipamento
a mais seria suficiente para suprir eventual falta do
servidor já existente.

serviços que possam ser concluídas no prazo máximo de
180 (cento e oitenta) dias consecutivos e ininterruptos,
contados da ocorrência da emergência ou calamidade,
vedada a prorrogação dos respectivos contratos;

Registre-se que no boletim de ocorrência lavrado não
há indicação de computadores furtados, tampouco
os Termos de Baixa Patrimonial trazidos aos autos
demonstram a alegação dos responsáveis de que o
servidor subsistente mencionado pelo Sr. Ronaldo
Rangel Nunes estaria queimado desde 2015, pelo que os
únicos elementos para os quais a aquisição por dispensa
estaria justificada seriam os 2 servidores.

Nesse passo, não compuseram os autos argumentos e
documentos capazes de elidir a irregularidade, mas ao
contrário, verifica-se a evidenciação de que os Srs. Carlos
Alberto Gomes Alves e Ronaldo Rangel Nunes atuaram
de forma a tirar proveito da situação emergencial
causada pelo furto para adquirir equipamentos além
dos essenciais ao atendimento da situação posta,
que, repita-se, deveriam ter sido submetidos a regular
processo licitatório.

Dessa forma, depreende-se nitidamente que a gestão
fez incluir na contratação realizada com dispensa de
licitação itens que não eram essenciais ao atendimento
da situação emergencial posta, tendo em vista a
ausência de comprovação de nexo causal entre estes e
o furto, valendo-se da oportunidade para adquirir itens
e contratar serviços não essenciais para o momento,
os quais deveriam ter sido alvo de processo licitatório
regular. Estabelece o art. 24, IV da Lei 8666/93 acerca da
possibilidade de dispensa:

(grifos nossos)

Diante disso, me alinho aos entendimentos técnico
e ministerial, no sentido de manter a irregularidade
e responsabilizar os Srs. Carlos Alberto Gomes Alves,
Presidente da Câmara Municipal de São Mateus,
e Ronaldo Rangel Nunes, Chefe do Centro de
Processamento de Dados.
II.2) Item 2.3 da ITC 3840/2018: celebração de contrato
sem prévia análise de sua minuta pela assessoria
jurídica.

Art. 24. É dispensável a licitação:

Critérios: Art. 38, parágrafo único, da Lei 8.666/93;

(...)

Responsável: Carlos Alberto Gomes Alves – Presidente
da Câmara Municipal de São Mateus.

IV - nos casos de emergência ou de calamidade pública,
quando caracterizada urgência de atendimento de
situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer
a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos
e outros bens, públicos ou particulares, e somente
para os bens necessários ao atendimento da situação
emergencial ou calamitosa e para as parcelas de obras e

Neste item, assinalou a unidade técnica a celebração
de contrato sem prévia análise de sua minuta pela
assessoria jurídica, tal como exige art. 38, parágrafo
único, da Lei Federal 8.666/93.
Em sua defesa, o responsável, em síntese, a existência
de parecer jurídico às fls. 53/61 do processo
www.tce.es.gov.br

administrativo 182/2018, emitido pelo procurador
administrativo, Gilson Guilherme Correia, “no qual se
discorre fundamentadamente sobre o referido processo
e entende da existência da situação de emergência”.
Aduziu que, em razão do exíguo tempo transcorrido até
a publicação da dispensa de licitação, o referido parecer
teve o condão de abarcar todo o procedimento.
No entanto, a despeito da argumentação trazida aos
autos, o que se vê é a inobservância à Lei 8.666/93,
que expressamente exige a aprovação pela assessoria
jurídica das minutas de contrato, as quais não foram
objeto de análise no parecer emitido pelo Sr. Gilson
Guilherme Correia (às fls. 54/62 da Peça Complementar
13233/2018-1), sem que conste qualquer minuta
contratual no processo administrativo, tal como a
própria defesa admite.
Isso, porque o exame e aprovação prévios das minutas
de contrato pela assessoria jurídica do ente licitante,
nos termos do invocado parágrafo único do art. 38
da Lei 8.666/93, pretende evitar defeitos capazes de
macular o procedimento licitatório ou de contratação
direta, capazes de eivar de nulidade do contrato,
constituindo um importante instrumento de controle da
Administração Pública.
Nesse caminhar, traz-se entendimento desta Corte de
Contas neste tocante, que já se posicionou contrário
à ausência de parecer prévio das minutas de contrato,
assim como se extrai do teor do Acórdão 1220/2014 –
Plenário, proferido nos autos do Processo 2526/2010,
de relatoria do Conselheiro Sebastião Carlos Ranna de
Macedo:
ACÓRDÃO TC-1220/2014 - PLENÁRIO
Segunda-feira, 5 de agosto de 2019
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Cuidam os presentes autos de Relatório de Auditoria da
Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, exercício
de 2009, de responsabilidade do Senhor (...), Presidente
da Câmara.

da Lei n. 8.666/1993, são mecanismos de prevenção de
instrumentos defeituosos, sendo um ato de controle de
suma importância. Assim, pelo não cumprimento das
formalidades legais, mantém-se a irregularidade.

(...) 4.2 Falta de Parecer Jurídico sobre as Minutas de
Edital e Contratos. A equipe de auditoria aponta, nos
processos licitatórios em referência, ausência de parecer
prévio da Procuradoria Jurídica da Administração,
omissão que contraria o art. 38, parágrafo único da
Lei 8666, que determina o exame e aprovação prévios
das minutas do edital e do contrato. (...) Entende o
defendente, acerca da ausência de parecer prévio da
Procuradoria Jurídica da Administração, que, como
os editais (anexos) ou convites foram elaborados
diretamente na Procuradoria da Casa, então, já estão
precedidos de um parecer tácito. De qualquer sorte, essa
possível explicação não justifica a ausência de exame de
aprovação das minutas dos editais de licitação como
exige a legislação, uma vez que sua validade (do exame
de aprovação) só se efetiva se os exame e aprovação
advierem de órgão ou setor isento, em conformidade
com o princípio administrativo da segregação de
funções, e não de quem elaborou a documentação
a ser examinada e aprovada. Tal procedimento se
conforma como irregular por infringir norma legal de
natureza operacional contida no art. 38, parágrafo
único da Lei nº 8.666/19933. A formalização é garantia
de legalidade, sua ausência é indicio de irregularidade
grave e fraudes. Ademais não foram encontrados, nos
processos de licitação em tela, pareceres jurídicos acerca
das minutas de editais e contratos que deveriam ter sido
previamente examinados e aprovados. Destaca-se que
esses pareceres, exigidos no art. 38, parágrafo único,

Pelo que restou explanado, considerando a celebração
dos Contratos 003/2018 e 004/2018 sem prévia análise
e aprovação jurídica, colidem frontalmente com o
disposto no art. 38, parágrafo único da Lei 8.666/93, me
filio aos entendimentos técnico e ministerial, no sentido
de manter a irregularidade.
II.3) Item 2.4 da ITC 3840/2018: celebração de contrato
com empresas sem comprovação de regularidade fiscal.
Critérios: Art. 27, IV e art. 29, III e IV da Lei 8.666/93;
Responsáveis: Richard da Silva Soares – Presidente da
CPL;
Edivanilton Oliveira Bonifácio – Membro da CPL; e
Darcília Toze Aguiar – Membro da CPL.
Por último, este item se refere ao apontamento técnico
acerca da celebração de contrato com empresas sem
comprovação de regularidade fiscal, em colisão com os
arts. 27, IV e 28, II e IV da Lei de Licitações.
A assertiva retro se firma na constatação de que, nos
autos do processo administrativo que consolidou a
contratação epigrafada, foram colacionados documentos
atestando a regularidade fiscal da empresa contratada,
GERALDO A. CHAGAS ME, com validade expirada e,
portanto, sem qualquer validade.
Em sua defesa, os responsáveis aduziram que, em
atendimento à determinação do Secretário de Finanças
Interino, Sr. Juliano Scamparte de Oliveira, procederam a
juntada das certidões de regularidade fiscal da empresa
www.tce.es.gov.br

contratada, com vistas a viabilizar o seu pagamento,
as quais se encontravam dentro do prazo de validade.
Ainda, sustentam que a conduta dos membros da CPL
não causou dano ao Legislativo Municipal, “porque
dentro do próprio certame tais certidões estavam
plenamente regulares”.
Ocorre que, como se depreende das alegações de defesa,
os responsáveis em momento algum se insurgiram contra
o apontamento de irregularidade, mas tão somente
sustentaram a ausência de prejuízo em decorrência
da conduta dos membros da CPL, uma vez que novas
certidões foram juntadas aos autos no momento da
liquidação de despesas com o contrato, todas regulares.
Extrai-se dos elementos constantes nos autos, como
já bem pontuado nas peças técnicas, que a Certidão
Negativa Municipal, a Certidão de Regularidade do
FGTS e a Certidão Negativa de Recuperação Judicial e
Extrajudicial apresentadas pela mencionada empresa
(às fls. 80, 82 e 83 da Peça Complementar 13233/20181) foram juntados ao processo 182/2018 quando já
estavam com validade vencida.
Desse modo, o Contrato 003/2018, celebrado em
23/02/2018, foi firmado com empresa que não possuía
comprovação de que atendia aos requisitos de habilitação
descritos nos arts. 27, IV e 28, II e IV da Lei de 8666/93,
embora, como dito, tenham sido novas certidões foram
juntadas aos autos na ocasião da liquidação de despesas
com o contrato, todas regulares.
Neste ponto, registre-se que, mesmo em se tratando de
dispensa de licitação, não se está diante da possibilidade
de banimento do dever de verificação dos requisitos
de habilitação exigidos em lei, haja vista que sua
inobservância dá margem à ocorrência de prejuízo à
Segunda-feira, 5 de agosto de 2019
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Administração Pública.

(grifo nosso)

Acerca da impossibilidade de dispensa da referida
comprovação em caso de contratação direta, objeto
do processo 182/2018, Marçal Justen Filhoensina o
seguinte:

Pelo exposto, acompanhando os entendimentos técnico
e ministerial, mantenho a presente irregularidade em
relação ao Sr. Richard da Silva Soares, Presidente da
CPL, bem como aos membros comissão de licitação, Srs.
Edivanilton Oliveira Bonifácio e Darcília Toze Aguiar, por
não terem sido diligentes na análise da documentação
habilitatória. Isso, porque a comissão de licitação é
responsável por receber, examinar e julgar todos os
documentos e procedimentos relativos às licitações e
ao cadastramento de licitantes, sendo que dentre esses
documentos estão os de habilitação e propostas, nos
termos do art. 6º, XVI e art. 51, ambos da Lei nº 8.666/93.

Ressalte-se que o dispositivo silenciou sobre as
hipóteses de contratação direta, o que permite induzir
que a dispensa ou inexigibilidade não eliminará o
dever de verificação dos requisitos de habilitação,
ressalvadas as hipóteses enquadradas nos incs. I e II do
art. 24. Uma ilação inafastável é a de que a contratação
direta não importa, de modo mecânico, a dispensa de
comprovação dos requisitos de habilitação. Ou seja,
os mesmos fundamentos que impõem a verificação
da idoneidade daquele que participa de uma licitação
também se aplicam no caso de contratação direta.
(grifos nossos)
Nessa linha, também já se posicionou o Tribunal de
Contas do Estado de Minas Gerais, por meio da Consulta
786.537, nos seguintes termos:
Consulta — Prefeitura municipal — Contratação
por dispensa ou inexigibilidade de licitação —
Obrigatoriedade de comprovação de regularidade fiscal
para com as Fazendas federal, estadual e municipal —
Observância dos princípios da igualdade e da legalidade.
É obrigatória a comprovação da regularidade do
contratado para com a Fazenda federal, estadual e
municipal nos casos de dispensa e inexigibilidade
de processo licitatório, em respeito aos princípios da
igualdade e da legalidade, insertos no art. 5°, caput, e
art. 37, caput, da Constituição da República e ao disposto
no art. 26, parágrafo único, da Lei n. 8.666/93.

Não obstante, entendo, ainda, que não seja este o
caso de apenar os responsáveis, por considerar a
irregularidade de caráter formal, sopesando a ausência
de dano, bem como a superveniência da comprovação
de regularidade fiscal e trabalhista da empresa com a
juntada de novas certidões válidas ao processo antes
da liquidação do pagamento, cabendo, no entanto, a
expedição de recomendação aos gestores para que estes,
nos próximos procedimentos licitatórios de dispensa,
observem a obrigatoriedade de realizar a adequada
observância da documentação habilitatórias antes de
celebrar contratos, tal como exige a Lei 8666/93.
Diante do exposto, acompanhando em parte os
entendimentos técnico e ministerial, VOTO no sentido
de que o Colegiado aprove a seguinte minuta de
ACÓRDÃO que submeto à sua consideração.
RODRIGO COELHO DO CARMO
Conselheiro Relator
1. ACÓRDÃO
www.tce.es.gov.br

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as
razões expostas pelo Relator, em:
1.1. Julgar parcialmente procedente a presente
Representação, nos termos do art. 178, inciso II do
RITCEES;
1.2. Acolher as razões de justificativa da Sra. Auda Zorzan
dos Santos, Chefe da Divisão de Compras da Câmara
Municipal de São Mateus, afastando a irregularidade
disposta no item 2.2 da ITC 3840/2018;
1.3. Acolher parcialmente as razões de justificativa
dos Srs. Richard da Silva Soares, Edivanilton Oliveira
Bonifácio e Darcília Toze Aguiar, respectivamente,
Presidente e Membros da Comissão Permanente de
Licitação da Câmara Municipal de São Mateus, em razão
da irregularidade disposta no item 2.4 da ITC 3840/2018,
deixando, porém, de apená-los, pelas razões descritas;
1.4. Rejeitar as razões de justificativa do Sr. Carlos Alberto
Gomes Alves, Presidente da Câmara Municipal de São
Mateus, em razão do cometimento das irregularidades
dispostas nos itens 2.1 e 2.3 da MT 868/2019, aplicandolhe multa de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais),
nos termos do artigo 135, inciso II da Lei Complementar
Estadual nº 621/2012, pelas razões descritas;
1.5. Rejeitar as razões de justificativa do Sr. Ronaldo
Rangel Nunes, Chefe do Centro de Processamento de
Dados, em razão do cometimento da irregularidade
disposta no item 2.1 da ITC 3840/2018, aplicando-lhe
multa de R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do
artigo 135, inciso II da Lei Complementar Estadual nº
621/2012, pelas razões descritas;
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1.6. Recomendar ao atual gestor da Câmara Municipal
de São Mateus que, nos próximos procedimentos
licitatórios de dispensa, observem a obrigatoriedade
de realizar a adequada observância da documentação
habilitatória antes de celebrar contratos, tal como exige
a Lei 8666/93;
1.7. Cientificar os interessados do teor da presente
decisão;

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

1.8. Arquivar os autos após o trânsito em julgado.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 22/05/2019 - 15ª Sessão Ordinária da
2ª Câmara.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Domingos Augusto Taufner (no
exercício da presidência) e Rodrigo Coelho do Carmo
(relator);
4.2. Conselheiro substituto: João Luiz Cotta Lovatti
(convocado).
5. Fica o responsável obrigado a comprovar perante
o Tribunal o recolhimento do débito e/ou da multa
aplicada, no prazo de trinta dias, contados a partir da
publicação deste Acórdão, nos termos do art. 454,
inciso I, do Regimento Interno deste Tribunal. Quando
cabível recurso, os prazos para interposição encontramse previstos no Título VIII do mesmo diploma normativo.
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
No exercício da Presidência
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO

ACÓRDÃO TC- 645/2019-4 – SEGUNDA CÂMARA
Processo: 03995/2018-5
Classificação: Controle
Representação

Externo

-

Fiscalização

-

UG: CMSM - Câmara Municipal de São Mateus
Relator: Rodrigo Coelho do Carmo
Responsável: CARLOS ALBERTO GOMES ALVES, AUDA
ZORDAN DOS SANTOS, RICHARD DA SILVA SOARES,
DARCILIA TOZE AGUIAR, EDIVANILTON OLIVEIRA
BONIFACIO
Representante: MAURICIO DE JESUS
CONTROLE EXTERNO – FISCALIZÇÃO – REPRESENTAÇÃO
– CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS – CONTRATAÇÃO
EMERGENCIAL – PROCEDÊNCIA PARCIAL – AFASTAR A
RESPONSABILIDADE DOS MEMBROS DA CPL – REJEIÇÃO
DAS RAZÕES DE JUSTIFICATIVAS DA CHEFE DA DIVISÃO
DE COMPRAS E DO PRESIDENTE DA CPL – MULTA –
RECOMENDAR – DAR CIÊNCIA – ARQUIVAR.

Relator

O EXMO. SR. CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO
CARMO:

CONSELHEIRO SUBSTITUTO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI

I - RELATÓRIO
www.tce.es.gov.br

Trata-se de Representação proposta pelo Sr. Maurício
de Jesus em face do Presidente da Câmara Municipal de
São Mateus, Sr. Carlos Alberto Gomes Alves, narrando
a existência de supostas irregularidades na contratação
emergencial da empresa GERALDO A. DAS CHAGAS – ME
para aquisição de periféricos, recuperação de dados dos
HD’s dos servidores de dados, reconfiguração de backups
e habilitação de auditorias de objetos da unidade, no
bojo do Processo 030/2018.
Em síntese, alega o representante que a contratação
emergencial foi causada por desídia administrativa,
precedida de pesquisa de preços irregular, e desprovida
de Decreto que reconhecesse a situação de emergência,
bem como de análise prévia pela assessoria jurídica.
Dessa forma, o gestor teria violado o princípio da
legalidade, além de haver indícios de ato de improbidade
administrativa, caracterizado pela afronta ao artigo
10, VIII da Lei Federal 8.429/92 (dispensa indevida de
processo licitatório) e de crime tipificado no art. 89 da
Lei de Licitações.
Recebidos os autos, o Relator à época os encaminhou à
área técnica para análise dos fundamentos e pressupostos
da medida cautelar. Por meio da Manifestação Técnica
00439/20018-7, o Núcleo de Tecnologia da Informação
(NTI) apontou a existência de indícios de irregularidades
e a Instrução Técnica Inicial 00306/2018-1 sugeriu a
citação dos responsáveis.
Assim, por meio da Decisão SEGEX 00328/2018, foram
os responsáveis devidamente citados. Conjunta e
tempestivamente, os responsáveis apresentaram
suas justificativas e documentos. Por competência,
novamente o Núcleo de Tecnologia da Informação
– NTI se manifestou através da Instrução Técnica
Segunda-feira, 5 de agosto de 2019
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Conclusiva ITC 3975/2018, com a seguinte proposta de
encaminhamento:
3 PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
3.1. Por todo o exposto e com base no inciso II4, do artigo
95, da Lei Complementar Estadual 621/2012 e artigo
99, §2º5, da Lei Complementar Estadual 621/2012,
sugere-se que seja reconhecida a PROCEDÊNCIA
PARCIAL da presente representação, tendo em vista o
reconhecimento das seguintes irregularidades:
3.1.1. Contratação direta em razão de situação
emergencial causada por desídia administrativa Base
Legal: art. 24, IV, da Lei Federal 8.666/93.Responsáveis:
Carlos Alberto Gomes Alves (Presidente da Câmara
Municipal de São Mateus)
3.1.2. Processo de dispensa de licitação desprovido de
suficiente fundamentação da escolha do fornecedor e de
regular justificativa do preço Base Legal: art. 26, parágrafo
único, II e III, da Lei Federal 8.666/93. Responsáveis:
Auda Zordan dos Santos (Chefe da Divisão de Compras)
Richard da Silva Soares (Presidente da CPL)
Edivanilton Oliveira Bonifácio (Membro da CPL)
Darcília Toze Aguiar (Membro da CPL)
3.1.3. Celebração de contrato sem prévia análise de
sua minuta pela assessoria jurídica Base Legal: art. 38,
parágrafo único, da Lei Federal 8.666/93. Responsável:
Carlos Alberto Gomes Alves (Presidente da Câmara
Municipal de São Mateus)
3.2. Posto isso e diante do preceituado no art. 319, § 1º,
inciso IV, da Res. TC 261/13, conclui-se, opinando por:
3.2.1. Rejeitar as razões de justificativas do Sr. Carlos
Alberto Gomes Alves (Presidente da Câmara Municipal

de São Mateus), em razão do cometimento de infrações
dispostas nos itens 3.1.1 e 3.1.3, aplicando-lhe multa,
com base no art. 135, II, LC 621/2012, na medida da sua
culpabilidade;
3.2.2. Rejeitar as razões de justificativas de Auda Zordan
dos Santos (Chefe da Divisão de Compras), Richard da
Silva Soares (Presidente da CPL), Edivanilton Oliveira
Bonifácio (membro da CPL) e Darcília Toze Aguiar
(membro da CPL), em razão do cometimento de infração
disposta no item 3.1.3, aplicando-lhes multa, com
base no art. 135, II, LC 621/2012, na medida da sua
culpabilidade;
3.3. Por fim, cumpre ressaltar que há pedido de
SUSTENTAÇÃO ORAL firmado em favor de Carlos Alberto
Gomes Alves, Auda Zordan dos Santos, Richard da
Silva Soares, Darcilia Toze Aguiar e Edivanilton Oliveira
Bonifácio (fl. 9 da Defesa/Justificativa 01040/2018-1).
Encaminhados os autos ao Ministério Público de Contas,
o Ilustre Procurador Heron Carlos Gomes de Oliveira
manifestou-se através do Parecer 05408/2018, anuindo
com os argumentos fáticos e jurídicos descritos na ITC
3975/2018.
Na 2ª Sessão Ordinária da Segunda Câmara deste
Tribunal de Contas, ocorrida em 06/02/2019, foi realizada
sustentação oral pelo representante dos responsáveis,
na forma das Notas Taquigráficas 19/2019, bem como
novos documentos (eventos 42 a 45).
Retornaram os autos à unidade técnica para análise
dos argumentos e documentos ali colacionados, tendo
sido elaborada a Manifestação Técnica 868/2019, que
concluiu por reiterar integralmente os termos da ITC
3975/2018 ante a ausência de inovação nos argumentos
www.tce.es.gov.br

trazidos capazes de elidir as irregularidades mantidas,
com o que anuiu o Ministério Público de Contas em seu
Parecer 655/2019.
Após, retornaram-me os autos para análise. É o que
importa relatar.
II – FUNDAMENTAÇÃO
Inicialmente, cumpre por em relevo que, da análise
técnica conclusiva, cujas propostas foram corroboradas
pela MT 868/2019, a que aderiu integralmente o
órgão ministerial, opinou-se pela manutenção dos
indicativos de irregularidade descritos nos itens 2.1, 2.2
e 2.3 da MT 868/2019, sobre os quais passa-se a tratar
pormenorizadamente:
II.1) Item 2.1 da MT 868/2019: contratação direta em
razão de situação emergencial causada pela desídia
administrativa.
Critérios: Art. 24, IV da Lei 8.666/93;
Responsável: Carlos Alberto Gomes Alves – Presidente
da Câmara Municipal de São Mateus.
A equipe técnica constatou que a contratação direta
de empresa para a recuperação de dados dos HD’s
dos servidores de dados, reconfiguração de backups,
habilitação de auditorias de objetos da unidade e
fornecimento de periféricos, amparada em situação
emergencial, teve como causa da emergência a desídia
administrativa, caracterizada pela omissão na adoção
de medidas para solucionar os problemas da rede
elétrica do local, que sabidamente vinham ocasionando
transtornos às atividades legislativas.
Em suas justificativas, o responsável suscitou a ausência
de desídia em sua atuação, sustentando que o fato que
desencadeou a situação emergencial ensejadora da
Segunda-feira, 5 de agosto de 2019
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contratação direta em tela teria sido um raio, fenômeno
natural dotado de imprevisibilidade, não sendo passível
de imputação ao gestor.
Já no âmbito de sua sustentação oral, aduziu que
não possuía ingerência junto às instalações elétricas
do complexo onde funciona a Câmara, em razão do
comodato celebrado entre a empresa Aracruz Celulosa
e a Prefeitura Municipal de São Mateus em 2002, sendo
que a Casa de Leis ocupa 2 dos 12 edifícios que compõem
o complexo.
Ocorre que, em que pese a alegação de defesa, a
documentação acostada, entre as quais se encontra
a Lei 090/2002, que autoriza a celebração do aludido
comodato, estabelece que a vigência do ato teria termo
até 2016, sem que tenha sido colacionado aditivo que
estendesse a referida validade, tampouco que este ainda
se encontrava vigente na época de sua gestão, quando
ocorreu a irregularidade, entre 2017 e 2018.
Além disso, o próprio contrato do comodato, em sua
cláusula 4.2, em observância ao art. 4° da Lei 090/2002,
firma que as despesas decorrentes de manutenção do
referido imóvel ficarão por conta do Comandatário, isto
é, o Município de São Mateus, incluindo os reparos na
rede elétrica.
Dessa forma, depreende-se tão somente que a
titularidade não era detida pela Câmara Municipal
das instalações, sem que se tenha verificado qualquer
comprovação de que tenham sido tomadas providências
pelo gestor junto à empresa de energia elétrica, com
vistas a investigar a razão das constantes oscilações
elétricas --- que já haviam causado danos e transtornos
em outas ocasiões --- eram ocasionadas pela companhia
elétrica ou por problemas na rede elétrica.

Saliente-se que a unidade técnica apontou a ausência
de elementos capazes de proporcionar a conclusão de
que o nobreak adquirido pelo gestor pouco antes do
episódio que deu ensejo ao quadro emergencial narrado
nos autos era suficiente e adequado para prevenir danos
ativos de tecnologia da informação do edifício, mas ao
contrário, há informações de ocorrência de pane de um
dos servidores após sua compra.
Nesse passo, não compuseram os autos argumentos e
documentos capazes de elidir a irregularidade, tendo
em vista a ausência de demonstração de que o Sr. Carlos
Alberto Gomes Alves atuou de forma a solucionar os
conhecidos problemas na rede elétrica, devido ao
histórico de danos em equipamentos de informática e
transtornos às atividades da Câmara Municipal.
Diante disso, me alinho aos entendimentos técnico
e ministerial, no sentido de manter a irregularidade
e responsabilizar o Sr. Carlos Alberto Gomes Alves,
Presidente da Câmara Municipal de São Mateus.
II.2) Item 2.2 da MT 868/2019: processo de dispensa
de licitação desprovido de suficiente fundamentação
da escolha do fornecedor e de regular justificativa de
preço.
Critérios: Art. 26, parágrafo único, II e III, da Lei 8.666/93;
Responsáveis: Auda Zondan dos Santos – Chefe da
Divisão de Compras;
Richard da Silva Soares – Presidente da CPL;
Edivanilton Oliveira Bonifácio – Membro da CPL; e
Darcília Toze Aguiar – Membro da CPL.
Apontou a unidade técnica para a deficiência na instrução
do processo de dispensa de licitação, no que toca à
www.tce.es.gov.br

fundamentação da escolha do fornecedor, bem como
de uma adequada justificativa de preço, especialmente
em razão da discrepância entre os três orçamentos que
embasaram o procedimento.
A assertiva retro se funda na substancial diferença entre
os orçamentos colacionados pela Divisão de Compras,
que chegam a alcançar R$ 11.350,00 (64%) entre o de
menor valor e o segundo de menor valor, e de R$ 9.150
(32%) entre este último e o de maior valor. Destaca-se
ainda que o orçamento mais custoso é R$ 20.500,00
(116%) superior ao menor preço coletado – ou seja, mais
que o dobro do orçado pela empresa contratada.
Em sede de defesa, os responsáveis alegaram que a
coleta de preços foi realizada de maneira diligente e
eficaz na demonstração da compatibilidade dos valores
contratados com os praticados no mercado, mesmo
diante da indisponibilidade de internet decorrente da
paralisação do servidor e da ausência de cadastro de
fornecedores na Câmara, contando com a conferência da
documentação pelos membros da CPL que ora figuram
como responsáveis.
Ocorre que, mesmo diante de tamanha diferença, a
Chefe da Divisão de Compras não estendeu a pesquisa de
preços, considerando que a própria defesa admitiu que
a servidora “pesquisou em equipamento particular via
internet a cotação junto a empresas que já mantiveram
contrato e prestaram serviços a esta Edilidade”, ainda
que tenha argumentado que a ausência de internet na
Casa de Leis tenha comprometido a pesquisa de preços.
Ainda, ao contrário do alegado, não restou evidenciado
no processo administrativo que a Chefe da Divisão de
Compras usou como parâmetro os valores obtidos em
consulta ao sítio eletrônico www.perfil.inf.br, da empresa
Segunda-feira, 5 de agosto de 2019
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PerfilComp, que disponibiliza Atas de Registros de Preços
de todo o Brasil.
Embora tenha sido contratado o menor dos três preços
coletados, resta evidente que a pesquisa realizada
não se revelou suficiente para demonstrar nos autos
do procedimento de dispensa a compatibilidade com
o valor praticado no mercado. Não bastasse, nos
orçamentos não se verifica qualquer especificação
acerca dos serviços cotados, o que inviabiliza a análise
ou justificativa de tamanha diferença nos preços.
Nesse passo, cabe trazer à baila entendimentos
do TCU acerca da necessidade de comprovação da
compatibilidade com os valores de mercado nos
procedimentos de dispensa de licitação:
Acórdão 1607/2014-Plenário | Relator: AUGUSTO
SHERMAN
Em procedimento de dispensa de licitação, devem
constar, no respectivo processo administrativo,
elementos suficientes para comprovar a compatibilidade
dos preços a contratar com os vigentes no mercado ou
com os fixados por órgão oficial competente, ou, ainda,
com os que constam em sistemas de registro de preços.
(g.n)
Acórdão TCU nº403/2013-Primeira Câmara | WALTON
ALENCAR RODRIGUES
(...) A estimativa de preços que integrou o projeto básico
do certame revelou-se superestimada, porque os valores
dos serviços objeto da contratação foram calculados a
partir de orçamentos com grande variação de preços.
Sobre o tema, assim se manifestou a unidade técnica, in
verbis (peça 7):
“26. Essa constatação pode ser verificada pelo fato

do orçamento elaborado com base em consultas que
apresentam grandes variações de preços, suficientes
para se afirmar que a média desses preços não se
presta para representar os preços praticados no
mercado, e, ainda, pelo fato da proposta vencedora
(R$ 3.292.668,90) ser de valor cerca de duas vezes
menor do que aquele estimado pela COGRL e que consta
do edital (R$ 6.423.490,12).”(grifei)
Indispensável que a Administração avalie, de forma
crítica, a pesquisa de preço obtida junto ao mercado,
em especial quando houver grande variação entre os
valores a ela apresentados.
Nesse sentido a ementa do Acórdão 1.108/2007,
Plenário, in verbis:
“Não é admissível que a pesquisa de preços de mercado
feita pela entidade seja destituída de juízo crítico
acerca da consistência dos valores levantados, máxime
quando observados indícios de preços destoantes dos
praticados no mercado.”
Não cuidaram os responsáveis de pesquisar os preços
praticados em contratos congêneres, então mantidos
pela Coordenação-geral de Recursos Logísticos do
Ministério da Fazenda. A adoção dessa providência
seria suficiente para revelar o desacerto do orçamento
submetido à licitação.

trata o art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992. Por essa
razão, acolho a proposta de cominação de multa aos
responsáveis.
Noutro giro, contata-se que a unidade técnica desta Casa
aponta responsabilidade sob os membros da Comissão
Permanente de Licitação diante da irregularidade,
todavia, ressalve-se que a responsabilização de membros
da CPL não é matéria simples, já que pode abarcar
inúmeras situações jurídicas que devem ser analisadas
sob óticas variantes, considerando o caso concreto.
Assim, destaque-se que a lei incumbe aos membros da
CPL a direção da fase externa do procedimento licitatório,
nos termos do inciso XVI do artigo 6º e o artigo 51 da Lei
8.666/93, atribuindo-lhes responsabilidades, tais como
a especificação do objeto e o seu valor de mercado,
anotação dos valores e reservas orçamentárias.
Avalio, portanto, no caso sob análise, que os membros da
comissão de licitação não podem ser responsabilizados
pela ausência de pesquisa de preço suficiente a
demonstrar a compatibilidade dos valores contratados
com os vigentes no mercado, conforme entendimento
do Tribunal de Contas da União:

A falta de diligência dos gestores, entretanto, não se
revelou danosa ao Erário, porque a disputa comercial
havida no certame licitatório conduziu à contratação do
serviço por valor correspondente à metade do estimado.

“Não constitui incumbência obrigatória da CPL, do
pregoeiro ou da autoridade superior realizar pesquisas
de preços no mercado e em outros entes públicos,
sendo essa atribuição, tendo em vista a complexidade
dos diversos objetos licitados, dos setores ou pessoas
competentes envolvidos na aquisição do objeto”
(Acórdão nº 3516/2007, Primeira Câmara, Relator Min.
Aroldo Cedraz, Processo nº 005.991/2000-7)

A ausência de dano, contudo, não se mostra hábil
a afastar a hipótese de imposição da sanção de que

Nesta linha de entendimento, não há que se falar em
responsabilização dos membros da comissão de licitação.

(...)

www.tce.es.gov.br
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Nesse sentido, em que pese à ausência de comprovação
das alegações de que houve pesquisa, como já
mencionado, não se pode afirmar que o preço contratado
foi excessivo, capaz de gerar danos à Administração.
Pelo exposto, acompanhando os entendimentos técnico
e ministerial, mantenho a presente irregularidade em
relação à Sra. Auda Zondan dos Santos, Chefe da Divisão
de Compras, e o Sr. Richard da Silva Soares, Presidente
da CPL. Contudo, afasto a responsabilidade dos
membros comissão de licitação, Srs. Edivanilton Oliveira
Bonifácio e Darcília Toze Aguiar, por não ser exigível que
se manifestassem em relação à avaliação de preço do
objeto licitado.
Não obstante, entendo, ainda, que não seja este o caso de
apenar os responsáveis, por considerar a irregularidade
de caráter formal, sopesando a ausência de dano, bem
como o fato de que o preço aderido foi o de menor valor,
cabendo, no entanto, a expedição de recomendação aos
gestores para que estes, nos próximos procedimentos
licitatórios de dispensa, observem a obrigatoriedade de
realizar uma adequada pesquisa de preço, abarcando
a demonstração de compatibilidade entre os preços
apurados e os praticados no mercado.
II.3) Item 2.3 da MT 868/2019: celebração de contrato
sem prévia análise de sua minuta pela assessoria
jurídica.
Critérios: Art. 38, parágrafo único, da Lei 8.666/93;
Responsável: Carlos Alberto Gomes Alves – Presidente
da Câmara Municipal de São Mateus.
Neste item, assinalou a unidade técnica a celebração
de contrato sem prévia análise de sua minuta pela
assessoria jurídica, tal como exige art. 38, parágrafo

único, da Lei Federal 8.666/93.

ACÓRDÃO TC-1220/2014 - PLENÁRIO

Em sua defesa, o responsável, em síntese, a existência
de parecer jurídico às fls. 16 do processo administrativo
030/2018, emitido pelo procurador administrativo,
Gilson Guilherme Correia, “no qual se discorre
fundamentadamente sobre o referido processo e
entende da existência da situação de emergência”.
Aduziu que, em razão do exíguo tempo transcorrido até
a publicação da dispensa de licitação, o referido parecer
teve o condão de abarcar todo o procedimento.

Cuidam os presentes autos de Relatório de Auditoria da
Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, exercício
de 2009, de responsabilidade do Senhor (...), Presidente
da Câmara.

No entanto, a despeito da argumentação trazida aos
autos, o que se vê é a inobservância à Lei 8.666/93, que
expressamente exige a aprovação pela assessoria jurídica
das minutas de contrato, as quais não foram objeto de
análise no parecer emitido pelo Sr. Gilson Guilherme
Correia (às fls. 20 da Peça Complementar 13607/2018-9),
sem que conste qualquer minuta contratual no processo
administrativo, tal como a própria defesa admite.
Isso, porque o exame e aprovação prévios das minutas
de contrato pela assessoria jurídica do ente licitante,
nos termos do invocado parágrafo único do art. 38
da Lei 8.666/93, pretende evitar defeitos capazes de
macular o procedimento licitatório ou de contratação
direta, capazes de eivar de nulidade do contrato,
constituindo um importante instrumento de controle da
Administração Pública.
Nesse caminhar, traz-se entendimento desta Corte de
Contas neste tocante, que já se posicionou contrário
à ausência de parecer prévio das minutas de contrato,
assim como se extrai do teor do Acórdão 1220/2014 –
Plenário, proferido nos autos do Processo 2526/2010,
de relatoria do Conselheiro Sebastião Carlos Ranna de
Macedo:
www.tce.es.gov.br

(...) 4.2 Falta de Parecer Jurídico sobre as Minutas de
Edital e Contratos. A equipe de auditoria aponta, nos
processos licitatórios em referência, ausência de parecer
prévio da Procuradoria Jurídica da Administração,
omissão que contraria o art. 38, parágrafo único da
Lei 8666, que determina o exame e aprovação prévios
das minutas do edital e do contrato. (...) Entende o
defendente, acerca da ausência de parecer prévio da
Procuradoria Jurídica da Administração, que, como
os editais (anexos) ou convites foram elaborados
diretamente na Procuradoria da Casa, então, já estão
precedidos de um parecer tácito. De qualquer sorte, essa
possível explicação não justifica a ausência de exame de
aprovação das minutas dos editais de licitação como
exige a legislação, uma vez que sua validade (do exame
de aprovação) só se efetiva se os exame e aprovação
advierem de órgão ou setor isento, em conformidade
com o princípio administrativo da segregação de
funções, e não de quem elaborou a documentação
a ser examinada e aprovada. Tal procedimento se
conforma como irregular por infringir norma legal de
natureza operacional contida no art. 38, parágrafo
único da Lei nº 8.666/19933. A formalização é garantia
de legalidade, sua ausência é indicio de irregularidade
grave e fraudes. Ademais não foram encontrados, nos
processos de licitação em tela, pareceres jurídicos acerca
das minutas de editais e contratos que deveriam ter sido
previamente examinados e aprovados. Destaca-se que
Segunda-feira, 5 de agosto de 2019
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esses pareceres, exigidos no art. 38, parágrafo único,
da Lei n. 8.666/1993, são mecanismos de prevenção de
instrumentos defeituosos, sendo um ato de controle de
suma importância. Assim, pelo não cumprimento das
formalidades legais, mantém-se a irregularidade.
Pelo que restou explanado, considerando que ausência
de prévia análise e aprovação jurídica colidem
frontalmente com o disposto no art. 38, parágrafo único
da Lei 8.666/93, me filio aos entendimentos técnico e
ministerial, no sentido de manter a irregularidade.
Diante do exposto, acompanhando em parte os
entendimentos técnico e ministerial, VOTO no sentido
de que o Colegiado aprove a seguinte minuta de
ACÓRDÃO que submeto à sua consideração.
RODRIGO COELHO DO CARMO
Conselheiro Relator
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as
razões expostas pelo Relator, em:
1.1. Julgar parcialmente procedente a presente
Representação, nos termos do art. 178, inciso II do
RITCEES;
1.2. Acolher as razões de justificativa dos Srs. Edivanilton
Oliveira Bonifácio e Darcília Toze Aguiar, Membros da
Comissão Permanente de Licitação da Câmara Municipal
de São Mateus, para afastar sua responsabilização no
tocante à irregularidade disposta no item 2.2 da MT
868/2019, deixando, porém, de apená-los, pelas razões
descritas;

1.3. Acolher parcialmente as razões de justificativa
da Sra. Auda Zorzan dos Santos, Chefe da Divisão de
Compras da Câmara Municipal de São Mateus, em razão
do cometimento da irregularidade disposta no item 2.2
da MT 868/2019, deixando, porém, de apená-la, pelas
razões descritas;
1.4. Rejeitar as razões de justificativa do Sr. Carlos Alberto
Gomes Alves, Presidente da Câmara Municipal de São
Mateus, em razão do cometimento das irregularidades
dispostas nos itens 2.1 e 2.3 da MT 868/2019, aplicandolhe multa de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais),
nos termos do artigo 135, inciso II da Lei Complementar
Estadual nº 621/2012, pelas razões descritas;
1.5. Recomendar ao atual gestor da Câmara Municipal
de São Mateus que, nos próximos procedimentos
licitatórios de dispensa, observem a obrigatoriedade de
realizar uma adequada pesquisa de preço, abarcando
a demonstração de compatibilidade entre os preços
apurados e os praticados no mercado;
1.6. Cientificar os interessados do teor da presente
decisão;

5. Fica o responsável obrigado a comprovar perante
o Tribunal o recolhimento do débito e/ou da multa
aplicada, no prazo de trinta dias, contados a partir da
publicação deste Acórdão, nos termos do art. 454,
inciso I, do Regimento Interno deste Tribunal. Quando
cabível recurso, os prazos para interposição encontramse previstos no Título VIII do mesmo diploma normativo.
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
No exercício da Presidência
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
Relator
CONSELHEIRO SUBSTITUTO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Convocado
Fui presente:
PROCURADOR DE CONTAS HERON CARLOS GOMES DE
OLIVEIRA
Em substituição ao procurador-geral
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões

1.7. Arquivar os autos após o trânsito em julgado.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 22/05/2019 - 15ª Sessão Ordinária da
2ª Câmara.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Domingos Augusto Taufner (no
exercício da presidência) e Rodrigo Coelho do Carmo
(relator);
4.2. Conselheiro substituto: João Luiz Cotta Lovatti
(convocado).
www.tce.es.gov.br

ACÓRDÃO TC- 646/2019-4 – SEGUNDA CÂMARA
Processo: 04136/2018-8
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2017
UG: SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de João
Neiva
Relator: João Luiz Cotta Lovatti
Responsável: SEGUNDO MANUEL ALVAREZ TORRES
Segunda-feira, 5 de agosto de 2019
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PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – SERVIÇO AUTÔNOMO
DE ÁGUA E ESGOTO DE JOÃO NEIVA – EXERCÍCIO 2017 –
REGULAR – QUITAÇÃO – DETERMINAÇÃO – ARQUIVAR
O CONSELHEIRO SUBSTITUTO JOÃO LUIZ COTTA
LOVATTI:
Tratam os presentes autos da Prestação de Contas Anual
do SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE JOÃO
NEIVA, referente ao exercício financeiro de 2017, sob a
responsabilidade da Sr. SEGUNDO MANUEL ALVAREZ
TORRES.
As peças contábeis encaminhadas a esta Corte,
foram analisadas pelo Núcleo de Controle Externo de
Contabilidade e Economia, que expediu Relatório Técnico
– RT n° 00478/2018-7, evidenciando procedimentos
irregulares, e opinando pela citação do responsável
para apresentação de justificativas quanto ao seguinte
achado:
O indício de irregularidade apontado, e também
assinalado na Instrução Técnica Conclusiva n.º
00729/2019-1, propiciou a citação do responsável para
apresentação de justificativas, conforme Decisão SEGEX
00686/2018-7.
Regularmente citado (Termo de Citação 01249/20187), o responsável exercitou seu direito de defesa,
apresentando suas justificativas e documentos
comprobatórios.
Ao proceder à análise dos documentos apresentados,
o Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e
Economia, através da Instrução Técnica Conclusiva n°
00729/2019-1, opinou no sentido de que as contas do
exercício de 2017 do SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E
ESGOTO DE JOÃO NEIVA sejam julgadas Regulares, na

forma do artigo 84, I da Lei Complementar nº 621/2012.
Sugeriu ainda, emissão de determinação ao atual gestor
do SAAE para que apresente na próxima prestação de
contas:
O relatório e parecer da Unidade Central de Controle
Interno, que no município de João Neiva é realizado
pela Controladoria Geral. Em caso da não elaboração
do relatório pela Controladoria, que faça constar em
notas explicativas, que enviou os documentos da PCA à
controladoria em tempo hábil, demonstrando a data de
envio, e que cobrou por meio de ofícios ou outros meios
de comunicação da Controladoria o envio do parecer
e relatório de controle interno, arquivo reluci, para
compor a prestação de contas anual do SAAE de João
Neiva junto ao TCEES.
O Ministério Público de Contas, por sua vez, por meio
do Parecer n.º 01044/2019, de lavra do Procurador Luis
Henrique Anastácio da Silva, ratificou o opinamento
técnico, sugerindo o julgamento pela regularidade da
prestação de contas, com a expedição da determinação
apresentadas na ITC.
É o Relatório. Passo a fundamentar.
Considerando que não foram apontadas inconsistências
nas demonstrações contábeis, conforme evidenciado
pela área técnica, entendo que as presentes contas
devem ser julgadas regulares, sem prejuízo da expedição
da determinação proposta pelo corpo técnico. Adoto
como razões de decidir os fundamentos expostos
pelo corpo técnico na Instrução Técnica Conclusiva n°
00729/2019, abaixo transcritos:
2.

DOS INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES

2.1 Ausência de providências, visando implantação da
www.tce.es.gov.br

unidade central executora de controle interno (Item
3.3.1 do RTC 478/2018-7)
Base Legal: §2º do art. 82 da Lei Complementar Estadual
621/2012, no §4º do art. 135 do Regimento Interno do
TCEES e na IN 43/2017
Segundo o relatório técnico,
Analisando os documentos que compõem a presente
prestação de contas, verifica-se que não foram
encaminhados os arquivos pertinentes às atividades
desempenhadas pelo Controle Interno, bem como
o parecer sobre as contas do exercício de 2017, sob a
responsabilidade do Sr. Segundo Manuel Alvarez Torres.
Consta do arquivo DOCSPCA.pdf apenas a informação de
que não há Controle Interno na Unidade Gestora [...]
Ressalta-se que o Acórdão 348/2018-3 julgou Regular
com Ressalvas as contas do exercício de 2015, sob a
responsabilidade do Sr. Clesio Ferreira Gonçalves, bem
como determinou ao atual gestor que:
“...adote as medidas administrativas visando implantação
da unidade central executora
de
controle
interno para
possibilitar
a
elaboração
e encaminhamento, nas futuras prestações de contas, do
Relatório e Parecer do Controle Interno a que se refere o
artigo 82, §2º da LeiComplementar 621/2012 c/c artigo
135, §4º do RITCEES e art. 5º da Res. TCEES 227/2011,
com os requisitos mínimos estabelecidos na Instrução
Normativa TC 43/2017.” [grifo nosso]
.
Não obstante se tratar de determinação para as
futuras prestações de contas, que o gestor informe
quais as providências tomadas a partir da ciência da
determinação, que se deu em 16/10/2018, conforme
Certidão 05010/2018-7 (TC 6873/2016).
Segunda-feira, 5 de agosto de 2019
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Diante do exposto, sugere-se a citação do responsável
para apresentar justificativas quanto à ausência do
Controle Interno.
Das justificativas
Consta dos documentos da defesa, cópia da Lei Municipal
nº.2939 de 14 de dezembro de 2016, que informa que o
controle interno do SAAE de João Neiva é de competência
da Controladoria do Município. Corroborando para
este entendimento, a defesa informa que o relatório
de atividades do Órgão de Controle Interno, arquivo
RELACI, referente ao SAAE de João Neiva, foi realizado
pela Controladoria Municipal.
Da análise das justificativas
De acordo com a artigo 16 – D, inciso I ao V, da Lei
Municipal nº. 2939/2016 é atribuição do Poder Executivo
Municipal, através da Controladoria Geral do Munícipio
realizar ações de controle interno nos Órgãos e Entidades
da Administração Direta e Indireta, portanto
sendo o SAAE uma Autarquia Municipal, classificado
na estrutura organizacional do Munícipio como
administração indireta, logo a competência para emissão
de relatório de controle interno caberia a
Controladoria Geral do Município. Desta forma é
inapropriado cobrar do gestor do SAAE procedimentos
para elaboração do relatório de controle interno.
No entanto, o gestor ao enviar a prestação de conta anual
para o TCEES, deveria mencionar em notas explicativas
o motivo de não ter enviado o relatório de controle
interno, arquivo reluci, comprovando que forneceu os
documentos da prestação de contas à Controladoria para
análise em tempo hábil, e em caso de não atendimento
por parte da Controladoria, fazer constar os ofícios

enviados ao Controlador geral no sentido de obter
daquele Órgão, o relatório e parecer sobre a prestação
de contas do SAAE para posterior envio na prestação de
contas ao TCEES.
Assim sugere o afastamento da irregularidade e que seja
determinado ao gestor, para que em futuras prestações
de contas, em caso da impossibilidade de obter o
relatório de controle interno, demonstre que enviou
os documentos da prestação de contas à controladoria
para análise e emissão do relatório de controle interno
em tempo hábil e que cobrou a sua realização por meio
deofícios enviados a Controladoria, uma vez que, em
conformidade com a IN 43/2017, o arquivo reluci, é
parte integrante do rol de documentos que compõe a
prestação de contas anual do SAAE de João Neiva.
Considerando que a análise técnica exaure o instrumento
persecutório do Controle Externo e não dá margem a
interpretação diversa, acompanhando a área técnica
e o Ministério Público de Contas, PROPONHO VOTO
no sentido de que o Colegiado aprove a minuta de
deliberação que submeto à apreciação.
JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Conselheiro
1. ACÓRDÃO

Substituto

VISTOS, acompanhando em parte os entendimentos
exarados pela unidade técnica e pelo Ministério Público
de Contas, ACORDAM os Conselheiros do Tribunal de
Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em Sessão
da Segunda Câmara, ante as razões expostas, em:
1.1. Julgar REGULAR a Prestação de Contas Anual
do SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE
JOÃO NEIVA, referente ao exercício de 2017, sob
www.tce.es.gov.br

a responsabilidade do senhor SEGUNDO MANUEL
ALVAREZ TORRES, dando-lhe quitação;
1.2. DETERMINAR ao atual gestor do Serviço Autônomo
de Água e Esgoto de João Neiva que:
Apresente na próxima prestação de contas, o relatório e
parecer da Unidade Central de Controle Interno, que no
município de João Neiva é realizado pela Controladoria
Geral. Em caso da não elaboração do relatório pela
Controladoria, que faça constar em notas explicativas,
que enviou os documentos da PCA à controladoria em
tempo hábil, demonstrando a data de envio, e que cobrou
por meio de ofícios ou outros meios de comunicação da
Controladoria o envio do parecer e relatório de controle
interno, arquivo reluci, para compor a prestação de
contas anual do SAAE de João Neiva junto ao TCEES.
1.3 ARQUIVAR, após trânsito em julgado.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 22/05/2019 - 15ª Sessão Ordinária da
2ª Câmara.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Domingos Augusto Taufner (no
exercício da presidência) e Rodrigo Coelho do Carmo;
4.2. Conselheiro substituto: João Luiz Cotta Lovatti
(relator).
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
No exercício da Presidência
CONSELHEIRO SUBSTITUTO CONVOCADO JOÃO LUIZ
COTTA LOVATTI
Relator
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
Segunda-feira, 5 de agosto de 2019
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Fui presente:
PROCURADOR DE CONTAS HERON CARLOS GOMES DE
OLIVEIRA
Em substituição ao procurador-geral
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões

ACÓRDÃO TC- 647/2019-4 – SEGUNDA CÂMARA
Processo: 04148/2018-1
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2017
UG: FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social de
Nova Venécia
Relator: João Luiz Cotta Lovatti
Responsável: MARCIA DOS SANTOS
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO DE 2017 –
REGULAR – QUITAÇÃO - RECOMENDAR - ARQUIVAR.
O CONSELHEIRO SUBSTITUTO JOÃO LUIZ COTTA
LOVATTI:
RELATÓRIO
Tratam os presentes autos da Prestação de Contas
Anual do Fundo Municipal de Assistência Social de Nova
Venécia, referente ao exercício financeiro de 2017, sob a
responsabilidade da Sra. Márcia dos Santos.
As peças contábeis encaminhadas a esta Corte,
foram analisadas pelo Núcleo de Controle Externo
de Contabilidade e Economia, que expediu Relatório
Técnico – RT 565/2018, evidenciando procedimentos

irregulares, e opinando pela citação da responsável
para apresentação de justificativas quanto ao seguinte
achado:
O indício de irregularidade apontado, e também
assinalado na Instrução Técnica Inicial 761/2018,
propiciou a citação da responsável para apresentação de
justificativas, conforme Decisão SEGEX 00725/2018-3
Regularmente citada (Termo de Citação 1309/2018), a
responsável exercitou seu direito de defesa, apresentando
suas justificativas e documentos comprobatórios.
Ao proceder à análise dos documentos apresentados,
o Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e
Economia, através da Instrução Técnica Conclusiva
866/2019-3, opinou no sentido de que as contas do
exercício de 2017 do Fundo Municipal de Assistência
Social de Nova Venécia sejam julgadas Regulares, na
forma do artigo 84, I da Lei Complementar nº 621/2012.
O douto representante do Ministério Público de Contas,
Dr. Luciano Vieira, manifestou-se em consonância com a
área técnica, opinando pela REGULARIDADE da presente
prestação de contas anual.
Após, vieram-me os autos para análise.
II. FUNDAMENTAÇÃO
Cumpre por em relevo que, da análise técnica realizada
sobre a Prestação de Contas Anual do Fundo Municipal
de Assistência Social de Nova Venécia, ora em discussão,
referente ao exercício de 2017, sob a responsabilidade
da Sra. Márcia dos Santos, preliminarmente, indícios de
irregularidades foram detectados no Relatório Técnico
565/2018, resultando na citação da responsável com
relação ao seguinte item:
2.1- Divergência entre os extratos bancários e os registros
www.tce.es.gov.br

contábeis.
Base Legal: artigos 85 e 89 da Lei 4.320/1964 c/c LC
101/2000, art. 43 c/c §3° do art. 164 da CF/88. Instrução
Normativa 34/2015 de 02 de junho de 2015. (DOELTCEES 3.6.2015 - Edição nº 423, p.1).
Foi constatado no RT 565/2018:
Foram encontradas divergências nas seguintes contas
bancárias: Tabela 12.A) Divergência saldo contábil e
extrato conta corrente
Fonte: Processo TC 4148/2018 - Prestação de Contas
Anual/2017.
Os valores encontrados nos extratos não correspondem
àqueles registrados na tabela 12. A demonstração
da tabela 12.A foi subsidiada pelas figuras a seguir
dos extratos bancários encaminhados, via sistema
CidadesWEB TCEES.
FIGURA 1 – Extrato Conta Corrente 28.385-1
Fonte: Processo TC 4148/2018 - Prestação de Contas
Anual/2017.
Conforme relatado na ITC 866/2019, a gestora alegou
que ocorreu um lapso do Setor de Contabilidade quando
da anexação dos extratos bancários das contas bancárias
28.385-1 e 28.390-8 por ocasião do envio eletrônico da
PCA, foram encaminhados extratos diferentes dos que
deveriam ser encaminhados.
Em sua defesa, encaminhou os extratos corretos,
respondendo as divergências apontadas.
Sendo assim, a área técnica acolheu as justificativas
apresentadas pela responsável, afastando o indício de
irregularidade indicado no RT 565/2018.
Abaixo segue reprodução dos extratos encaminhados.
Segunda-feira, 5 de agosto de 2019
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Fonte: Processo TC 4148/2018 - Prestação de Contas
Anual/2017.
Instado a manifestar-se, o Ministério Público de Contas,
por meio do Parecer 1105/2019-1 da lavra do Procurador
Luciano Vieira, endossou a proposição da área técnica,
exposta na ITC 866/2019-3, pugnando pela regularidade
da presente prestação de contas.
III. CONCLUSÃO
Desse modo, considerando que o Ministério Público de
Contas acompanhou integralmente o entendimento da
área técnica, exposto por ocasião da ITC 866/2019-3,
encampo os fundamentos e conclusões explicitadas pelo
corpo técnico, tornando-os parte integrante do presente
voto.
Ante o exposto, PROPONHO VOTO no sentido de que
o Colegiado aprove a seguinte minuta de Acórdão que
submeto à sua consideração.
JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Conselheiro
1. ACÓRDÃO

Substituto

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em Sessão Colegiada, ante as razões
expostas pelo relator, em:
1.1 JULGAR REGULAR a Prestação de Contas Anual
do Fundo Municipal de Assistência Social de Nova
Venécia, sob responsabilidade da Sra. Márcia dos
Santos, relativas ao exercício financeiro de 2017, sob o
aspecto técnico-contábil, nos termos do art. 84, inciso
I, da Lei Complementar nº 621/2012, dando-se a devida
QUITAÇÃO a responsável, conforme artigo art. 85 da
mesma lei.

1.2 RECOMENDAR ao Fundo Municipal de Assistência
Social de Nova Venécia, na pessoa de seu atual gestor,
que avalie e analise as recomendações do Relatório e
Parecer da Unidade Central de Controle Interno, no que
tange, ao quantitativo necessário de servidores na UCCI,
a fim de melhorar o desempenho de suas atividades.

ACÓRDÃO TC- 661/2019-4 – SEGUNDA CÂMARA
Processos:

04316/2013-5, 04358/2012-1

Classificação:

Tomada de Contas Especial - Auditoria

UG: 		
Kennedy

Prefeitura Municipal de Presidente

1.3 ARQUIVAR os autos após o trânsito em julgado.

Relator: Sérgio Manoel Nader Borges

2. Unânime.

Responsável:
ROMULO
AMANDA QUINTA RANGEL,

3. Data da Sessão: 22/05/2019 - 15ª Sessão Ordinária da
2ª Câmara.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Domingos Augusto Taufner (no
exercício da presidência) e Rodrigo Coelho do Carmo;
4.2. Conselheiro substituto: João Luiz Cotta Lovatti
(relator).
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
No exercício da Presidência
CONSELHEIRO SUBSTITUTO CONVOCADO JOÃO LUIZ
COTTA LOVATTI
Relator
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
Fui presente:
PROCURADOR DE CONTAS HERON CARLOS GOMES DE
OLIVEIRA
Em substituição ao procurador-geral
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões

www.tce.es.gov.br

BRANDAO

FERNANDES,

REGINALDO DOS SANTOS QUINTA, JOVANE CABRAL
DA COSTA, EDINO LUIS RAINHA, FERNANDO EMILIO
FONTANA, MARIA ANDRESSA FONSECA SILVA FREIRE,
VALMIR COSTALONGA JUNIOR, CONSTANCIO BORGES
BRANDAO, ELISA HELENA LESQUEVES GALANTE, ANA
LUCIA SANTA ROSA CORADINI, FABRICIO DA SILVA
MARTINS, JULIANA BAHIENSE MARTINS, ALEXANDRINA
MORETTI FABELO, PEDRO AUGUSTO MARQUES
MAGNAGO, HC TECNOLOGIAS INOVADORAS LTDA,
PAUTA ELETRONICA LTDA, PATRYMON SERVICES EIRELI
Procuradores:
LEONARDO DA SILVA LOPES (OAB:
28526-ES), GREGORIO RIBEIRO DA SILVA (OAB: 16046ES), LUISA PAIVA MAGNAGO (OAB: 12455-ES), PEDRO
JOSINO CORDEIRO (OAB: 17169-ES), ALEXANDRE
RABELLO DE FREITAS (OAB: 11723-ES), BRUNO
RABELLO DE FREITAS (OAB: 20429-ES), HUGO SILVA DO
NASCIMENTO (OAB:19055-ES), PABLO LORDES DIAS
(OAB: 17013-ES)
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL CONVERTIDA –
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENEDY
– DESCONVERSÃO AUTOS PARA PROCESSO DE
FISCALIZAÇÃO – AUSENCIA DE RESPONSABILIDADE/
ILEGITIMIDADE
PASSIVA
PREFEITO/PARECERISTA
Segunda-feira, 5 de agosto de 2019
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JURIDICO – NÃO ACOLHIMENTO – PRESCRIÇÃO –
ARQUIVAR
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER
BORGES
I - RELATÓRIO
Tratam os presentes autos do TC nº 4316/2013 –
FISCALIZAÇÃO CONVERTIDO EM TOMADA DE CONTAS
ESPECIAL na forma da DECISÃO TC-0674/2014 –
PLENÁRIO, originado do PLANO DE AUDITORIA Nº
77/2012, realizada na Prefeitura Municipal de Presidente
Kennedy, relativa aos EXERCÍCIOS DE 2009 A 2012, sob a
gestão do Sr. REGINALDO DOS SANTOS QUINTA, Prefeito
Municipal.
Em face do período auditado se referir aos exercícios
de 2009 a 2012 e, consequentemente, envolver vários
relatores foi providenciado sorteio para a escolha de um
único relator na 52ª sessão ordinária de 24/07/2012,
sendo que procedida a redistribuição do processo,
coube a relatoria a Conselheira em substituição Márcia
Jaccound Freitas.
Após, face o despacho de fls. 07 dos autos, elaborado
o RELATÓRIO DE AUDITORIA ORDINÁRIA RA-O Nº
45/2013 (fls. 9/108, com juntada de documentos de fls.
109/1970), que conclui com os seguintes indicativos de
irregularidades:
6 – INDICATIVOS DE IRREGULARIDADE ARROLADOS
Seguiu-se a INSTRUÇÃO TÉCNICA INICIAL Nº ITI 489/2013
(fls. 1971/2050), sugerindo a citação dos responsáveis,
em razão dos indícios de irregularidades apontados
naquela manifestação técnica, a saber:
Tabela

Em 07/11/2013, foram os autos remetidos a este
Gabinete pela Conselheira Relatora Substituta Márcia
Jaccoud Freitas, vindo esta relatoria prolatar o voto de
fls. 2056/2072 e, comungando com as razões trazidas
naquela manifestação técnica (ITI 489/2013) veio propor
ao Plenário que os autos fossem CONVERTIDOS EM
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL bem como pela CITAÇÃO
DOS RESPONSÁVEIS para em 30 (trinta) dias apresentarem
alegações de defesa, individual ou coletivamente, tendo
sido proferida a DECISÃO TC-0674/2014 – PLENÁRIO,
convertendo os autos em Tomada de Contas Especial
(fls. 2073).
Por meio da DECISÃO PRELIMINAR TC-003/2014
CITAÇÃO, foi promovida a citação dos responsáveis (fls.
2078/2079), com expedição de Temos de Citação nº
440 a 458/2014 (fls. 2081/2098), aos Srs. ALEXANDRINA
MORETTI FABELO CORREA – Termo de Citação 441/2014
(ex-suplente da Comissão Permanente de Licitação),
AMANDA QUINTA RANGEL - Termo de Citação 442/2014
(ex-Secretária de Arte e Cultura), CONSTÂNCIO BORGES
BRANDÃO – Termo de Citação 444/2014 (ex-Consultor
Jurídico), EDINO LUIS RAINHA – Termo de Citação
445/2014
(ex-Secretário de Administração
Interino), ELISA HELENA LESQUEVES GALANTE – Termo
de Citação 446/2014 (Procuradora), FABRÍCIO SILVA
MARTINS – Termo de Citação 447/2014 (ex-Secretário
de Segurança Pública), FERNANDO EMILIO FONTANA –
Termo de Citação 448/2014 (ex-Fiscal de Arrecadação),
JOVANE CABRAL COSTA – Termo de Citação 449/2014 (exPregoeiro), JULIANA BAIENSE MARTINS DA CRUZ – Termo
de Citação 450/2014 (ex-Secretária de Administração),
MARIA ANDRESSA FONSECA DA SILVA – Termo de Citação
451/2014 (ex-Secretária da Comissão Permanente de
www.tce.es.gov.br

Licitação), PEDRO AUGUSTO MARQUES MAGNAGO –
Termo de Citação 454/2014 (ex-Secretário da Fazenda),
REGINALDO DOS SANTOS QUINTA - Termo de Citação
455/2014 (ex-Prefeito), RÔMULO BRANDÃO FERNANDES
– Termo de Citação 456/2014 (ex-Chefe de Compras)
e VALMIR COSTALONGA JÚNIOR – Termo de Citação
458/2014 (ex-Presidente da Comissão Permanente de
Licitação), todos da Prefeitura Municipal de Presidente
Kennedy; a Sra. ANA LÚCIA SANTA ROSA CORADINI –
Termo de Citação 443/2014, e as pessoas jurídicas A2PT
PROJETOS PARA TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES
LTDA. - Edital de Citação 055/2014/DECM 961/2014,
MARIA JOSÉ CORADINI ME - Termo de Citação 452/2014,
PATRYMON SERVICES LTDA – ME – Termo de Citação
453/2014 e VAL CORPORATION SERVIÇOS E TECNOLOGIA
LTDA. - Edital de Citação 055/2014/DECM 961/2014, na
pessoa de seus representantes legais, para que, no prazo
de 30 dias, apresentem as justificativas e documentos
que entendam necessários.
Devidamente citados, os responsáveis apresentaram
justificativas, conforme quadro abaixo:
Tabela
Conforme destacado acima, não tendo sido foi
encaminhada a este Tribunal de Contas documentação
referente aos Srs. FERNANDO EMILIO FONTANA, JOVANE
CABRAL COSTA e JULIANA BAIENSE MARTINS DA CRUZ,
como também, das pessoas jurídicas A2PT PROJETOS
PARA TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA. e
VAL CORPORATION SERVIÇOS E TECNOLOGIA LTDA.,
foi decretada a revelia, conforme DESPACHO DE FLS.
3112/3113.
Em seguida, veio o NEC - Núcleo de Estudos Técnicos
e Análises Conclusivas elaborar a INSTRUÇÃO TÉCNICA
Segunda-feira, 5 de agosto de 2019
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CONCLUSIVA 5505/2017-1 onde, preliminarmente,
opina pela desconversão dos autos para processo de
fiscalização, bem como analisa as demais questões
abordadas pelos responsáveis quando de suas defesas.
Encaminhados os autos ao Ministério Público Especial de
Contas por meio do parecer de fls. 3298/3303, da lavra do
Dr. Heron Carlos Gomes de Oliveira, Procurador Especial
de Contas, veio aquele órgão anuir integralmente o
opinamento da unidade técnica.
Seguiu-se a DECISÃO MONOCRÁTICA 40/2019-7, com
expedição do TERMO DE NOTIFICAÇÃO 44/2019-5
(fls. 307/308), dando pela notificação do Sr. Fabricio
da Silva Martins para promover sua regularidade
de representação, sendo juntado pelo mesmo os
documentos de fls. 312/313.
Em face do tempo decorrido foram os presentes autos
remetidos ao Ministério Público Especial de Contas
para análise quanto a ocorrência da prescrição, sendo
elaborado o PARECER MINISTERIAL de fls. 317/320, pelo
Dr. Heron Carlos Gomes de Oliveira da 3ª Procuradoria
Especial de Contas.
Destaco que foi apensado aos presentes autos em
20/01/2014 o PROCESSO TC 4358/2012 (fls. 614), em
razão dessas irregularidades estarem sendo tratadas
nestes autos, instaurado por conta de REPRESENTAÇÃO
interposta por AUDITORES DE CONTROLE EXTERNO DA
4ª CONTROLADORIA TÉCNICA DESTA CORTE DE CONTAS,
em face de possíveis irregularidades relacionadas aos
contratos celebrados entre a Prefeitura Municipal de
Presidente Kennedy e a empresa VIGSERV Serviços
de Vigilância e Segurança Ltda., onde aduzido que a
contratação se deu sem a devida comprovação do
interesse público, haja vista a existência de servidores

públicos municipais, com as mesmas atribuições para o
qual a empresa em questão foi contratada, a saber:
CONTRATO nº 197/2009 e seus aditivos 001 e 002
(Pregão Presencial nº 057/2009) - prestação de serviços
de vigilância ostensiva, segurança pessoal e locação de
sistemas de alarme e CFTV (circuito fechado de televisão),
incluída a instalação de serviços de monitoramento,
serviços de pronta resposta para atendimento de alarme,
remanejamento de sistemas e manutenção preventiva e
corretiva e
CONTRATO nº 117/2011 (Adesão à Ata de Registro de
Preços nº 019/2010 do MP/ES) – prestação de serviços
relativo ao fornecimento de mão-de-obra, armas e
equipamentos necessários à prestação de serviços de
vigilância armada.

daquelas manifestações fase recursal, manifestou-me
nos seguintes termos acerca da fala dos patronos dos
responsáveis Reginaldo dos Santos Quinta, Alexandrina
Moretti e Maria Andressa Fonseca representado pelo Dr.
PEDRO JOSINO CORDEIRO e Amanda Quinta Rangel pelo
Dr. LEONARDO DA SILVA LOPES, por substabelecimento
nos autos.
Acerca da defesa patrocinada em favor da responsável
AMANDA QUINTA RANGEL, observo que aquele nobre
causídico, veio simplesmente fazer remissão a dados e
conclusões contidas nos autos, especialmente quanto
a manifestações técnicas elaboradas, sustentando seu
pedido, única e exclusivamente, como de cumprimento
às decisões até então exaradas nos autos.
Do fato, nada há que se argumentar.

Face o pedido de sustentação oral requerido, firmados
em favor de AMANDA QUINTA RANGEL (fl. 3062, vol.
XIII), ELISA HELENA LESQUEVES GALANTE (fl. 2823, vol.
XII), RÔMULO BRANDÃO FERNANDES (fl. 2599, vol. XI) e
FABRÍCIO SILVA MARTINS (fl. 3108, vol. XIII), em sessão
datada de 15/05/2019, juntados aos autos as razões
dos responsáveis de fls. 328/330, Notas Taquigráficas
85/2019 (fls. 334/338)

Relativamente a defesa apresentada pelo Dr. PEDRO
JOSINO CORDEIRO basicamente foi abordado a NÃO
CITAÇÃO do Sr. Reginaldo dos Santos – Prefeito Municipal
relativamente as imputações a ele atribuídas, alegando
que o mesmo fora citado em cinco irregularidades
sendo uma relativa a AUSÊNCIA DE DESIGNAÇÃO DE
FISCAL para contratação, sendo as demais relativas a
HOMOLOGAÇÃO DE CERTAME LICITATÓRIO.

É o relatório

Quanto a inexistência de designação de fiscal (item 3.2.4
da ITC 5505/2017 alega que “materialmente” aquela
função teria sido exercida pelo Secretário de Segurança,
sendo desnecessária indicação formal acerca daquela
atribuição.

II. FUNDAMENTAÇÃO
DA SUSTENTAÇÃO ORAL
Em face das defesas promovidas em sustentações orais
efetivadas no dia 24/05/2019 não terem trazido fatos
novos bem como acostarem aos autos documentos
que pudessem implicar em reanálise e/ou modificar
os opinamentos manifestados pelos órgãos técnicos
deste Tribunal de Contas, e não pretendendo fazer
www.tce.es.gov.br

Assim do arguido em 24/04/2019, ponderamos:
1. Acerca da alegação de DESNECESSIDADE DE
INDICAÇÃO DE FISCAL EM CONTRATAÇÃO, reportamonos a fundamentação contida na ITC 5505/2017, bem
Segunda-feira, 5 de agosto de 2019
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como demais alegações trazidas neste voto no item
3.2.4 onde, dentre outras razões convincentes à análise
daquela irregularidade, trazido o inteiro teor do ARTIGO
67 DA LEI 8.666/93 que impõe, como OBRIGAÇÃO do
responsável fazer aquela designação específica para
acompanhar e fiscalizar o contrato firmado.
Assim IMPROCEDE AQUELA ALEGAÇÃO, até porque há
texto legal vigente no país, cuja submissão há que se
quedar aquele responsável.
2. Equivoca-se, também, o nobre causídico, quando diz
que não fora citado para todas as irregularidades a ele
imputadas.
Observo da DECISÃO PRELIMINAR TC-003/2014
CITAÇÃO, que o Plenário desta Corte de Contas decidiu
pela citação daquele responsável, sendo elaborado
o TERMO DE CITAÇÃO Nº 455/2014 (fls. 2095 – Vol.
VIII), sendo juntado ao mesmo a INSTRUÇÃO TÉCNICA
INICIAL Nº 849/20/2013 (fls. 1971/2050 – Vol. VIII), que
em fecho assim se encerra, em razão do MANDADO DE
SEGURANÇA Nº 20.335/DF (DJ 25/02/1983):
“Cabe ressaltar, que o Sr. Reginaldo dos Santos Quinta,
Prefeito Municipal de Presidente Kennedy, deve ser
CITADO para apresentar justificativas, também, quanto
aos demais itens em que não foram apontados conduta
direta, pois na qualidade de Ordenador de Despesa, cabe
a ele o encargo de justificar o bom e regular emprego do
dinheiro público, entendimento este corroborado pelo
Supremo Tribunal Federal”.
Assim, improcede aquela alegação, sendo que aquele
responsável quando da apresentação de sua defesa
(2829/2938 – Vol. XIII) já era patrocinado pelo ilustre
causídico que fez a sustentação oral (documento de fls.

110 – Vol. XIII), que veio pontuar - UM A UM, os tópicos
das irregularidades apontadas na ITI nº 489/2013.
3. Acerca da imputação de responsabilidade
estabelecidas nos itens 2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 3.2, 4.1, 7.1 e 7.2
da Instrução Técnica Inicial nº 489/2013, relativamente
a HOMOLOGAÇÃO DE PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS
com indícios de irregularidades, conforme apontado
naquela manifestação técnica, conveniente estabelecer,
primariamente, o conceito de homologação, com
destaques nossos:
“Como se depreende da lição de Marçal Justen
Filho (1998:406), “concluindo pela validade dos atos
integrantes do procedimento licitatório, a AUTORIDADE
SUPERIOR EFETIVARÁ JUÍZO DE CONVENIÊNCIA acerca
da licitação (...) A homologação possui EFICÁCIA
DECLARATÓRIA enquanto CONFIRMA A VALIDADE DE
TODOS OS ATOS PRATICADAS NO CURSO DA LICITAÇÃO.
Possui eficácia constitutiva enquanto proclama a
conveniência da licitação e exaure a competência
discricionária sobre esse tema”. A homologação é o
ato que encerra a licitação, abrindo espaço para a
contratação.
(Artigos JUS.COM.BR – Adjudicação e Homologação no
processo de Licitação – PETRÔNIO BRAZ – publicado em
09/2006)”
Assim, a homologação da licitação corresponde à
APROVAÇÃO DO PROCEDIMENTO PELA AUTORIDADE
SUPERIOR. Nesse sentido, compreende-se que ao
homologar o certame a autoridade, de certa forma,
atestou que o procedimento DEU-SE DE FORMA
REGULAR, SEM VÍCIOS QUE MACULEM SUA LEGALIDADE.
À nível municipal, como “autoridade superior” podemos
entender, sempre, que compreende a figura do PREFEITO
www.tce.es.gov.br

MUNICIPAL.
Sobre o tema, este Tribunal de Contas tem se
posicionado no mesmo entendimento do ACORDÃO
2300/2013 – TCU - Plenário, sempre vista a questão
pela RESPONSABILIZAÇÃO SOLIDÁRIA da autoridade
competente pelos vícios ocorridos em procedimentos
licitatórios, exceto se as correspondentes irregularidades
decorrerem de VÍCIOS OCULTOS, dificilmente perceptíveis
na análise procedida pela autoridade superior quando
da homologação do certame.
Em consonância com este entendimento encontramos
os Acórdãos do Plenário do Tribunal de Contas, a saber:
3.389/2010, 1.457/2010, 787/2009; Acórdão da 2ª
Câmara, 1.685/2007 e Acórdão da 1ª Câmara 690/2008,
etc.
Assim, podemos afirmar que de acordo com o atual
entendimento deste Tribunal de Contas, a autoridade
que homologa o certame NÃO RESPONDE POR VÍCIOS
OCULTOS da licitação, quando sejam de DIFÍCIL
PERCEPÇÃO na análise procedida no momento da
homologação; caso contrário, incidirá ele nos rigores da
lei, sendo apenado por sua conduta.
Com relação a argumentação daquele causídico acerca
dos PARECERES DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESPECIAL
DE CONTAS datados de 30/11/2017 e 05/05/2019,
vê-se dos autos que presente aquela sessão o Dr. Luis
Henrique Anastácio da Silva – Procurador daquele órgão,
ponderado que “... gostaria de ratificar o parecer que já
foi dado, independente da concordância ou discordância,
a avaliação já existe naqueles fatos. É dispensável, então,
a remessado processo ao Ministério Público de Contas.”
(sic)
Segunda-feira, 5 de agosto de 2019
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Esgotadas as razões expostas quando das sustentações
orais, passamos a análise propriamente dita do processo.
A unidade técnica e corpo ministerial, ao analisar
os documentos constantes dos autos, acolheram
algumas justificativas sugerindo o AFASTAMENTO DAS
IRREGULARIDADES a seguir:
OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA FINALIDADE E DO INTERESSE
PÚBLICO, ECONOMICIDADE, EFICIÊNCIA, MOTIVAÇÃO
E RAZOABILIDADE (ITEM 3.2.1 da ITC 05505/2017) –
RESPONSÁVEL: FABRÍCIO SILVA MARTINS (Secretário
Municipal de Segurança Pública)
Liquidação e pagamento de despesas sem a
contraprestação de serviços em sua totalidade (ITEM
3.3.3 da ITC 05505/2017) – RESPONSÁVEIS: EDINO LUIS
RAINHA (Secretário de Administração Interino) E A da
empresa PATRYMON SERVICES LTDA. ME
REALIZAÇÃO DE DESPESA SEM FINALIDADE PÚBLICA
(item 3.5.1 DA ITC 05505/2017) – RESPONSÁVEL:
PEDRO AUGUSTO MARQUES MAGNAGO (Secretário
Municipal de Fazenda) – Ante o reconhecimento da
incorreção do pagamento efetuado e ressarcimento de
forma espontânea e tempestiva do valor equivalente a
479,4368 VRTE aos cofres municipais.
Analisando o entendimento técnico e ministerial bem
como os argumentos trazidos nos pareceres constantes
dos autos, DIVIRJO EM PARTE com os fundamentos ali
esposados, na forma dos argumentos ora expostos.
II.1 - PRELIMINARMENTE
II.1.1 - DESCONVERSÃO DOS AUTOS
De bom alvitre repetir que o processo original foi de
Fiscalização posteriormente convertido em Tomada de
Contas Especial na forma da Decisão TC 0674/2014 –

Plenário, em razão de possível ressarcimento consoante
estabelece o artigo 115 da Lei Complementar 621/2012,
o que acabou por modificar sua natureza, “in verbis”:
“Art. 115. Ao exercer a fiscalização, se configurada
a ocorrência de desfalque, desvio de bens ou outra
irregularidade de que resulte dano ao erário, o Tribunal
converterá o processo em tomada de contas especial e
determinará a citação dos responsáveis, para, no prazo
fixado no Regimento Interno, apresentar alegações de
defesa e/ou recolher a importância devida”.

[...]
17. Com base nessas razões, em face da fragilidade
dos argumentos carreados e considerando que restou
demonstrado nos autos o referido direcionamento
e a responsabilidade dos recorrentes por essa
irregularidade, manifestei-me no sentido de que
não deviam prosperar os argumentos trazidos pelos
recorrentes, motivo pelo qual inclui o processo na pauta
da Sessão do dia 9/11/2011, com proposta de manter o
acórdão recorrido, em seus exatos termos.

Com efeito, como está explícito no art. 155 da LC 621/12
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. Após
análise, identificando que não ocorreu efetivamente
dano ao erário, o Tribunal de Contas poderá ordenar
a modificação da natureza do processo de TCE para a
natureza original.

18. Naquela ocasião, contudo, o Procurador-Geral Lucas
Rocha Furtado apresentou considerações que me fizeram
retirar o processo de pauta e colher nova manifestação
da douta Procuradoria, cujo parecer, reproduzido no
relatório precedente, propôs:

Outro não tem sido o entendimento do Tribunal de
Contas da União, que entende que, após análise dos
autos convertidos em Tomada de Contas restar concluído
que não ocorreu dano ao erário, deverá o processo
retornar a sua natureza original, vejamos:

b) retornar este processo à sua natureza original
de relatório de auditoria, em face da ausência de
elementos a configurar hipótese contida no art. 47 da
Lei 8.443/1992; e

“RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO. TOMADA DE CONTAS
ESPECIAL INSTAURADA EM FACE DE INDÍCIOS DE
DIRECIONAMENTO DE LICITAÇÃO. IRREGULARIDADE DAS
CONTAS E MULTA AOS RESPONSÁVEIS. CONHECIMENTO.
PROVIMENTO PARCIAL. RETORNAR O PROCESSO À SUA
NATUREZA ORIGINAL DE RELATÓRIO DE AUDITORIA.
AUTORIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DA MULTA. CIÊNCIA
AOS RECORRENTES.
[...] Voto:
www.tce.es.gov.br

“a) conhecer dos recursos de reconsideração interpostos
pelos Srs. Cristóvão de Melo e William Campos, para, no
mérito, dar-lhes provimento parcial;

c) alterar a fundamentação legal da multa aplicada para
o art. 58, inciso II, da LO/TCU.”
19. A proposta se fundamenta na evolução da
jurisprudência dessa Corte em matéria processual a
partir do Acórdão 1723/2009 - Plenário, no sentido de,
afastado o débito que motivou a conversão dos autos
em tomada de contas especial, conforme ocorreu no
presente caso, “afigura-se medida de melhor justiça o
retorno dos autos ao seu status anterior, à evidência
de que seria perfeitamente possível aplicar a multa
Segunda-feira, 5 de agosto de 2019
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imposta pelo acórdão recorrido no próprio processo de
fiscalização sem que isso resultasse no pronunciamento
pela irregularidade das contas.”
20. Destarte, inclino-me ao posicionamento em
consolidação no Tribunal, com vistas a adotar o
encaminhamento sugerido pelo eminente ProcuradorGeral. Permanece, no entanto, as razões para
manutenção da multa aplicada, em face da ausência de
elementos que descaracterizassem o direcionamento da
licitação, sendo cogente a alteração do fundamento legal
para o art. 58, inciso II, da LO/TCU.
21. Ressalto, por fim, que tal medida se aproveita aos
demais responsáveis que também tiveram suas contas
julgadas irregulares por meio do acórdão atacado, nos
termos do art. 281 do Regimento Interno/TCU.

responsáveis com multa prevista no art. 58 da Lei nº
8.443/1992, pode o Tribunal ordenar a modificação da
natureza do processo (Acórdão nº 1273/2009-Plenário)
ou a constituição de apartado que não tenha a natureza
de tomada de contas especial. (ACÓRDÃO 1753/2010 PRIMEIRA CÂMARA)” negritei
Disso, tendo em vista a análise procedida pela unidade
técnica nos itens que versam sobre a ocorrência de dano
ao erário abaixo listados, venho anuir integralmente
as razões expostas nos autos pelos órgãos técnicos
envolvidos, acerca do AFASTAMENTO da imputação de
RESSARCIMENTO DE VALORES, vejamos:
3.1.1 - Contratação de Assessoria para Realização de
Serviços inseridos nas Atribuições de Cargos do Quadro
Permanente da Administração Municipal;

Ante todo o acima exposto e considerado, VOTO no
sentido de que o Tribunal adote a deliberação que ora
submeto a este Colegiado”

3.2.1 – Ofensa aos Princípios da Finalidade e do
Interesse Público, Economicidade, Eficiência, Motivação
e Razoabilidade;

(ACORDÃO Nº 700/2012 – PLENÁRIO – TCU)

3.3.3 - Liquidação e Pagamento de Despesas sem a
Contraprestação de Serviços em sua Totalidade e,

“TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. CITAÇÃO E AUDIÊNCIA
DOS RESPONSÁVEIS. ACATAMENTO E REJEIÇÃO DE
ALEGAÇÕES DE DEFESA. DÉBITO. MULTA.
1. Julgam-se irregulares, com imputação de débito e
aplicação de multa as contas dos responsáveis por dano
ao erário.
2. A demonstração de existência de indício de dano é
pressuposto essencial para constituição de tomada de
contas especial (art. 8º da Lei nº 8.443/1992; art. 1º
da IN TCU nº 56/2007). Quando, em tomada de contas
especial, o exame das irregularidades objeto de citação
ou audiência não evidencia indícios de dano ao erário e
conclui-se que remanescem razões para apenação dos

3.6.3 - Liquidação Deficiente de Despesa.
Nesse prisma, não havendo indícios de dano ao erário
merece acolhida a preliminar arguida pela unidade
técnica, promovendo-se a “desconversão”, ou seja, o
retorno dos autos à sua origem inicial (Fiscalização).
Assim, concluo, pela DESCONVERSÃO DOS AUTOS para
serem apreciados como PROCESSO DE FISCALIZAÇÃO,
na forma do § 8º do art. 329 da Resolução TC nº
261/2013, acrescido pela Emenda Regimental nº 006, de
29/03/2016, “in verbis”:
Art. 329. A apreciação e julgamento dos processos sob
a jurisdição do Tribunal observarão as normas relativas
www.tce.es.gov.br

aos ritos especiais previstos neste Regimento.
[...]
§ 8º Os processos de fiscalização convertidos em tomada
de contas especial em que, por ocasião do julgamento,
for afastada a imputação de ressarcimento de valores,
subsistindo, no entanto, a irregularidade, deverão ser
desconvertidos para serem apreciados como processo
de fiscalização, apenas quanto aos responsáveis que se
enquadrem nessa hipótese.
II.1.2 - ILEGITIMIDADE PASSIVA - REGINALDO DOS
SANTOS QUINTA
Em sede de preliminar a ilegitimidade passiva, alega
aquele responsável que “por força da delegação de
competência aos segmentos municipais encarregados
da condução física de determinados procedimentos, não
possui alcance de controle sobre muitos deles, ou não
conhece - caso a matéria envolva capacitação técnica
específica – as minúcias e detalhes da documentação
que lhe é trazida, excepcionando-se os casos em que há
sua direta participação na condução do processo.”
Como observado da Instrução Técnica Inicial ITI 489/2013
e da Instrução Técnica Conclusiva nº 05505/2017 e do
Parecer nº 06283/2017 do Ministério Público Especial
de Contas, as irregularidades apontadas pela experts
daquelas áreas referem-se, aos Convite 34/2011 (contrato
257/2011), Pregão Presencial 57/2009 (contrato
197/2009 e Termos Aditivos nºs 001 e 002 – vigilância
ostensiva, segurança pessoal) onde apontado como
irregulares atos relativos a homologação e adjudicação,
ausência de parcelamento do objeto, exigência indevida
de visita técnica, ausência de designação de fiscal,
ausência de publicidade, ausência de interesse público, e
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Adesão a Ata de Registro de Preços º 019/2010 (contrato
117/2011 – serviço de vigilância armada), sendo que
referidas contratações foram para desempenhar serviços
precípuos da Administração Pública.
Também apontado pela unidade técnica outros
procedimentos que restaram em frustação ao princípio
da competição, homologação de licitação com cláusulas
restritivas à competição entre as interessadas,
homologação/adjudicação de certame com número
inferior a três propostas válidas, dentre outras
irregularidades apontadas naquelas manifestações
técnicas.
Dessa forma, comungando com as razões dispendidas
nos pareceres técnicos constantes dos autos, permitome transcrever parte de trecho da ITC 05505/2017 de que
“... prima facie, não é possível excluir o senhor Reginaldo
dos Santos Quinta do exame dos fatos em questão,
dependendo sua responsabilização das características
que os fatos assumirem em concreto o que demanda
o exame das provas carreadas aos autos, aferindo-se a
real responsabilidade daquele gestor quanto ao evento
considerado irregular”. Nesse caminhar, não acolho a
preliminar arguida.
II.1.3 - AUSÊNCIA DE RESPONSABILIZAÇÃO DOS
GESTORES QUE SUCEDERAM O EX-PREFEITO
Insurge-se o Sr. REGINALDO DOS SANTOS QUINTA
acerca do período auditado – 09/05/2012 a 22/06/2012
(relativamente aos exercícios de 2009 a 2012), e as
imputações a ele atribuídas, face seu afastamento
da Chefia do Executivo Municipal ter ocorrido em
19/04/2012, por força de decisão do poder judiciário.
Alega em sua defesa que no período de 19/04/2012 a

22/06/2012 assumiu o comando da Prefeitura Municipal
o Presidente da Câmara Municipal e, ainda, no exercício
de 2012 - junho a dezembro/2012, a Chefia da Prefeitura
Municipal foi cumprida pelo Interventor nomeado pelo
Poder Legislativo Estadual, culminando por afirmar
que a ausência de citação daqueles gestores, ofende o
princípio da impessoalidade.
Bom que se diga, desde já, que apesar da Instrução
Técnica Inicial ITI 489/2013 ter sido concluída em julho
de 2013, essa se remete aos fatos narrados no RA-O 452013, que traz os achados de auditoria encontrados até
a data de 22/06/2012.
Por outro lado, comungo com os argumentos trazidos
pela unidade técnica quando afirma que “... apesar das
peças processuais terem sido finalizadas, após o final
do exercício de 2012, os apontamentos ali trazidos se
referem apenas à gestão do prefeito Reginaldo dos Santos
Quinta; haja vista, que seria temerário responsabilizar o
Presidente da Câmara Municipal que ficou no comando
do Executivo Municipal no período de 19/04/2012 a
22/06/2012 (data final da auditoria), pelo pouco tempo
que teve para tomar conhecimento das mazelas que
estavam acontecendo na Administração de Presidente
Kennedy, pois desconhecia os fatos que tiveram início na
gestão do ora defendente e que fora apontados por esta
Corte de Contas, após a vigência de seu mandato”.
Por tudo o expendido, e juntando a estas razões os
demais argumentos constantes dos autos, NÃO ACOLHO
A PRELIMINAR SUSCITADA.
II.1.4 - DA RESPONSABILIDADE DO PARECERISTA JURÍDICO
- CONSTÂNCIO BORGES BRANDÃO (CONSULTOR
JURÍDICO) e ELISA HELENA LESQUEVES GALANTE
(PROCURADORA MUNICIPAL)
www.tce.es.gov.br

Em suas razões de defesa, aqueles profissionais
requereram, preliminarmente, fosse reconhecida a
incompetência deste Tribunal de Contas para apreciar atos
praticados no exercício da função de advogado público,
citando ambos, em sustento a suas teses, o disposto
no artigo 5º, parágrafo único, da Lei Complementar nº
621/2012, bem como na Constituição Federal que em
seu artigo 133 preconiza que o advogado é indispensável
à administração da justiça, sendo inviolável por seus atos
e manifestações no exercício da profissão, nos limites da
lei, entendimento este repisado pelos artigos 1º e 2º da
Lei n. 8.906/94.
Acerca desta preliminar observo que a Instrução Técnica
Conclusiva foi à exaustão quando argumenta acerca da
competência desta Corte de Contas à análise do nexo
causal entre a prática do ato ou manifestação eivada de
ilegalidade com o possível dano, trazendo à colação vários
julgados desta Corte e Contas quanto a imputação de
responsabilidade ao advogado público caso configurado
erro crasso, culpa grave ou dolo de modo a ensejar
possível dano ao etário, vejamos: Acórdão TC 121/2016 –
Plenário, Acórdão 875/206 – Plenário, Acórdão 568/204
– Plenário e Acórdão 1727/2015 – Plenário.
Ademais, trouxe aquela manifestação técnica, doutrina
que, devido a sua forma clara e acadêmica de explanar o
tema, deve aqui ser replicada para que nenhuma dúvida
possa persistir acerca da preliminar arguida pelos Srs.
Constâncio Borges Brandão (Consultor Jurídico) e Elisa
Helena Lesqueves Galante (Procuradora Municipal), “in
verbis” :
“Em resumo, pode-se afirmar que os advogados podem
ser responsabilizados em razão de manifestações
jurídicas produzidas em processos administrativos que
Segunda-feira, 5 de agosto de 2019
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causem dano ao erário em razão de fraude, de conluios,
ou quando for adotada tese jurídica absurda ou já
rejeitada pela jurisprudência. Não é legítimo, todavia,
responsabilizá-los, judicial ou administrativamente,
em razão do conteúdo de suas manifestações, se
defenderem tese razoável e bem fundamentada.
Se determinado gestor segue manifestação do órgão
jurídico e pratica ato ilegal posteriormente impugnado
pelo TCU, o gestor deve ser responsabilizado, e não é
possível arguir em sua defesa o fato de ter agido amparado
em pareceres jurídicos, ou, em outras palavras, o só fato
de o gestor ter agido com amparo em pareceres jurídicos
não o exime de responsabilidade caso o ato praticado
venha a ser reputado ilegal. (LUCAS ROCHA FURTADO Curso de licitações e contratos administrativos. 3ª ed.
Belo Horizonte: Editora Fórum, 2010, p. 194).
Por fim, também conforme ali transcrito, o Supremo
Tribunal Federal, no Acórdão prolatado no MS 29.137/
DF, reconhece a possibilidade de responsabilização
do emitente de parecer jurídico em processos
administrativos “[...] em caso de culpa, omissão ou erro
grosseiro”, bem como, que “[...] em matéria de licitações
e contratos administrativos, a manifestação dos órgãos
de assessoria jurídica não se limita à mera opinião, mas
à aprovação ou rejeição da proposta”.
Pois bem, diante do caso concreto, necessária a análise
do mérito para que se visualize a possível ocorrência
de “erro grave” a ponto de imputar responsabilidade
nos termos do posicionamento exarado pelo Supremo
Tribunal Federal.
Feitas estas observações, entendo prejudicada a análise
nesta oportunidade, DEIXANDO DE APRECIÁ-LA POR
OCASIÃO DO MÉRITO, razão porque, comungando com

a unidade técnica e o Ministério Público Especial de
Contas, NÃO ACOLHO A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE
PASSIVA ARGUIDA.
II.1.4 - EXCLUSÃO ANÁLISE DE MÉRITO EM FACE DO
ACÓRDÃO TC 1215/2015
Relativamente as irregularidades destacadas nos
itens 3.2.2 – Ausência de parcelamento do objeto
(contratação de Serviços de Vigilância privada) e 3.2.2 –
Exigência indevida de obrigatoriedade de visita técnica
implicando em cláusula restritiva da competividade
no Edital do Pregão Presencial nº 057/2009 da
Instrução Técnica Conclusiva 5505/2017, comungo
com o opinamento técnico e do parquet de contas, no
sentido de EXCLUIR DA ANÁLISE DO MÉRITO aquelas
irregularidades, considerando que estes itens já foram
relatados na Instrução Técnica Conclusiva 287/2013 e
julgados por meio do ACÓRDÃO TC 1215/2015, proferido
nos autos do PROCESSO TC 6055/2010, sendo, porém,
pela manutenção da irregularidade com aplicação de
multa aos Srs. Jovane Cabral Costa, Reginaldo dos Santos
Quinta e Constâncio Borges Brandão.
II.1.5 - DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA
Como muito bem argumentado no Parecer Ministerial
exarado nos autos, firmado pelo Dr. Heron Carlos Gomes
de Oliveira da 3ª Procuradoria Especial 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.
Daquele dispositivo legal, conclui-se que CONSUMADA
www.tce.es.gov.br

A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA, relativamente
aos responsáveis Alexandrina Moretti Fabelo Correa,
Amanda Quinta Rangel, Constâncio Borges Brandão,
Edino Luis Rainha, Elisa Helena Lesqueves Galante,
Fabrício Silva Martins, Jovane Cabral Costa, Maria
Andressa Fonseca da Silva, Patrymon Services Ltda. –
ME, Pedro Augusto Marques Magnago, Rômulo Brandão
Fernandes e Valmir Costalonga Júnior.
III. MÉRITO
3.1. Acerca do CONVITE 34/2011, que tem por objeto
a Prestação de SERVIÇOS DE GESTÃO PATRIMONIAL,
oriundo do Processo administrativo 13.718/20111, veio
a Instrução Técnica Inicial ITI 489/2013, apontar dois
indícios de irregularidades, vejamos:
3.1.1 – Contratação de assessoria para realização de
serviços inseridos nas atribuições de cargos do quadro
permanente da Administração Municipal.
Do certame licitatório sagrou-se vencedora a empresa
MDM CONTABILIDADE GESTÃO E ASSISTÊNCIA
EMPRESARIAL LTDA.-ME, sendo firmado o CONTRATO
ADMINISTRATIVO Nº. 257/2011, com vigência de 08
(oito) meses, contados da emissão da ordem de serviço
datada de 04/11/2012, sendo que a Instrução Técnica
Inicial nº 489/2013 em seu item 1.1 vem apontar que a
contratação não se reveste de legalidade e de interesse
público, sendo passível de devolução aos cofres
municipais a quantia equivalente a 4.176,0370 VRTE’s.
Elenca aquele documento técnico como responsáveis
REGINALDO DOS SANTOS QUINTA -Prefeito Municipal
Conduta: homologar e adjudicar certame licitatório, em
que houve a contratação de empresa para desempenhar
serviços precípuos da Administração Pública
Segunda-feira, 5 de agosto de 2019
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JULIANA BAIENSE MARTINS DA CRUZ - Secretária
Municipal de Administração
Conduta: Solicitar e assinar contrato com empresa para
prestação de serviços inseridas nos cargos do quadro
permanente da Administração Municipal.
Daquele registro, sem mais delongas, oportuno,
transcrever inteiro texto da conclusão da Instrução
Técnico Conclusiva 550/2013 que assim se encerra, com
destaque nossos, cujas razões anuímos integralmente:
“Da análise dos autos, constatamos que dentre os
serviços contratados constantes do objeto do contrato
Administrativo nº 257/2011, estão a orientação e
direcionamento dos procedimentos aos colaboradores
do setor e a coordenação do inventário anual dos bens
patrimoniais, demonstrando haver transferência de
conhecimentos da empresa contratada aos servidores
da Prefeitura Municipal de Presidente Kenedy.
Ademais, os serviços foram contratados por um período
de oito meses, não configurando usurpação dos cargos
públicos efetivos relacionados ao setor de patrimônio e
almoxarifado existentes no município.
Sendo assim, chegamos ao entendimento que persiste
razão ao defendente de que os serviços contratados não
caracterizam terceirização das atividades finalísticas da
administração pública ou burla ao concurso público,
como também, não vislumbramos ofensa ao princípio
do interesse público o fato de existir na Prefeitura
setor responsável, lotado por servidores efetivos e
comissionados com atribuições para desempenhar
atividades relacionadas com Almoxarifado e Patrimônio.”
Assim, encampando as demais razões expostas naquela
manifestação técnica, AFASTO A IRREGULARIDADE e,

consequentemente, o DANO APONTADO.

a processos de contratação, a saber:

3.1.2 – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PUBLICAÇÃO
DO EDITAL

Pregão Presencial nº 057/2009 – Processo Administrativo
7.176/009, contratação com a empresa VIGSERV
Serviços Vigilância e Segurança Ltda., objeto do Contrato
Administrativo nº 97/2009 seus aditivos 001 e 002 para
visando a prestação de serviços de vigilância ostensiva,
segurança pessoal e locação de sistemas de alarme e
CFTV (circuito fechado de televisão), incluída a instalação
e serviços de monitoramento, serviços de pronta
resposta para atendimento de alarme, remanejamento
de sistemas e manutenção preventiva e corretiva,

A segunda irregularidade apontada na Instrução
Técnica Inicial 489/2013 em seu item 1.2, acerca do
certame licitatório Convite nº 34/2011, tem por base o
descumprimento do artigo 22, § 3º da Lei 8666/93, pelo
REGINALDO DOS SANTOS QUINTA - Prefeito Municipal
Conduta - Não proceder a publicação do Edital do
certame em questão, resultando em inobservância a
determinação expressa, contida na Lei de Licitações
Alega a equipe de auditoria que “não constava no
processo qualquer comprovante da publicação dos
instrumentos convocatórios”.
Acerca deste tópico, também forçoso é anuir
integralmente as razões trazidas na Instrução Técnica
Conclusiva visto que “... a lei não exige que se faça registro
fotográfico ou que se mantenha cópia nos autos do
aviso do instrumento convocatório exposto pelo órgão
licitante”. No caso, acolho as justificativas do responsável
que veio afirmar quando da apresentação de sua defesa
que houve afixação do instrumento convocatório no
“Quadro Mural” da municipalidade, não restando
comprovado nos autos a AUSÊNCIA da afixação do edital
da Carta Convite nº 034/2011, em local apropriado e de
fácil acesso ao público, nos termos da legislação.
Assim, comungando com o opinamento manifestado
pela unidade técnica e pelo parquet de contas, AFASTO
A IRREGULARIDADE.
3.2 – SEGURANÇA PÚBLICA
O item 2 da Instrução Técnica Inicial 489/2013, refere-se
www.tce.es.gov.br

Processo Administrativo 1.638/2011 - Adesão a Ata
Registro de Preços do MP/ES nº 019/2010 - Processo
Administrativo 1.638/2011, tendo por objeto o
fornecimento de mão-de-obra, armas e equipamentos
necessários à prestação de serviços de vigilância armada
à Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy, com a
empresa VIGSERV Serviços de Vigilância e Segurança
Ltda. por meio do Contrato Administrativo nº. 117/2011
Aquela manifestação técnica veio apontar a existência
de indicativos de irregularidades naquelas contratações,
consubstanciadas em três tópicos:
3.2.1 - OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA FINALIDADE E DO
INTERESSE PÚBLICO, ECONOMICIDADE, EFICIÊNCIA,
MOTIVAÇÃO E RAZOABILIDADE.
Identificado nos autos como responsáveis nos autos os
seguintes gestores:
REGINALDO DOS SANTOS QUINTA - Prefeito desde
01/01/2009
Conduta: assinar contrato com empresa de vigilância
patrimonial, resultou em contratação de empresa sem
interesse público.
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CONSTÂNCIO BORGES BRANDÃO - Consultor Jurídico
desde 21/02/2009
Conduta: Emitir Parecer Jurídico pela regularidade do
edital possibilitando o prosseguimento do procedimento
licitatório apesar da inexistência de interesse público.
FABRÍCIO SILVA MARTINS - Secretário Municipal de
Segurança Pública desde 01/04/2009
Conduta: Formular o termo de referência e requerer ao
Prefeito Municipal, a contratação de empresa, resultou
em contratação sem o devido interesse público.
Inicialmente arguido que os contratos 197/2009 e
117/2011, na forma da Lei Municipal nº 811/2009
(dispõe sobre a criação da Guarda Municipal e dá outras
providências) e da Lei Nº 1.039/2012 (modifica o Plano
de Carreira dos Servidores Públicos do Município / Anexo
III - Atribuição típica do cargo de Guarda Municipal), à
exceção da parte relativa à locação de sistema de alarme
circuito fechado de TV, “... os de vigilância deveriam,
por determinação legal, ser desempenhados por
integrantes da guarda municipal, não havendo interesse
na contratação de empresa terceirizada a um alto custo
para a administração”, pugnando pela devolução ao
erário do montante equivalente a 3.727.440,2548 VRTE.
Oferecidas razões de defesa pelos jurisdicionados,
contradizendo àquelas alegações, veio a Instrução
Técnica Conclusiva 5505/2017, argumentar, de forma
consciente e plausível, trazendo inclusive jurisprudência
sobre o tema, que descabe qualquer imputação de
irregularidade as contratações efetivadas pelo poder
público municipal, culminando por arrematar o assunto
de forma magistral nos seguintes termos, vejamos:
“... não podemos concordar que a criação das Guardas

Municipais por todo o nosso País tenha se dado apenas
para substituir a vigilância patrimonial de prédios
municipais; esse não foi o objetivo da criação de tais
órgãos, mas sim, colaborar com a segurança pública,
inclusive a segurança viária, no intuito de reduzirmos o
nível de violência atual.
Pensar de forma diferente seria dizer que todos os órgãos
públicos (União, Estados, Distrito Federal e Municípios),
ao contratarem vigilantes terceirizados, estariam
praticando ilícitos administrativos, o que sabemos não
é o entendimento adotado pelos nossos Tribunais e
órgãos de controle.”
Assim, outro não pode ser o entendimento deste
Conselheiro Relator de que não houve ilegalidade na
contratação de empresa terceirizada para realização
dos serviços e vigilância patrimonial, AFASTANDO A
IRREGULARIDADE e, consequentemente, o DANO
APONTADO.
3.2.2 - AUSÊNCIA DE PARCELAMENTO DO OBJETO
Relativamente ao item 2.2 da Instrução Técnica Inicial
nº 489/2013, contestando a contratação de empresa
para prestação de serviços de vigilância privada
para a Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy,
são apresentados como responsáveis pela suposta
irregularidade prevista na Lei 8.666/93, artigo 3º, § 1º,
inciso I, combinado com o artigo 23, § 1º os seguintes
agentes públicos:
JOVANE CABRAL COSTA – Pregoeiro de 06/08/2009 até
13/07/2010 e de 02/08/2010 em diante
Conduta: Elaborar edital e julgar licitação com condições
restritivas e ausência de parcelamento de objeto,
resultou em certame com restrição de competitividade.
www.tce.es.gov.br

REGINALDO DOS SANTOS QUINTA – Prefeito desde
01/01/2009
Conduta: Homologar certame com ausência de
parcelamento de objeto, resultou em certame com
restrição de competitividade.
CONSTÂNCIO BORGES BRANDÃO - Consultor Jurídico
desde 21/02/2009
Conduta: Emitir parecer pela regularidade de edital
com ausência de parcelamento de objeto, resultou em
certame com restrição de competitividade.
Em sua defesa veio o ex- Prefeito Reginaldo dos Santos
Quinta, argui que a presente contratação já foi objeto de
análise por parte dos auditores desta Corte, através do
processo TC 6055/2010, na época ainda sem julgamento.
Assim, considerando que este item já foi relatado na ITC
287/2013 (tópico II.9.1) e julgado por meio do ACORDÃO
TC 1215/2015, proferido nos autos do processo
TC 6055/2010 (concluindo-se pela manutenção da
irregularidade com aplicação de multa aos responsáveis),
voto por sua EXCLUSÃO DA ANÁLISE DO MÉRITO.
3.2.3 - EXIGÊNCIA INDEVIDA DE OBRIGATORIEDADE DE
VISITA TÉCNICA IMPLICANDO EM CLÁUSULA RESTRITIVA
DA COMPETITIVIDADE NO EDITAL DO PREGÃO
PRESENCIAL Nº 057/2009
O item 2.3 da Instrução Técnica Inicial 489/2013 imputa
como irregular a previsão contida no item 9.1.3.1.1 do
instrumento convocatório relativo ao Pregão Presencial
nº 057/2009, onde o Executivo Municipal impôs aos
proponentes a obrigatoriedade de participação em visita
técnica, fato que ofende o artigo 3º, § 1º, inciso I, da Lei
8.666/93, apontando como responsáveis:
JOVANE CABRAL COSTA - Pregoeiro de 06/08/2009 até
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Conduta: Elaborar edital e julgar licitação com visita
técnica obrigatória, resultou em certame com restrição
de competitividade.

visto que da análise dos autos relativos ao procedimento
licitatório mencionado neste item, não foi encontrado
designação de servidor para o acompanhamento e a
fiscalização da execução contratual.

REGINALDO DOS SANTOS QUINTA – Prefeito desde
01/01/2009

REGINALDO DOS SANTOS QUINTA - Prefeito desde
01/01/2009

Conduta: Homologar licitação com visita técnica
obrigatória, resultou em certame com restrição de
competitividade.

Conduta: Sua omissão em não nomear fiscal para
acompanhar a execução contratual, resultou em
descumprimento do artigo 58, da Lei nº 8.666/93.

CONSTÂNCIO BORGES BRANDÃO - Consultor Jurídico
desde 21/02/2009

Em sua defesa o responsável alega que a lei não exige
a “formalização” daquela designação, e que no mais
“... no caso desse Contrato, a indicação formal de
responsabilidade pelo acompanhamento e fiscalização,
já expressa na própria avença, foi realizada por meio
do Secretário Municipal de Segurança Pública titular da Pasta responsável - a quem coube atestar a
prestação do serviço da Contratada, promovendo a
liquidação da despesa, o que está perfeitamente claro
no “atesto” das Notas Fiscais emitidas pela empresa
[...], concluindo que “... “não houve desperdício ou
desvirtuamento dos recursos públicos uma vez que os
serviços foram prestados de acordo com as necessidades
da Administração e com o disposto em contrato, bem
como a ausência de designação formal não maculou o
procedimento, nem sua fiscalização.

13/07/2010 e de 02/08/2010 em diante

Conduta: Emitir parecer pela regularidade de edital com
visita técnica obrigatória, resultou em certame com
restrição de competitividade.
O Sr. Reginaldo dos Santos Quinta quando da
apresentação de Razões de Defesa, veio informar que a
presente contratação já foi objeto de análise por parte
dos auditores desta Corte, por meio do processo TC
6055/2010, na época ainda sem julgamento.
Do fato, considerando que este item já foi relatado na ITC
287/2013 (tópico II.9.2) e julgado por meio do ACÓRDÃO
TC 1215/2015, proferido nos autos do processo
TC 6055/2010, concluindo-se pela manutenção da
irregularidade com aplicação de multa aos responsáveis,
voto por sua EXCLUSÃO DA ANÁLISE DO MÉRITO.
3.2.4 - AUSÊNCIA DE DESIGNAÇÃO DE FISCAL PARA
ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO CONTRATUAL DO
CONTRATO Nº 197/2009 – PREGÃO 057/2009
Acerca deste tópico, o item 2.4 da Instrução Técnica Inicial
ITI 489/2013, vem imputar ofensa aos artigos 58, Inciso
III, 67, “caput”, e 73, Inciso I, alínea “a”, da Lei 8.666/93,

Com relação a alegação do responsável de que
“... a indicação formal de responsabilidade pelo
acompanhamento e fiscalização, já expressa na própria
avença, foi realizada por meio do Secretário Municipal
de Segurança Pública - titular da Pasta responsável ...”
tenho que necessário se faz, na forma da doutrina, a
perfeita diferenciação entre estas figuras, vejamos:
www.tce.es.gov.br

fiscal do contrato - tem por obrigação acompanhar
diariamente a regularidade da prestação contratada,
atestar notas a serem pagas como contraprestação,
relatar faltas, solicitar diligências diretamente ao
representante da empresa, ou mesmo notifica-la; de
outro lado, o
gestor do contrato, que não se atém ao acompanhamento
cotidiano, é a autoridade responsável pela aplicação
das penalidades sugeridas pelo fiscal, pela eventual
assinatura de aditivo necessário ao contrato, ou pela sua
prorrogação, rescisão do contrato, etc.
Fortificada fica esta constatação, na proporção de que a
Instrução Técnica Conclusiva nº 5505/2017 traz ao nosso
conhecimento que “... não se provou que esse (Secretário
Municipal de Segurança Pública) mantinha registro
do acompanhamento/da fiscalização da execução do
referido contrato, o que sabemos ser improvável, haja
vista as atribuições/tarefas diárias exigidas para cargo de
Secretário”.
Conclui-se, então, que quem lida diretamente com
a empresa, por meio de seu preposto, é o fiscal do
contrato, mas não é este quem penaliza, e sim o gestor,
que paga a contraprestação ao contratado.
Por outro lado, bem se vê que o responsável desconhece
o teor do artigo 67 da Lei 8.666/93, que prevê a
designação de representante da Administração para
acompanhar e fiscalizar o contrato, que assim prevê:
“Art. 67. A execução do contrato deverá ser 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”
Segunda-feira, 5 de agosto de 2019
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Assim, a designação do representante para
acompanhamento e fiscalização deve ser formal, por
ato próprio ou por termo nos autos, nos exatos termos
do acórdão trazido na Instrução Técnica Conclusiva
5505/2017, que assim se expressa:
Acórdão n. 1710/2006 – 1ª Câmara
9.6. determinar à Universidade Federal da Paraíba que:
[...]
9.6.11. designe formalmente um servidor para
acompanhar a execução de cada contrato de prestação
de serviço da UFPB, sendo o dito servidor responsável
pela observância do fiel cumprimento de todas as
cláusulas contratuais e tendo a obrigação de comunicar
aos setores de direito quando não acontecer dessa
forma, com o propósito de dar cabal cumprimento ao
art. 6º do Decreto nº 2.271, de 07/07/1997 e ao art. 67
da Lei nº 8.666/1993;
[...]
Do fato, comungo com os argumentos expostos na
Instrução Técnica Inicial nº 489/2013, visto que a ausência
de designação de servidor para o acompanhamento e a
fiscalização, restou prejudicada a aferição da execução
dos contratos, importando em potencial risco para o
erário, conforme determinado nas alínea “a” do Inciso I
do artigo 73 da Lei 8.666/93.
Disso, estou convencido que a conduta descrita na ITI
489/2013 é reprovável, corroborada pela Instrução
Técnica Conclusiva nº 5505/2017, razão porque
MANTENHO A IRREGULARIDADE, deixando de aplicar
multa pecuniária em razão da prescrição ocorrida.
3.3 – PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 14.248/2009

Trata o item 3 da Instrução Técnica Inicial ITI 489/2013,
da contratação de empresa especializada em avaliação
e gestão de patrimônio para realização da avaliação
conforme NBR 14.653 e levantamento de todos os
bens patrimoniais da Prefeitura, objeto do PREGÃO
PRESENCIAL Nº 49/2010 e respectivo CONTRATO Nº
98/2010, firmado com PATRYMON SERVICES LTDA.ME, por seis meses, contados da emissão da Ordem de
Serviço, cujo objeto foi assim especificado:
ITEM 01 - Contratação de empresa especializada para
efetuar avaliação patrimonial e levantamento dos bens
patrimoniais: Edificações e terrenos existentes nas
instalações municipais (secretarias, hospitais, escolas,
PA’s, gabinetes, creches, etc.) conforme especificado no
termo de referência, totalizando 60 edificações.
ITEM 02 - Contratação de empresa especializada para
efetuar avaliação patrimonial e levantamento dos bens
patrimoniais: Edificações e terrenos existentes nas
instalações municipais (secretarias, hospitais, escolas,
PA’s, gabinetes, creches, etc.) conforme especificado no
termo de referência, totalizando 350 terrenos.
ITEM 03 - Contratação de empresa especializada para
efetuar avaliação patrimonial e levantamento dos
bens patrimoniais com fornecimento de plaquetas
para os bens móveis: Móveis e utensílios, máquinas e
equipamentos, equipamentos de informática, veículos,
entre outros, existentes nas instalações municipais
(secretarias, hospitais, escolas, PA’s, gabinetes, creches,
etc.) conforme especificado no termo de referência,
totalizando 10.000 itens.
3.3.1 - INCLUSÃO DE CLÁUSULAS RESTRITIVAS EM EDITAL
O item 3.1 da ITI 489/203, aponta que a equipe de
www.tce.es.gov.br

auditoria identificou indícios de que a administração
inseriu no edital cláusulas restritivas à competição, com
inobservância ao inciso I, § 1º artigo do artigo 3º da Lei
Federal nº 8.666/93 ao exigir na qualificação técnica
profissionais com registro no Instituto Brasileiro de
Avaliações e Perícias de Engenharia – IBAPE)
Como responsáveis estão elencados:
REGINALDO QUINTA SANTOS - Prefeito Municipal
Conduta:
Homologar
licitação
com
características que inibiram a concorrência e a obtenção
de propostas mais vantajosas para a Administração,
resultou na frustação do caráter competitivo de certame
licitatório.
JOVANE CABRAL COSTA - Pregoeiro nomeado pelo
Decreto Municipal nº 053/2009
Conduta:
Elaborar edital com características que
inibiram a concorrência e a obtenção de propostas mais
vantajosas para a Administração, resultou na frustação
do caráter competitivo de certame licitatório.
CONSTÂNCIO BORGES BRANDÃO - Consultor Jurídico
Conduta:
Emitir parecer jurídico aprovando a
minuta do instrumento convocatório com características
que inibiram a concorrência e a obtenção de propostas
mais vantajosas para a Administração, resultou na
frustação do o caráter competitivo de certame licitatório.
Do fato, comungando com as demais razões trazidas nos
autos, não pode prosperar as razões defesa apresentados
pelos responsáveis ante a fragilidade daquelas alegações
quando em confronto com o estabelecido no caput
do artigo 30 que estabelece um rol “TAXATIVO” de
documentos à qualificação técnica dos proponentes,
quando o legislador utiliza-se do vocábulo “LIMITARSegunda-feira, 5 de agosto de 2019

423

ATOS DA 2a CÂMARA

SE-Á” àquela fixação pelo agente público.

restringindo à ampla competitividade do certame.

ponderar que

Assim, forçoso admitir a manutenção da irregularidade
apontada, responsabilizando o Srs. REGINALDO QUINTA
SANTOS por não verificar quando da homologação do
certame, a legalidade dos atos praticados na licitação; o Sr.
JOVAN CABRAL COSTA que, como pregoeiro conhecendo
o Estatuto das Licitações e Contrato com a Administração
Pública, elaborou edital com condição restritiva em
desacordo com a Lei 8.666/93 e o Sr. CONSTÂNCIO
BORGES BRANDÃO que, ao aprovar a “minuta” de edital,
cometeu erro grosseiro, quando admitiu condições
restritivas, principalmente ao princípio da competição,
não exigida e, consequentemente, não amparada pela
legislação.

CONSTÂNCIO BORGES BRANDÃO - Consultor Jurídico

“Por força da própria redação do preceptivo legal citado,
a decisão acerca do parcelamento do objeto a ser
contratado, depende da análise de viabilidade técnica
e económica de seu fracionamento. Tal fato, por si só,
já eximiria o peticionante de qualquer responsabilidade
pela escolha do Gestor pela realização de um
procedimento licitatório único, cuja parecer jurídico,
ao analisara minuta do edital e do contrato, levou em
consideração apenas o aspecto legal envolvido”

Disso, estou convencido que a conduta dos responsáveis
descrita na ITI 489/2013, corroborada pela ITC
5505/2017, é reprovável, razão porque voto por MANTER
A IRREGULARIDADE, com aplicação de multa ao,
responsável, Sr. REGINALDO QUINTA SANTOS - Prefeito
Municipal, pela conduta anteriormente apontada.
Deixo de aplicar multa pecuniária aos Srs. JOVANE
CABRAL COSTA e CONSTÂNCIO BORGES BRANDÃO, em
razão da prescrição ocorrida.
3.3.2 – Ausência de parcelamento de objeto licitatório
Apontado inicialmente indicativo de infringência no
edital Pregão Presencial nº 49/2010 ao disposto no
inciso I, § 1º do artigo 3º e § 1º do artigo 23, ambos da
Lei Federal nº 8.666/93 (item 3.2 da ITI 489/2013), sendo
identificados como responsáveis:

Conduta: Emitir parecer jurídico aprovando a minuta
do instrumento convocatório cujo objeto não foi
devidamente segregado, restringindo à competitividade
do certame.
REGINALDO QUINTA SANTOS - Prefeito Municipal
Conduta: Homologar licitação cujo objeto não foi
devidamente segregado, frustrando a competitividade
do certame.
Ao capitular o indício de irregularidade assim se
posicionou a unidade técnica, inicialmente:
“Percebe-se que a Administração pretendia a contratação
de serviços de avaliação, envolvendo bens móveis e
imóveis, bem como serviços de gestão de patrimônio,
compondo os elementos descritos no parágrafo anterior.
Nessa esteira, para ampliar a concorrência e obter a
proposta mais vantajosa para a Administração deveria
ter segregado o objeto, principalmente no que tange à
avalição de bens imóveis, restritas à área de engenharia,
ao invés de exigir que a licitante possuísse profissionais
da área contábil e engenharia, restringindo o caráter
competitivo”.
O Sr. REGINALDO QUINTA SANTOS em sua defesa veio
alegar que

JOVANE CABRAL COSTA - Pregoeiro nomeado pelo
Decreto Municipal nº 053/2009

“não se estava contratando um Sistema na acepção
da palavra, mas sim, um conjunto de serviços em
que, o inadimplemento de um deles, acarretará o não
atingimento do objetivo maior, representado pela
realização integral desse conjunto”;

Conduta: Elaborar edital cujo objeto não foi segregado,

Enquanto o Sr. CONSTÂNCIO BORGES BRANDÃO veio
www.tce.es.gov.br

Já o Sr. JOVANE CABRAL COSTA mante-se silente, ainda
que devidamente citado.
Numa análise mais apurada dos fatos e observado
as razões trazidas pelos defendentes, bem como as
ponderações contidas na Instrução Técnica Conclusiva
nº 5505/2017, tenho que assiste razão aos responsáveis
visto que o fracionamento do objeto licitado, qual seja, a
existência de duas contratadas à sua execução, poderia
gerar situações conflitantes entre si quanto a gestão e
compilação de informações necessárias a consecução
do objeto contratado. Por outro lado, não comprovado
onerosidade da contratação, pelo fato de ter sido
adotado a realização total dos serviços a uma única
empresa.
Assim, anuindo os demais argumentos contidos na
Manifestação Técnica Conclusiva 5505/2017, AFASTO A
IRREGULARIDADE.
3.3.3 - Liquidação e pagamento de despesas sem a
contraprestação de serviços em sua totalidade
Argui a manifestação preliminar em seu item 3.3 que
há indício de pagamento a maior no montante de
R$ 78.527,35 (setenta e oito mil quinhentos e vinte
Segunda-feira, 5 de agosto de 2019
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e sete reais e trinta e cinco centavos), equivalente a
39.118,9349 VRTE, uma vez que não houve prestação de
serviços de parte do objeto contratado com a empresa
PATRYMON SERVICES LTDA. ME – CONTRATO 98/2010,
com indicativo de infringência ao disposto no artigo 62
e inciso III, § 2º do artigo 63 da Lei Federal nº 4.320/64,
trazendo como responsáveis:
EDINO LUIS RAINHA - Sec. Administração Interino
Conduta: Liquidar despesa de serviços não prestados,
resultando em dano ao erário.
JOVANE CABRAL COSTA - Sec. Administração
Conduta: Liquidar despesa de serviços não prestados,
resultando em dano ao erário.
JULIANA BAIENSE MARTINS DA CRUZ - Sec. Administração
Conduta: Liquidar despesa de serviços não prestados,
resultando em dano ao erário.
PATRYMON SERVICES LTDA ME – CNPJ 05.399.512/000196.
Conduta: Emitir nota fiscal, solicitar e receber pagamento
sobre serviços não prestados, resultando em dano ao
erário.
Os responsáveis JOVANE CABRAL COSTA e JULIANA
BAIENSE MARTINS DA CRUZ, não compareceram aos
autos para apresentar defesa, sendo considerados revéis.
Da defesa apresentada pela empresa contratada, consta
o “Relatório de Inventário Detalhado” por ela elaborado,
onde indicado que foram executados 6.569 itens móveis
e 357 itens imóveis, vindo a unidade técnica na fase
preliminar dos autos, constatar que este quantitativo é
inferior ao declarado na licitação.
Do fato, bom lembrar que os quantitativos apresentados

pela Administração à contratação foram “estimados”,
sendo que a licitação operou-se por menor preço global
(não havendo que se falar em menor preço por item);
disso, de fácil constatação, que os serviços contratados
não estão relacionados a “quantitativos” e sim, inseridos
no valor global do contrato.
Quando da defesa apresentada pela empresa PATRYMON
SERVICES LTDA ME, fica patenteada esta situação,
vejamos:
“Registra-se, que na avaliação dos imóveis com
edificações, a equipe técnica deixou de considerar que
o trabalho da empresa abrangesse não só a edificação,
mas também o terreno em que este está construído.
A defendente ao avaliar o bem imóvel de edificação,
realiza o trabalho de avaliar o terreno em que este está
localizado.
Com este trabalho, a defendente avaliou mais 59
terrenos além dos constantes da relação. E mesmo
assim, não cobrou a mais da Administração o valor de R$
38.823,18 que corresponderia a mais 59 terrenos, haja
vista o contrato ter estabelecido o valor global, e não
unitário. (grifo nosso)”.
Destes fatos, e agregando a este voto as demais razões
trazidas pela unidade técnica na ITC 5505/2017,
concluo que ficou comprovada a prestação dos serviços
na forma avençada, e, desse modo, a devolução de
valores se constituirá em enriquecimento ilícito,
razão porque também AFASTO A IRREGULARIDADE e,
consequentemente o DANO APONTADO.
3.3.4 – Contratação com indicativo de sobrepreço
Tratado o assunto no item 3.4 da ITI 489/2013,
relativamente ao CONTRATO Nº 49/2010 firmado com
www.tce.es.gov.br

a empresa PATRYMON SERVICES LTDA.-ME, sendo
capitulado como infringência ao caput do artigo 3º da
Lei Federal nº 8.666/93 – Princípio da Economicidade
e obtenção da proposta mais vantajosa, com indicativo
de devolução ao erário da importância equivalente a
112.078,5095 VRTE e apontado como responsável (revel
nos autos):
FERNANDO EMILIO FONTANA – Fiscal de Arrecadação
Conduta: Atestar que o preço que balizou o certame
licitatório era o preço de mercado, resultando em dano
ao erário.
Primariamente alegado pela unidade técnica a
desconformidade do preço praticado contratualmente,
quando comparado o mesmo com aquele oriundo do
Pregão Presencial para Registro de Preços nº 57/2011
- Prefeitura Municipal de Anchieta, concluindo que a
diferença significativa dos valores contratados, impõe
seja considerado que a Administração Municipal
praticou sobrepreço, não observando o princípio da
economicidade.
Da justificativa apresentada pelo Sr. Reginaldo dos
Santos Quinta que como Ordenador e Despesa fora
citado, em face da necessidade de justificar o bom
e regular emprego do dinheiro público, veio alegar
que promovido quando da instauração da licitação
orçamentos prévios à determinação de preço de
mercado, concluindo que a comparação da contratação
em foco com os preços praticados no Registro de Preços
se mostra inadequada visto a gama de fatores que
influenciam na sua composição “... não havendo para
o objeto licitado parâmetro rígido para definição desse
preço de mercado”.
Segunda-feira, 5 de agosto de 2019

425

ATOS DA 2a CÂMARA

Realmente, dos autos consta que a administração veio
promover a cotação prévia, por meio de três orçamentos
de preços, ao lançamento do edital na praça que ocorreu
em 2010. Sem mais delongas, sendo desnecessário tecer
outros argumentos acerca do assunto, sintetizando a
situação a Instrução Técnica Conclusiva 5505/2017,
foi clara e objetiva acerca da situação, quando assim
expressa:
“Apesar de se tratar de dois pregões presenciais,
não podemos comparar as duas licitações por terem
finalidades distintas: uma trata-se de única prestação de
serviço e outra de registro de preços; como também, por
tratar-se de diferentes quantidades de itens.
Outrossim, entendemos não ser coerente comparar
preços de serviços em épocas, quantidades e condições
de contratação distintas (contratação única por menor
preço global e registro de preços). Muito menos não
nos parece prudente afirmar que esses eram os preços
praticados no mercado naquele momento e utilizálos como referência para acusar sobrepreço e solicitar
devolução de valores pagos.
Disso, aduzindo aqui as demais razões trazidas naquela
manifestação técnica, entendo não ser possível com as
provas constantes nos autos afirmar que a Administração
Municipal ao contratar os serviços por meio do Pregão
Presencial nº 49/2010 praticou sobrepreço, razão porque
AFASTO A IRREGULARIDADE e, consequentemente, do
DANO APONTADO.

com a empresa ÁGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA
LTDA.-ME, tendo por objeto a contratação de serviços
para compilação da legislação municipal, englobando
digitação, revisão, indexação e publicação na internet
das referidas leis, com vigência de 29/11/2010 a
28/11/2011 e firmação de Termo Aditivo dilatando a
vigência contratual para 30/11/2012, vindo a ser apurado
indícios de irregularidade relativo à competitividade e
direcionamento do certame, conforme abaixo.
3.4.1 - RESTRIÇÃO À COMPETITIVIDADE COM INDICATIVO
DE DIRECIONAMENTO EM PROCEDIMENTO LICITATÓRIO
À EMPRESA VENCEDORA ÁGAPE ASSESSORIA E
CONSULTORIA LTDA.
O item 4.1 da ITI 489/2013, capitula como primeiro
indício de irregularidade apontada no Pregão nº 99/2010,
a infringência ao inciso I, parágrafo primeiro do artigo
3º, da Lei Federal nº 8.666/93 c/c com o princípio da
economicidade preconizado no artigo 70 da Constituição
Federal, trazendo como responsáveis:
REGINALDO DOS SANTOS QUINTA - Prefeito Municipal
Conduta:
Homologar certame licitatório, com
cláusulas restritivas, resultou em frustração ao caráter
competitivo do certame.
JOVANE CABRAL COSTA - Pregoeiro Oficial
Conduta:
Elaborar edital com características
restritivas à ampla competitividade, inibindo a
concorrência e obtenção de propostas mais vantajosas
para a Administração.

3.4 – PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5.142/2010

CONSTÂNCIO BORGES BRANDÃO - Procurador Municipal

Abordado no item 4 da Instrução Técnica Inicial
489/2013 o processo se reporta ao PREGÃO PRESENCIAL
Nº 99/2010 que gerou o CONTRATO 209/2010, firmado

Conduta: Emitir parecer jurídico aprovando a minuta do
instrumento convocatório que possuía características de
restrição à competitividade, propiciando a continuidade
www.tce.es.gov.br

de certame eivado de vícios.
A insurgência da área técnica, quanto a restrição
do caráter competitivo do certame, se baseia no
estabelecido no item 9.1.3, alínea “b”, que assim prevê:
9.1.3. Da Habilitação Técnica
[...]
b) Comprovação de possuir no quadro da empresa,
profissional com curso superior na área jurídica, filiado
a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) devido à
especificidade do serviço;
Ao analisar o texto editalício, a equipe de auditoria
concluiu que esta condição “... é uma cláusula que
remete à ausência de competitividade com indicativo de
direcionamento”.
Ao analisar a questão em foco também não encontro
respaldo legal que garanta a permanência no ato
convocatório, de exigência de qualificação técnica
profissional exigida das licitantes para o objeto licitado,
ainda mais quando observado do caput do artigo 30
da Lei 8.666/903 que o rol de documentos àquela
qualificação está adstrita ao vocábulo LIMITAR-SE-Á.
Destarte, a administração não tem liberdade para
impor exigências quando a atividade a ser executada
não apresentar complexidade nem envolver graus mais
elevados de aperfeiçoamento. Especialmente em virtude
da regra constitucional (art. 37, XXI), somente poderão
ser impostas exigências compatíveis com o mínimo de
segurança da Administração Pública.
Pelo que se vê, embora louvável, o zelo da administração
à contratação, conforme manifestado em suas defesas,
não parece haver formulado solução adequada ao
indisfarçável fim de impedir que o ato convocatório
Segunda-feira, 5 de agosto de 2019
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contenha cláusulas discriminatórias, que direcione a
fase de habilitação preliminar rumo ao favorecimento
de determinado licitante. Isso quando vem formular
exigência de modo a proceder a exclusão antiisonômica
de interessado ao certame. Resultado antagônico à
finalidade da licitação.
Tal fato patente nos autos, visto que aquela inclusão foi
pleiteada pela empresa contratada ÁGAPE ASSESSORIA
E CONSULTORIA LTDA. quando de contratação efetivada
pela Câmara Municipal de Ecoporanga, sendo que à
época uma das interessadas no certame - PROGED
SOLUÇÕES PAPERLESS S/S LTDA., veio alegar sua exclusão
ante aquela exigência.
Dessa maneira, qualquer exigência discriminatória capaz
de limitar o universo de competidores e desnecessária
ao regular cumprimento do objeto licitado, como a ora
questionada, será ilegal, conforme veementemente
combatem a doutrina e jurisprudência.
Além de todo o exposto, enxergamos, também, provável
desrespeito ao princípio da economicidade, pois, a
restrição à competitividade, com forte indicativo de
direcionamento, pelas razões apresentadas, tem como
consequência a possível aquisição de produtos e serviços
com valores majorados.
Por todo o exposto e pelas razões apresentadas, e
incorporando as estas aquelas trazidas na Instrução
Técnica Conclusiva 5505/2017, concluo que os
responsáveis cometeram graves ofensas a norma que
rege as contratações públicas – Lei das Licitações,
principalmente no que concerne a determinação do
artigo 3º, inciso I, quando inseriu, em edital, cláusula
restritiva com direcionamento, bem como, a possível
infringência ao princípio da economicidade.

Do aqui aduzido, incorporando as estas razões àquelas
trazidas na Instrução Técnica Conclusiva 5505/2017,
não pode prosperar as defesas apresentadas pelos Srs.
REGINALDO DOS SANTOS QUINTA visto que lhe competia
quando da homologação verificar a legalidade dos atos
praticados na licitação, CONSTÂNCIO BORGES BRANDÃO
que ao aprovar a minuta do instrumento convocatório
99/2010 cometeu erro grosseiro como Consultor Jurídico
e JOVANE CABRAL Costa, que como pregoeiro oficial
deveria ter adotado conduta diversa ao elaborar o edital,
no certame licitatório que gerou o contrato 209/2010.
isto
posto,
MANTENHO
A
IRREGULARIDADE
relativamente aqueles responsáveis, com aplicação de
multa pecuniária ao Sr. Reginaldo dos Santos Quinta no
valor de R$ ..........................
Deixo de aplicar multa pecuniária aos Srs. JOVANE
CABRAL COSTA e CONSTÂNCIO BORGES BRANDÃO, em
razão da prescrição ocorrida
3.5 – PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2.022/2011
O assunto foi tratado no item 5.1 da Instrução Técnica
Inicial ITI 489/2013 em face de pedido para que a
Administração arcasse com despesa de anuidade de
conselho de classe – Conselho Regional de Contabilidade
– CRC/ES, para servidores municipais, tendo por base
legal a Infringência ao Princípio da Finalidade Pública,
trazendo como responsável
PEDRO AUGUSTO MARQUES MAGNAGO - Secretário
Municipal de Fazenda
Conduta: Atestar o interesse público em despesa que
não possui tal característica, resultando em dano ao
erário.
Vindo a ser apurado indícios de irregularidade relativo
www.tce.es.gov.br

ao pagamento efetivado, conclui pela devolução aos
cofres municipais do valor dispendido, conforme abaixo
explanado.
3.5.1 - REALIZAÇÃO DE DESPESA SEM FINALIDADE
PÚBLICA
Insurge-se as manifestações técnicas constantes dos
autos quanto ao pagamento pela municipalidade no
valor de R$ 1.083,00 (um mil e oitenta e três reais),
equivalentes a 479,4368 (quatrocentos e setenta e nove
vírgula quatro mil trezentos e sessenta e oito) VRTE, à
título de anuidade ao conselho de classe de servidores
municipais, lotados no setor contábil, cuja despesa
carece de finalidade pública.
Em sua defesa veio o responsável arguir que
“... foi procurado pelas servidoras do Setor de
Contabilidade, as quais não se encontravam com suas
anuidades quitadas junto ao Conselho Regional de
Contabilidade, solicitando que tal encargo fosse assumido
pela administração” e considerando que “a inscrição
em órgão de Classe, pelos Contadores, e consequente
quitação de anuidades é requisito essencial para o
exercício da atividade no setor contábil” e, desta forma,
de interesse da Administração, entendeu ser factível a
demanda das servidoras e autorizou a despesa.”
Do pedido feito, à exemplo do já adiantado pela unidade
técnica, tenho que faltou à Administração Pública,
antes de efetivar o pagamento perquirir se a despesa
tinha finalidade pública, visto que “...o administrador,
praticando o ato fora dos fins, expressa ou implicitamente
contidos na norma, pratica DESVIO DE FINALIDADE”.
Foi o que ocorreu nos autos visto que a obrigação de
pagar a anuidade é do profissional e não do empregador,
Segunda-feira, 5 de agosto de 2019
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sendo certo que em prevalecendo a tese esposada
naquela defesa a Administração deveria arcar com a
despesa dos conselhos de classe de outros profissionais,
servidores públicos, tais como, os médicos, enfermeiros,
engenheiros, agrônomos, arquitetos, advogados, entre
outros.

edital que trata da qualificação técnica, compreendendo
a apresentação de dois atestados técnicos – letra “d”
(com relação ao quantitativo mínimo) e registro no
Conselho Regional de Administração – CRA – letra “b”
(exigência de indicação de profissionais com formação
técnica em Administração), tendo como responsáveis

Porém observo dos autos, o reconhecimento do
equívoco cometido, com recolhimento daquele valor
aos cofres públicos, razão porque DOU POR SANADA A
IRREGULARIDADE.

AMANDA QUINTA RANGEL - Secretária Municipal de
Arte e Cultura

3.6 – pROCESSO aDMINISTRATIVO Nº 5.672/2011
Trata o item 6 da Instrução Técnica Inicial ITI 489/2013 de
contratação de empresa para gerir e realizar o “Programa
de Artesanato, Identidade Cultural e Desenvolvimento
Humano”, realizado por meio do PREGÃO PRESENCIAL
Nº 92/2011, que gerou o CONTRATO Nº 234/2011,
firmado com a empresa MONTANHAS – ASSESSORIA
E CONSULTORIA LTDA., objetivando a revitalização de
grupos de artesãos do município.
O programa teria a duração de 1080 (um mil e oitenta
horas), com duração mínima de 09 (nove) meses, com
ênfase no desenvolvimento da identidade cultural e na
dimensão humana de uma turma de, aproximadamente,
40 (quarenta) artesãos
Da análise procedida no processo administrativo em
título, constatado 03 (três) fatos, com os seguintes
indícios de irregularidades, vejamos:
3.6.1 – RESTRIÇÃO AO CARÁTER COMPETITIVO DE
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO
A Instrução Técnica Inicial apresentado tal fato como
infringente ao disposto no inciso I, § 1º artigo do artigo 3º
da Lei Federal nº 8.666/93, em relação ao item 9.1.3 do

profissionais e não só pela figura do “administrador” fato
que fatalmente restringiu a competição, fazendo com
que a empresa Montanhas – Assessoria e Consultoria
Ltda., fosse a única a comparecer com proposta comercial
junto a Administração Municipal.

ELISA HELENA LESQUEVES GALANTE - Procuradora
Municipal

Relativamente aquelas defesas veio a Instrução Técnica
Conclusiva nº 5505/2017, de forma fulminante e
fundamental ao deslinde análise quanto as exigências
editalícias veio esclarecer, além da apresentação
de outros argumentos, que o objeto licitado não se
constitui em locação de mão-de-obra (na forma do
item 5.1 do edital), hipótese esta que justificaria o
registro no CRA conforme entendimento esposado pelo
Plenário do Tribunal de Contas (Decisões nºs 468/1996,
126/1999, 343/2002, 384/2002 e Acórdão nº 473/2004)
e, quanto a exigência de mais de um atestado de aptidão
do administrador, a jurisprudência apresentada nas
defesas não guardam sintonia e/ou não são compatíveis
com a execução de serviços semelhantes os licitados
(consultoria e treinamento).

Conduta:
Emitir parecer jurídico aprovando
a minuta do instrumento convocatório que possuía
características que inibiram a competição, resultou em
frustração ao caráter competitivo de certame licitatório.

Assim, de fácil constatação que tais exigências frustraram
o caráter competitivo do certame, e como consequência
verificou-se a participação de apenas uma licitante, no
caso, a contratada.

Forçoso é reconhecer que o dispositivo legal invocado pela
Administração que autoriza a exigência de apresentação
de atestados técnicos não especifica o quantitativo
mínimo a ser exigido aos interessados em certame
licitatório sendo, consequentemente, desarrazoada a
cobrança de apresentação de, no mínimo, dois atestados;
por outro lado, a exigência de registro no CRA também
não se justifica em razão das atividades descritas no
objeto licitado, poderem ser executadas por outros

Finalmente, ao rol de responsáveis apresentados
na Instrução Técnica Inicial 489/2013, em face ao
apurado nos autos, comungo com as razões trazidas
na Instrução Técnica Conclusiva nº 5505/2017,
EXCLUINDO DE RESPONSABILIDADE A SRA. AMANDA
QUINTA RANGEL, AFASTANDO A IRREGULARIDADE em
relação a mencionada Secretária, uma vez observado
às fls. 1116/1119 – Volume V que, do requerimento
encaminhado pela defendente ao Sr. Prefeito Municipal,

Conduta:
Elaborar a qualificação técnica
necessária da empresa a ser contratada com
características que inibiram a competição, resultou em
frustração ao caráter competitivo de certame licitatório.
JOVANE CABRAL COSTA - Pregoeiro nomeado pelo
Decreto Municipal nº 095/2010
Conduta:
Elaborar edital com características
restritivas à ampla competitividade, resultou em
frustração ao caráter competitivo de certame licitatório.
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não constam as exigências de qualificação técnica
exigidas no edital, descabendo, consequentemente, em
relação a mesma a irregularidade delineada.

minuta do instrumento convocatório sem o quantitativo
detalhado do objeto, resultou em inobservância à Lei de
Licitações.

Com relação aos demais responsáveis, aduzindo aqui
como se transcritas estivessem as razões ponderadas na
Instrução Técnica Inicial e na Instrução Técnica Conclusiva,
sou pela MANUTENÇÃO DA IRREGULARIDADE em face
dos senhores: JOVANE CABRAL COSTA e ELISA HELENA
LESQUEVES GALANTE , conforme condutas apontadas
na ITI 489/2013 - corroboradas na Instrução Técnica
Conclusiva 5505/2017, deixando de aplicar multa
pecuniária em razão da ocorrência da figura jurídica da
prescrição.

A unidade técnica ao tipificar a irregularidade contida
no Anexo I do certame licitatório que trata do Plano de
Trabalho, a manifestação inicial vem argumentar que
“... notamos uma gama de serviços que deveriam ter
sido desmembrados, demonstrando-os por item, com
a exigência de se evidenciar, no ato das propostas, seus
valores individualmente”.

3.6.2. EDITAL DE LICITAÇÃO CONTENDO PLANO
DE TRABALHO SEM O DEVIDO DETALHAMENTO
QUALTITATIVO DO OBJETO
O assunto em título é abordado no item 6.2 da Instrução
Técnica Inicial ITI 489/2013 como o segundo indício de
irregularidade observado no PREGÃO PRESENCIAL Nº
92/2011, objeto do CONTRATO 234/011 firmado com
a empresa MONTANHAS ASSESSORIA E CONSULTORIA
LTDA., tendo como infringido o inciso II do § 2º do art. 7º,
c/c incisos I e II do § 2º do art. 40, ambos da Lei Federal
nº 8.666/93 e dando como responsáveis
JOVANE CABRAL COSTA - Pregoeiro nomeado pelo
Decreto Municipal nº 095/2010
Conduta:
Elaborar edital sem o quantitativo
detalhado do objeto, resultou em inobservância à Lei de
Licitações

Devidamente citados o responsáveis, observo dos autos
que o Sr.JOVANE CABRAL COSTA manteve-se silente,
sendo declarado revel, enquanto o Sr. REGINALDO
DO SANTOS QUINTA ainda que não apontado como
responsável, veio apresentar Razões de Defesa na
condição de Ordenador de Despesa. A defendente que
apresentou justificativa, Sra. ELISA HELENA LESQUEVES
GALANTE, basicamente limitou-se a informar que as
peças técnicas (como por exemplo: Projeto Básico/
Termo de Referência, pesquisas de preços, e etc.) são de
responsabilidade das áreas técnicas que as elaborou.
Acerca do assunto, pouco ou nada resta a acrescentar
ante a análise procedida pela Instrução Técnica
Conclusiva nº 5505/17 que em seu fecho, assim se
encerra, sintetizando e finalizando o assunto de forma
magistral:

ELISA HELENA LESQUEVES GALANTE - Procuradora
Municipal

“Da analise dos documentos constantes dos autos,
verificamos que o plano de trabalho foi elaborado sem
o devido detalhamento quantitativo do objeto, o que
prejudicou a análise dos cumprimentos das metas a
serem atingidas no contrato.

Conduta:

Considerando que o plano de trabalho, como

Emitir parecer jurídico aprovando a
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levantado pela equipe técnica, é peça essencial onde
se especifica as metas a serem atingidas, as etapas ou
fases de execução do objeto pactuado, entre outros,
possibilitando a verificação adequada da execução do
contrato, entendemos que não pode ser elaborado de
forma genérica como observado no caso em tela.
Verificamos que a falta de detalhamento nas propostas
dos custos unitários e respectivas cargas horárias de
cada fase, prejudicou o acompanhamento da execução
do contrato e correspondente identificação dos valores
para o pagamento.”
Do exposto, a única alternativa plausível que se
nos apresenta é decidir pela MANUTENÇÃO DA
IRREGULARIDADE em face dos Srs. JOVANE CABRAL
COSTA e ELISA HELENA LESQUEVES GALANTE, conforme
condutas apontadas na ITI 489/2013, deixando de aplicar
multa pecuniária em razão da PRESCRIÇÃO ocorrida.
3.6.3 – LIQUIDAÇÃO DEFICIENTE DE DESPESA
Ao terceiro indício de irregularidade relativamente ao
PREGÃO PRESENCIAL Nº 92/2011, anotado no item 6.3
da Instrução Técnica Inicial 489/013, traz como infringido
o art. 63, § 1º inciso II da Lei Federal nº 4.320/64,
pugnando pela devolução ao erário do montante do R$
90.000,00 (noventa mil reais) equivalentes a 39.842,4011
VRTE, apontando a unidade téecnica como responsável
AMANDA QUINTA RANGEL - Secretária Municipal de
Cultura e Arte
Conduta:
Requerer pagamento da despesa,
liquidando-a sem o seu devido detalhamento, resultou
em dano ao erário.
Como dito no tópico anterior, a falta de detalhamento
nas propostas dos custos unitários e respectivas cargas
Segunda-feira, 5 de agosto de 2019
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horárias de cada fase, refletiu no contrato administrativo
nº 234/2011, prejudicando o acompanhamento e a
verificação adequada da execução do citado contrato
e correspondente identificação dos valores para o
pagamento.
Deste fato, não vilumbramos na defesa apresentada pela
responsável razões plausíveis e convincentes, capazes
de albergar sua defesa, sendo forçoso reconhecer e
concordar com o entendimento da equipe de auditoria
que ocorreu violação do art. 63, § 1º inciso II da Lei
Federal nº 4.320/64, pois da analise dos documentos
constantes dos autos, juntados pela equipe de auditoria,
não conseguimos aferir os cumprimentos das metas
a serem atingidas no contrato e a importância exata a
pagar.
Outro ponto a ser tratado é que como não restou
comprovado a NÃO prestação do serviço, NÃO HÁ DE
SE FALAR EM RESSARCIMENTO POR MERA PRESUNÇÃO.
Esta Corte de Contas vem se posicionando dessa
forma em casos de pedido de ressarcimento por mera
presunção, quando não fica comprovada a não prestação
dos serviços, como verificado nos acórdãos citados na
Instrução Técnica Conclusiva 5505/07, a saber: ACÓRDÃO
TC-799/2015 – PLENÁRIO (Processo TC nº 5908/2014),
ACÓRDÃO TC 037014 – PRIMEIRA CÂMARA, ACÓRDÃO
TC-573/014 –PLENÁRIO e ACÓRDÃO TC-788/016 –
PLENÁRIO
Diante de todo o exposto e da inviabilidade de se imputar
ressarcimento ao erário com base em dano presumido,
opina-se pela MANUTENÇÃO DA IRREGULARIDADE, com
AFASTAMENTO DE RESSARCIMENTO, deixando de aplicar
multa pecuniária em razão da ocorrência da figura
jurídica da prescrição.

3.7 – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLANTAÇÃO,
TREINAMENTO E CUSTOMIZAÇÃO DE SISTEMA DE
GESTÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL INTEGRADO ÀS
ESCOLAS MUNICIPAIS
O assunto é tratado no item 7 da Instrução Técnica Inicial
ITI 489/2013, referente ao CONVITE Nº 15/2011 que
gerou o CONTRATO 133/2011 com a empresa MARIA JOSÉ
CORADINE – ME, sendo esclarecido pela Administração
que “... tal sistema permitirá a automatização dos
procedimentos controlando a catalogação, circulação,
gerenciamento dos usuários, pesquisa e empréstimo
dos livros, revistas e periódicos, controlando, inclusive, o
pagamento de multa em caso de atraso na devolução do
empréstimo realizado pelos usuários.”
A Equipe de Auditoria, ao analisar o processo de
contratação, observou índicos de irregularidades
cometida por servidores com o auxílio das empresas
convidadas, conforme explanado a seguir
3.7.1 - INDICATIVO DE CONLUIO EM PROCEDIMENTO
LICITATÓRIO
Trata o Proc. Administrativo 1.509/011 da contratação de
empresa para Implantação, Treinamento e Customização
de Sistema de Gestão para a Biblioteca Pública Municipal.
A equipe de auditoria identificou alguns fatos no
processo que indicam que houve conluio entre as
empresas licitantes e servidores públicos com o intuito
de frustrar o caráter competitivo do CONVITE Nº 15/2011
– CONTRATO 134/2011, vindo o item 7.1 da Instrução
Técnica Inicial ITI 489/2013 quando trata do primeiro
indício de irregularidade apontar como infringido o
artigo 37, XXI da Constituição Federal e artigos 2º e 3º,
da Lei Federal nº 8.666/93, identificando como supostos
www.tce.es.gov.br

responsáveis:
REGINALDO DOS SANTOS QUINTA – Prefeito Municipal
Conduta:
Homologar certame licitatório eivado
de vícios insanáveis, quando deveria ter anulado o
certame.
RÔMULO BRANDÃO FERNANDES – Chefe de Compras
Conduta:
Responsável pela cotação dos preços,
não juntou aos atos documentos que comprovem tê-la
realizada, ao contrário, utilizou de artifício para montála, conforme descrito no texto.
JOVANE CABRAL COSTA – Presidente da CPL
Conduta:
Sua omissão em zelar pela legalidade
e competitividade de certame licitatório, resultou em
uma possível licitação com indicativos de conluio entre
as empresas licitantes.
MARIA ANDRESSA FONSECA DA SILVA – Secretária da CPL
Conduta:
Sua omissão em zelar pela legalidade
e competitividade de certame licitatório, resultou em
uma possível licitação com indicativos de conluio entre
as empresas licitantes.
ALEXANDRINA MORETTI FABELO CORREIA – Suplente da
CPL
Conduta:
Sua omissão em zelar pela legalidade
e competitividade de certame licitatório, resultou em
uma possível licitação com indicativos de conluio entre
as empresas licitantes.
MARIA JOSÉ CORADINI – ME - CNPJ 11.643.554/0001-23
Conduta:
Fraudar
certame licitatório

caráter

A2PT
PROJETOS
PARA
TELECOMUNICAÇÕES LTDA.

competitivo

de

TECNOLOGIA
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CNPJ 09.236.609./0001-39
Conduta: Fraudar caráter competitivo de certame
licitatório
Alega a equipe de auditoria que “ ... Apesar de
o processo administrativo nº 1.509/2011 conter
solicitação para abertura de procedimento licitatório,
edital, orçamentos, ata, adjudicação e homologação,
entre outros documentos necessários para se confirmar
o procedimento licitatório, a equipe de auditoria
identificou alguns fatos que indicam que houve um
conluio entre as empresas licitantes e servidores
públicos com o intuito de frustrar o caráter competitivo
de certame licitatório.”
Identificados como indícios de irregularidades pela
unidade técnica os seguintes fatos:
primeiro indício - valores cotados, muito próximos um do
outro e praticamente no limite da modalidade convite.
segundo indício - os orçamentos, foram recebidos
diretamente sem utilização de fax, e-mail ou correio e
em papel timbrado da prefeitura.
terceiro indício - duas das empresas que foram
convidadas e apresentaram orçamento tinham parentes
como sócios.
quarto indício - a diferença mínima apurada entre os
valores ofertados pelas duas empresas que participaram
do certame, a saber, R$ 120,00 (cento e vinte reais).
Acerca dos fatos tidos como indícios de conluio tenho que
a unidade técnica foi por demais rígida ao estabelecer
como atos e/ou fatos delituosos, situações que se
analisadas sem rigorismos ou clamores de má-fé dos
responsáveis, podem ser entendidas simplesmente como
condução pouco cuidadosa da Comissão de Licitação e

os demais envolvidos ou, na linguagem utilizada pela
ITC, “incúria” sobre os procedimentos da contratação,
no sentido de identificar relações entre os sócios das
empresas a serem convidadas para participar do certame
e adotar as providências pertinentes com vistas a evitar a
situação para preservar a isonomia e a competitividade
fato que, aliás, seria dificultoso conforme ponderado
pela própria Instrução Técnica Inicial nº 489/2013. Disso,
não carece, ante as circunstâncias que se apresentam os
fatos, de serem tipificadas como passíveis de irregulares
aquelas condutas. Tais circunstâncias, por si só justificam
a aplicação de multa, para que tal fato não sirva de
excludente de responsabilidade.
Relativamente aos fatores que influenciarem na
afirmação de conluio, refutando o posicionamento
técnico adotado na Instrução Técnica Conclusiva nº
5505/2017 me posiciono acerca de cada um, da seguinte
forma:
Relativamente ao preço declarado pelas interessadas
a Administração quando do orçamento requisitado,
para subsidiar estimativa de preço em processo
licitatório, sabidamente que é praxe no mercado
venham as empresas apresentar preços no limite
máximo à modalidade da contratação, os quais, numa
disputa futura, sofrerão descontos até chegar a um
patamar condizente com os preços praticados. Assim,
o estabelecimento do valor máximo para a prática da
modalidade convite, estabelecido na licitação, no caso
Convite 15/2010, deu-se em razão desta lógica, sendo
aquele valor o paradigma das empresas participantes
em condições normais para cotação, sem conluio ou
interesses escusos de quem quer que seja, ainda que
só tivesse participado uma única empresa. A pequena
www.tce.es.gov.br

diferença observada pela equipe de auditoria, com
certeza, refere-se aos custos de pessoal, próprios
de cada empresa ou conforme alegado por uma das
defendentes, “... o diferencial é buscado na redução da
margem de lucro.
Assim quem regula o preço de mercado são as empresas
do ramo, não cabendo questionar os valores propostos,
mesmo quando bem próximos, não se configurando
qualquer irregularidade tal fato àqueles preços ofertados
pelas empresas Makro Consultoria Sistemas Ltda., Maria
José Coradini – ME e A2PT Projetos para Tecnologia.
Relativamente a forma como obtidos os orçamentos sem utilização de fax, e-mail ou correio, sendo “colhidos
em papel timbrado da Prefeitura, mas, com carimbo do
CNPJ e assinatura do responsável pelas empresas. (fls. 08
a 13 do Proc. nº 1.509/2011)”, das defesas apresentadas
pelos defendentes nos faz acreditar que a municipalidade
adotava formulário com os dados exigidos para aquela
cotação com a logo da prefeitura para obtenção de
orçamentos, fato que por si só, não nos parece possa
ser constituir como indício de irregularidade passível de
conluio.
O grau de parentesco entre as convidadas à apresentação
de orçamento prévio de acordo com a jurisprudência
dominante hoje no Tribunal de Contas da União é
no sentido de que não há, de fato, vedação legal à
participação, no mesmo certame licitatório, de empresas
do mesmo grupo econômico ou com sócios em relação
de parentesco, in verbis , com destaques nossos:
“a existência de relação de parentesco ou de afinidade
familiar entre sócios de distintas empresas ou sócios
em comum não permite, por si só, caracterizar como
fraude a participação dessas empresas uma mesma
Segunda-feira, 5 de agosto de 2019
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licitação, mesmo na modalidade convite. Sem a
demonstração da prática de ato com intuito de frustar
o caráter competitivo da licitação, não cabe declarar a
inidoneidade de licitante”.
(Acórdão 952/2018 – Plenário – Data sessão 02/05/2018
– Relator Vital do Rêgo)
Assim, ante os argumentos expendidos anteriormente,
não vejo como imputar responsabilidades por conta
deste convite as empresas participantes em sua fase
interna e externa, cuja iniciativa é exclusiva da promotora
do certame. Nestas circunstâncias, entendo que seria
penalidade excessiva a declaração de inidoneidade das
empresas.
Sobre o tema, para imputar responsabilidades às
empresas por conta deste convite a fraude à licitação
exige seja evidenciado o nexo causal entre a conduta
das empresas com sócios em comum ou em relação de
parentesco e a frustação dos princípios e dos objetivos
da licitação, fato que observo tenha ocorrido nos autos.
4 - Relativamente a a diferença mínima apurada entre os
valores ofertados pelas duas empresas que participaram
do certame, a saber, R$ 120,00 (cento e vinte reais), mais
uma vez pondero que quem regula o preço de mercado
são as empresas do ramo, não cabendo questionar os
valores propostos, mesmo quando bem próximos,
não se configurando qualquer irregularidade tal fato
àqueles preços ofertados, até porque tal fato decorre
normalmente, na redução da margem de lucro das
proponentes ou por questões estratégicas relativamente
ao interesse de firmação de contratação com o órgão
público.
Assim, não concordo com a conclusão da Instrução

Técnica Conclusiva nº 5505/2017 de que “ ... houve
conluio entre servidores públicos e empresas convidadas
com o intuito de frustrar também o caráter competitivo
do procedimento licitatório do Convite nº 15/2010,
em face das razões aqui arguidas onde demonstrado
cabalmente que não comprovado nenhum ilícito,
consequentemente, não há quese falar em fraude
licitatória, não demonstrado nas manifestações técnicas
tenha ocorrido dolo ou má fé dos envolvidos, cumprindose o princípio da segurança jurídica.
Assim, não comungo com a unidade técnica, visto que
não há nos autos “... a detecção de um conjunto de
indícios robusto e convergente para fundamentar os
casos concretos de conluio
...”, na forma
apregoada pelo Tibunal de ontas da União, razão porque
AFASTO A IRREGULARIDADE.
3.7.2 – ABERTURA DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO –
MODALIDADE CONVITE, SEM OBSERVAR O NÚMERO
MÍNIMO DE TRÊS PROPOSTAS VÁLIDAS.
Traz a Instrução Técnica Inicial nº 489/2013 em seu item
7.2 o segundo indício se irregularidade apontado no
CONVITE Nº 15/2011, tenho por infringido o parágrafo
terceiro, artigo 22, da Lei 8666/93, indicando como
responsáveis
REGINALDO DOS SANTOS QUINTA – Prefeito Municipal
Conduta:
Homologar e adjudicar certame
licitatório, cuja fase de julgamento tinha número inferior
de três propostas válidas, resultou em inobservância de
regra imposta pela Lei de licitações.
JOVANE CABRAL COSTA – Presidente da Comissão
Permanente de Licitação
Conduta:

Dar

prosseguimento
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a

certame

licitatório e adjudicar objeto licitado em procedimento
com número inferior de três propostas válidas, resultou
em inobservância de regra imposta pela Lei de licitações.
MARIA ANDRESSA FONSECA DA SILVA – Secretária da
Comissão Permanente de Licitação
Conduta:
Sua
omissão
em
apontar
irregularidade na condução de procedimento licitatório
sem a participação do número mínimo de licitantes com
propostas válidas, resultou em inobservância de regra
imposta pela Lei de licitações.
ALEXANDRINA MORETTI FABELO CORREA – Membro da
Comissão Permanente de Licitação
Conduta:
Sua
omissão
em
apontar
irregularidade na condução de procedimento licitatório
sem a participação do número mínimo de licitantes com
propostas válidas, resultou em inobservância de regra
imposta pela Lei de licitações.
Dos autos observado que instaurado o Processo nº
1.509/011, a Administração veio convidar três empresas
à participação no certame, a saber: Maria José Coradini
– ME, Makro Consultoria e Sistemas Ltda. e A2PT
Projetos Tecnologia e Telecomunicações Ltda., sendo
que uma daquelas empresas (Makro), declinou de sua
participação um dia antes da abertura do certame.
Do fato, a unidade técnica alega dentre outras razões
para manutenção da irregularidade, que deveria a
administração repetir o certame ante a ausência de três
proposta válidas, como apregoado na Súmula nº 248 do
Tribunal de Contas da União.
Do fato, discordo da unidade técnica vez que o
legislador quando editou aquele dispositivo legal, não
adotou o vocábulo VÁLIDAS e/ou APTAS e sim, que
Segunda-feira, 5 de agosto de 2019
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deverão ser “CONVIDADAS” três empresas do ramo
pertinente ao licitado. Assim, o fato de uma delas se
mostrar desinteressada e declinar do convite, conforme
constatado pelo auditores, não pode gerar irregularidade
passível de apenação por esta Corte de Contas, restando
unicamente ausente nos autos a necessária justificativao
fato na forma daquele dispositivo legal. Acerca do fato,
adoto a jurisprudênia trazida pelo defendente que assim
se encerra:
A ausência de justificativa não invalida, por si só, o
procedimento. Se estiver comprovado o preenchimento
dos requisitos legais, a remessa do convite em número
mínimo, ou o comparecimento em número inferior ao
mínimo não caracterizará vício, mesmo se a “justificativa
da comissão” inexistir.
(MARÇAL JUSTEN FILHO, Comentários à Lei de Licitações
e Contratos Administrativos, 11 ed. São Paulo: Dialética,
2005. p. 200).
No mais, acerca da Súmula 248 do Tribunal de Contas
que dispõe que “não se obtendo o número legal mínimo
de três propostas aptas à seleção, na licitação sob a
modalidade Convite, impõe-se a repetição do ato,
com a convocação de outros possíveis interessados”,
tenho que esta Corte, não está adistrita em suas
decisões ao ali apregoado, uma vez que inexistente
“efeito vinculante” em relação aos demais estados da
federação. Tal afirmação se consuma na decisão do
TRIBUNAL DE CONTAS DE MINAS GERAIS que deliberou
sobre o assunto na CONSULTA Nº 778.098 – RELATOR
CONSELHEIRO EDUARDO CARONE COSTA, levada à
deliberação na Sessão do Pleno realizada 10/06/2009,
que assim se resume, aplicando entendimento já
adotado anteriormente em outras consultas:

“Nesse caso, segundo o administrativista Celso Antônio
Bandeira de Mello, seria válido posicionamento
simétrico ao esposado na Consulta supracitada: ‘Se à
licitação comparecer apenas um interessado, deve-e
apurar sua habilitação normalmente. Se habilitado, sua
proposta será examinada tal como ocorreria se outros
disputantes houvesse. Não há óbice algum a que lhe
adjudicado o objeto da licitação, em sendo regular sua
proposta, pelo fato de inexistirem outros interessados.
O mesmo ocorrerá se vários comparecerem mas apenas
um for habilitado’
(Curso de Direito Administrativo. 26. Ed. São Paulo:
Malheiros, 2009, p. 587)
Ademais, este entendimento encontra segurança e
tutela na decisão do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA,
órgão responsável pela uniformização da interpretação
da legislação federal, que já se manifestou acerca do
tema, no seguinte sentido:
“convidados, no mínimo, três licitantes, mesmo que
apenas um deles reste habilitado ou mesmo que apenas
uma proposta seja considerada válida, o certame deve
ter seu prosseguimento normal “
(AgRg no Agravo de Instrumento nº 615.30-PR – 8ª
Turma, Rel. Min. Nilson Naves, DJ 13/08/2007)
Assim, evidente, então, que o número de três propostas
é referente aos CONVIDADOS, e não aos habilitados.
Daí o porque, convidados três licitantes, mesmo que
apenas um deles reste habilitado, o certame terá
prosseguimento normal. Qualquer interpretação
contrária será contraproducente, impedindo que a
Administração atue com atenção ao princípios da
economicidade e eficiência.
www.tce.es.gov.br

Assim tenho como preenchido o dispositivo legal,
razão porque não há vício passivel de ser arguido,
para, consequentmente, AFASTAR A IRREGULARIDADE,
discordando da Instrução Técnica Conclusiva nº
5505/2017 e do Ministério Público Especial de Contas.
3.8. CONTRATAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO EM WEB
SOLUÇÃO INTEGRADA PARA ATENDER AS ESCOLAS DA
REDE MUNICIPAL DE ENSINO
O item 8.1 da Instrução Técnica Inicial refere-se ao
Processo nº 2826/2010 que gerou o CONVITE Nº 11/2010
- CONTRATO Nº 87/2010, firmado com a empresa MARIA
JOSÉ CORADINI – ME, sendo que a equipe de auditoria
aponta supostas irregularidades cometidas em conjunto
pela Administração Municipal e as empresas convidadas
a participar do processo de seleção para a contratação,
tendo como infringido o artigo 37, XXI da Constituição
Federal e artigos 2º, 3º, da Lei Federal nº 8.666/93,
trazendo como responsáveis
Rômulo Brandão Fernandes – Chefe de Compras
Conduta:
Solicitar orçamentos a empresas que
continham estreita ligação entre elas, influenciando no
preço final para a contratação, resultou em frustração do
caráter competitivo de certame licitatório.
VALMIR COSTALONGA JÚNIOR – Presidente da Comissão
Permanente de Licitação
Conduta:
Responsável pela confecção do
edital de licitação, bem como pelo acompanhamento
e julgamento do certame, concorreu diretamente para
fraudar certame licitatório ao convidar empresas com
estreitas ligações.
MARIA JOSÉ CORADINI – ME CNPJ 11.643.554/0001-23
Conduta: Fraudar o caráter competitivo do certame
Segunda-feira, 5 de agosto de 2019
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Costalonga;

licitatório, resultou em dano ao erário.
A2PT
PROJETOS
PARA
TECNOLOGIA
TELECOMUNICAÇÕES LTDA. 			
CNPJ 09.236.609./0001-39

E

Conduta:
Fraudar caráter competitivo
certame licitatório, resultou em dano ao erário.

de

VAL CORPORATION SERVIÇOS E TECNOLOGIA LTDA. CNPJ 06.658.973/0001-07
Conduta: Fraudar caráter competitivo do certame
licitatório, resultou em dano ao erário.
ANA LÚCIA SANTA ROSA CORADINI
Conduta:
Auxiliar as empresas envolvidas no
certame, retirando documentos necessários para a
habilitação no procedimento licitatório, resultou em
dano ao erário.
3.8.1 – CONLUIO EM PROCEDIMENTO LICITATÓRIO
Alega a equipe de auditoria que “... Apesar de o
processo administrativo nº 2826/2010 conter solicitação
para abertura de procedimento licitatório, edital,
orçamentos, ata, adjudicação e homologação, entre
outros documentos necessários para se confirmar o
procedimento licitatório, identificamos vários fatos
que indicam um conluio entre as empresas licitantes e
servidores públicos municipais, com o intuito de frustrar
o caráter competitivo do convite nº 11/2010.”
Identificados como indícios de irregularidades pela
unidade técnica os seguintes fatos:
primeiro indício de conluio - os orçamentos foram
solicitados pelo setor de compras, e as empresas Val
Corporation e H2 Tecnologia, os remeteram, diretamente,
a Secretária Municipal de Educação, Sra. Geovana Quinta

segundo indício de conluio - sem conhecer qual
modalidade licitatória seria utilizada pela Administração,
as empresas cotaram valores bem próximos um do outro
e do limite estabelecido pela lei de licitações para a
modalidade convite, bem como todas cotaram o mesmo
valor pela customização
terceiro indício de conluio - existe uma estreita ligação
entre as empresas convidadas/participantes;
quarto indício de conluio – a extração de certidão
negativa de débito municipal das empresas Val
Corporation Serviços e Tecnologia Ltda. e A2PT Projetos
para Tecnologia e Telecomunicações Ltda., deu-se por
meio de requerimento firmado pela Sra. Ana Lúcia Santa
Rosa Coradini, que prestava serviços no setor á época.
Acerca dos fatos tidos como indícios de conluio
tenho que a unidade técnica foi por demais rígida ao
estabelecer como atos e/ou fatos delituosos, situações
que se analisadas sem rigorismos ou clamores de
má-fé dos responsáveis, podem ser entendidas
simplesmente como condução pouco cuidadosa da
Comissão de Licitação e os demais envolvidos ou, na
linguagem utilizada pela ITC, a figura da “negligência”
sobre os procedimentos da contratação, no sentido
de identificar relações entre os sócios das empresas a
serem convidadas para participar do certame e adotar as
providências pertinentes com vistas a evitar a situação
para preservar a isonomia e a competitividade fato
que, aliás, seria dificultoso conforme ponderado pela
própria Instrução Técnica Inicial nº 489/2013. Disso, não
carece, ante as circunstâncias que se apresentam os
fatos, de serem tipificadas como passíveis de irregulares
aquelas condutas. Tais circunstâncias, por si só justificam
www.tce.es.gov.br

a aplicação de multa, para que tal fato não sirva de
excludente de responsabilidade.
Relativamente aos fatores que influenciarem na
afirmação de conluio, refutando o posicionamento
técnico adotado na Instrução Técnica Conclusiva nº
5505/2017 me posiciono acerca de cada um, da seguinte
forma:
1 - Considerado que a licitação ocorreu em cidade
interiorana e as duas empresas foram contactadas
por aplicativo da internet (em razão da ausência de
empresas operando naquela cidade no ramo de negócio
pretendido pela Administração), entendo como lógico,
coerente e plausível que as empresas VAL CORPORATION
SERVIÇOS E TECNOLOGIA LTDA. e A2PT PROJETOS PARA
TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA., sabedores
que o órgão requisitante era a Secretaria Municipal de
Educação e sem atender para pequenos detalhes (no
caso, que o pedido fora feito pelo Setor de Compras),
tenham endereçado seus orçamentos àquela secretaria,
e aquela secretaria tenha encaminhado ao órgão
requisitante seus orçamentos prévios, sem que tal fato
possa se caracterizar como um dos indícios de conluio
visando fraudar a competição.
2 - Relativamente ao preço declarado pelas interessadas
a Administração quando do orçamento requisitado,
para subsidiar estimativa de preço em processo
licitatório, sabidamente que é praxe no mercado
venham as empresas apresentar preços no limite
máximo à modalidade da contratação, os quais, numa
disputa futura, sofrerão descontos até chegar a um
patamar condizente com os preços praticados. Assim,
o estabelecimento do valor máximo para a prática da
modalidade convite, estabelecido na licitação, no caso
Segunda-feira, 5 de agosto de 2019
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Convite 11/2010, deu-se em razão desta lógica, sendo
aquele valor paradigma das empresas participantes
em condições normais para cotação, sem conluio ou
interesses escusos de quem quer que seja, ainda que
só tivesse participado uma única empresa. A pequena
diferença observada pela equipe de auditoria, com
certeza, refere-se aos custos de pessoal, próprios de
cada empresa.
Assim quem regula o preço de mercado são as empresas
do ramo, não cabendo questionar os valores propostos,
mesmo quando bem próximos, não se configurando
qualquer irregularidade tal fato.
3 - Por outro lado, quando ao quesito considerado
indício de conluio relativo a “estreita ligação entre
as convidadas” a jurisprudência dominante hoje no
Tribunal de Contas da União é no sentido de que não há,
de fato, vedação legal à participação, no mesmo certame
licitatório, de empresas do mesmo grupo econômico ou
com sócios em relação de parentesco, in verbis , com
destaques nossos:
“a existência de relação de parentesco ou de afinidade
familiar entre sócios de distintas empresas ou sócios
em comum não permite, por si só, caracterizar como
fraude a participação dessas empresas uma mesma
licitação, mesmo na modalidade convite. Sem a
demonstração da prática de ato com intuito de frustar
o caráter competitivo da licitação, não cabe declarar a
inidoneidade de licitante”.
(Acórdão 952/2018 – Plenário – Data sessão 02/05/2018
– Relator Vital do Rêgo)
Assim, ante os argumentos expendidos anteriormente,
não vejo como imputar responsabilidades por conta

deste convite as empresas participantes em sua fase
interna e externa, cuja iniciativa é exclusiva da promotora
do certame. Nestas circunstâncias, entendo que seria
penalidade excessiva a declaração de inidoneidade das
empresas.

Ao fato em si, as manifestações técnicas não trazem o
setor de lotação funcional daquela agente pública, cujo
fato foi declarado por uma das defendentes como sendo:
DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO.

Sobre o tema, para imputar responsabilidades às
empresas por conta deste Convite a fraude à licitação
exige seja evidenciado o nexo causal entre a conduta
das empresas com sócios em comum ou em relação de
parentesco e a frustação dos princípios e dos objetivos
da licitação, fato que observo tenha ocorrido nos autos.

“... onde essa Casa auditou e verificou que havia várias
certidões emitidas pela mesma, o setor era carente de
mão de obra havendo dias em que atendia em torno de
100 pessoas” (defesa da empresa Maria José Coradine
– ME)

4 - Ao fato de terem obtido certidão, por requerimento
efetivado pela Sra. Maria Lúcia Rosa Coradini, as
pessoas jurídicas A2PT Projetos para Tecnologia e
Telecomunicações Ltda. e Val Corporation Serviços e
Tecnologia Ltda. não compareceram aos autos para
apresentar defesa.
A primeira argumentação que faço (não questionada
pela unidade técnica) é acerca da ilegalidade contida
no item 8.2, letra “g” do ato convocatório - certidão de
quitação para com a fazenda do município de Presidente
Kennedy, na fase de habilitação, que agride o inciso III
do artigo 29 da Lei 8.666/93, visto que o comando legal
preceitua que aquele documento será do domicílio ou
sede do licitante, única e exclusivamente.
Justificando o fato como irregular, vem a Instrução Técnica
Inicial 489/2013, alegar que “... esse documento, deve ser
solicitado através de um requerimento, protocolando-o
junto ao setor de protocolo do Município” [...] .... natural
que cada empresa, em particular, desse entrada com o
pedido no Município solicitando tal documento. Porém,
não foi o que aconteceu”. A instrução Técnica Conclusiva
mante-se silente a este fato.
www.tce.es.gov.br

Das defesas apresentadas acerca do fato, ponderado que

“... eu gostaria de lembrar, que trabalhava no setor e
minha função era exatamente esta, se foi feito uma
amostragem na documentação do Departamento de
Arrecadação, o mesmo deve ter verificado que várias
CND’s foram efetuadas por mim, por mês talvez fossem
emitidas mais de 200 CND’s” (defesa da Sra. Ana Lúcia
Rosa Coradini)
Bem se vê, que a responsável não extrapolou o exercício
de suas funções na proporção que atuava no setor de
tiragem de certidões de regularidade, cingindo-se o
fato apontado à constatação de que o requerimento
para obtenção de certidão não fora firmado pelos
representantes das empresas envolvidas.
Do fato, não vislumbro a possibilidade de estabelecerse qualquer irregularidade a este título, que venha
caracterizar conluio entre empresas/servidores públicos
até porque não juntado aos autos aquele requerimento
sendo o fato, inclusive, desconhecido pelos membros
da Comissão de Licitação (conforme fundamentação
contida em suas defesas) podendo, numa análise isolada
e racional ser entendida tal atitude como gentileza do
agente público, visto que assim procedia com outros
Segunda-feira, 5 de agosto de 2019
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cidadãos que buscavam o setor para obter documento
de seu interesse, sem que tal fato fosse considerado
impróprio ou inadequado.
Assim, não concondo com a conclusão da Instrução
Técnica Conclusiva nº 5505/2017 de que “ ... houve
conluio entre servidores públicos e empresas convidadas
com o intuito de frustrar também o caráter competitivo
do procedimento licitatório do Convite nº 11/2010,
em face das razões aqui arguidas onde demonstrado
cabalmente que não comprovado nenhum ilícito,
consequentemente, não há que se falar em fraude
licitatória, não demonstrado nas manifestações técnicas
tenha ocorrido dolo ou má fé dos envolvidos, cumprindose o princípio da segurança jurídica.
Assim, AFASTO A IRREGULARIDADE, discordando da
unidade técnica e do Ministério Público Especial de
Contas.
Ante o exposto, acolhendo, em parte, o entendimento
da unidade técnica e do Ministério Público Especial de
Contas VOTO no sentido de que o Colegiado aprove
a seguinte proposta de deliberação que submeto à
apreciação.
SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Conselheiro Relator
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão Colegiada da 2ª Câmara, ante
as análises procedidas e as motivações adotadas nos
autos, em:
1.1 A MANUTENÇÃO DAS SEGUINTES IRREGULARIDADES:

1.1.1 - AUSÊNCIA DE DESIGNAÇÃO DE FISCAL PARA
ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO CONTRATUAL DO
CONTRATO Nº 197/2009 – PREGÃO 057/2009, assunto
tratado no item 3.2.4 da ITC 5505/2017, tendo por base
legal ofensa aos artigos 58, Inciso III, 67, “caput”, e 73,
Inciso I, alínea “a”, da Lei 8.666/93, sendo responsável
o Sr. REGINALDO DOS SANTOS QUINTA – Prefeito
Municipal, com aplicação de multa pecuniária.
1.1.2 - INCLUSÃO DE CLÁUSULAS RESTRITIVAS EM
EDITAL, assunto tratado no item 3.3.1 da ITC 5505/2017,
tendo como base legal o inciso I, § 1º artigo do artigo
3º da Lei Federal nº 8.666/93, sendo responsáveis os
Srs. REGINALDO QUINTA SANTOS – Prefeito Municipal;
JOVANE CABRAL COSTA – Pregoeiro e CONSTÂNCIO
BORGES BRANDÃO – Consultor Jurídico, com aplicação
de multa pecuniária ao Sr. Reginaldo dos Santos
1.1.3 - RESTRIÇÃO À COMPETITIVIDADE COM INDICATIVO
DE DIRECIONAMENTO EM PROCEDIMENTO LICITATÓRIO
À EMPRESA VENCEDORA ÁGAPE ASSESSORIA E
CONSULTORIA LTDA., assunto tratado no item 3.4.1 da
ITC 5501/2017, tendo por base legal a inobservância ao
inciso I, parágrafo primeiro do artigo 3º, da Lei Federal
nº 8.666/93 c/c com o Princípio da Economicidade
preconizado no artigo 70 da Constituição Federal,
sendo responsáveis REGINALDO QUINTA SANTOS –
Prefeito Municipal; JOVANE CABRAL COSTA – Pregoeiro
e CONSTÂNCIO BORGES BRANDÃO – Consultor Jurídico,
com aplicação de multa pecuniária ao Sr. Reginaldo dos
Santos Quinta.
1.1.4 - RESTRIÇÃO AO CARÁTER COMPETITIVO DE
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, assunto tratado no item
3.6.1 da ITC 5505/2017, por inobservância ao disposto
no inciso I, § 1º artigo do artigo 3º da Lei Federal nº
www.tce.es.gov.br

8.666/93, sendo JOVANE CABRAL COSTA - Pregoeiro;
ELISA HELENA LESQUEVES GALANTE – Procuradora
Municipal.
1.1.5 - EDITAL DE LICITAÇÃO CONTENDO PLANO
DE TRABALHO SEM O DEVIDO DETALHAMENTO
QUANTITATIVO DO OBJETO, assunto tratado no item
3.6.2 da ITC 5505/2017, tendo como infringência ao
inciso II do § 2º do art. 7º, c/c incisos I e II do § 2º do
art. 40, ambos da Lei Federal nº 8.666/93, sendo JOVANE
CABRAL COSTA – Pregoeiro; ELISA HELENA LESQUEVES
GALANTE – Procuradora Municipal.
1.1.6 - LIQUIDAÇÃO DEFICIENTE DE DESPESA, tendo
como infringência ao art. 63, § 1º inciso II da Lei Federal
nº 4.320/64, assunto tratado no item 3.6.3 da ITC
5505/2017, sendo responsável o Sra. AMANDA QUINTA
RANGEL – Secretária Municipal de Cultura e Arte.
1.2. AFASTAMENTO das seguintes irregularidades:
1.2.1 - INDICATIVO DE CONLUIO EM PROCEDIMENTO
LICITATÓRIO, tem por infringência ao artigo 37, XXI da
Constituição Federal e artigos 2º e 3º, da Lei Federal
nº 8.666/93, assunto tratado no item 3.7.1 da ITC
5505/2017 e como responsáveis REGINALDO QUINTA
SANTOS – Prefeito Municipal; RÔMULO BRANDÃO
FERNANDES – Chefe de Compras; JOVANE CABRAL
COSTA – Presidente da CPL; MARIA ANDRESSA FONSECA
DA SILVA – Secretária da CPL; ALEXANDRINA MORETTI
FABELO CORREIA – Suplente da CPL; MARIA JOSÉ
CORADINI – ME e A2PT PROJETOS PARA TECNOLOGIA E
TELECOMUNICAÇÕES LTDA.
1.2.2 - ABERTURA DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO
– MODALIDADE CONVITE, SEM OBSERVAR O
NÚMERO MÍNIMO DE TRÊS PROPOSTAS VÁLIDAS, por
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inobservância do parágrafo terceiro, artigo 22, da Lei
Federal nº 8.666/93, assunto tratado no item 3.7.2 da
ITC 5505/2017 e como responsáveis REGINALDO QUINTA
SANTOS – Prefeito Municipal; JOVANE CABRAL COSTA
– Pregoeiro; MARIA ANDRESSA FONSECA DA SILVA –
Secretária da CPL; ALEXANDRINA MORETTI FABELO
CORREIA – Suplente da CPL.
1.2.3 - CONLUIO EM PROCEDIMENTO LICITATÓRIO,
por infringência ao artigo 37, XXI da Constituição
Federal e artigos 2º e 3º, da Lei Federal nº 8.666/93,
assunto tratado no item 3.8.1 da ITC 5505/2017 sendo
responsáveis REGINALDO QUINTA SANTOS – Prefeito
Municipal; RÔMULO BRANDÃO FERNANDES – Chefe de
Compras; VALMIR COSTALONGA JÚNIOR – Presidente
da Comissão Permanente de Licitação; MARIA JOSÉ
CORADINI – ME; A2PT PROJETOS PARA TECNOLOGIA
E TELECOMUNICAÇÕES LTDA.; VAL CORPORATION
SERVIÇOS E TECNOLOGIA LTDA. e ANA LÚCIA SANTA
ROSA CORADINI.
1.3 - AFASTAMENTO DA IMPUTAÇÃO DE DANO AO ERÁRIO
com o consequente afastamento de ressarcimento de
valores, conforme consta dos itens 3.1.1 - contratação
de assessoria para realização de serviços inseridos
nas atribuições de cargos do quadro permanente da
administração municipal, 3.2.1 - ofensa aos princípios
da finalidade e do interesse público, economicidade,
eficiência, motivação e razoabilidade, 3.3.3 - liquidação
e pagamento de despesas sem a contraprestação
de serviços em sua totalidade, 3.3.4 - contratação
com indicativo de sobrepreço e, 3.6.3 - liquidação
deficiente de despesa da Instrução Técnica Conclusiva
nº 5505/2017, e pela DESCONVERSÃO dos autos para
serem apreciados como PROCESSO DE FISCALIZAÇÃO, na

forma do artigo 329, §8º da Resolução 261/2013.
1.4 - Na forma do preceituado no art. 319, parágrafo
único, inciso IV, da Resolução TC 261/2013, pelo:
1.4.1 - NÃO ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR DE
ILEGITIMIDADE PASSIVA solicitada pelo Sr. REGINALDO
DOS SANTOS QUINTA, conforme fundamentação
constante no item 2.1 da ITC nº 5505/2017;
1.4.2 - NÃO ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR DA
AUSÊNCIA DE RESPONSABILIZAÇÃO DOS GESTORES
QUE SUSCEDERAM O EX-PREFEITO, solicitada pelo
Sr. REGINALDO DOS SANTOS QUINTA, conforme
fundamentação constante no item 2.2 da ITC nº
5505/2017;
1.4.3 - NÃO ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR DE
ILEGITIMIDADE PASSIVA DO PARECERISTA JURÍDICO
solicitada pelo Sr. CONSTÂNCIO BORGES BRANDÃO
(Consultor Jurídico) e da Sra. ELISA HELENA LESQUEVES
GALANTE (Procuradora Municipal), aventada nos
itens 3.3.1/3.4.1 e 3.6.1/3.6.2 da ITC nº 505/2017,
respectivamente, conforme fundamentação constante
no item 2.3 da instrução técnica conclusiva;
1.4.4 - ACOLHIMENTO DAS AS RAZÕES DE JUSTIFICATIVA
DO Sr. FABRÍCIO SILVA MARTINS (Secretário Municipal de
Segurança Pública) em relação à irregularidade disposta
no item 3.2.1 de ITC nº 5505/2017;
1.4.5 - EXCLUSÃO DA ANÁLISE DO MÉRITO quanto as
irregularidades apontadas nos itens 3.2.2 e 3.2.3 da
ITC nº 5505/2017, uma vez relatados na ITC 287/2013
(tópicos II.9.1 e II.9.2) e julgados por meio do ACORDÃO
TC 1215/2015, proferido nos autos do processo
TC 6055/2010, concluindo-se pela manutenção da
irregularidade com aplicação de multa aos responsáveis.
www.tce.es.gov.br

1.4.6 – REJEIÇÃO PARCIAL DAS RAZÕES DE JUSTIFICATIVA
DO Sr. REGINALDO DOS SANTOS QUINTA (Prefeito
Municipal) em razão da prática de atos de gestão ilegais
presentificados nos itens 3.2.4 (Ausência de Designação
de Fiscal para acompanhamento da Execução Contratual
do Contrato nº 197/2009 - Pregão 057/2009); 3.3.1
(Inclusão de cláusulas restritivas em edital) e 3.4.1
(Restrição à Competitividade com Indicativo de
Direcionamento em Procedimento Licitatório à empresa
vencedora Ágape Assessoria e Consultoria Ltda.),
aplicando multa no valor de R$ 1.500,00 (hum mil e
quinhentos reais), nos termos do art. 135, inciso II, da
Lei Complementar 621/2012;
1.4.7 - REJEIÇÃO PARCIAL DAS RAZÕES DE JUSTIFICATIVA
DO SR. JOVANE CABRAL COSTA (Pregoeiro/Presidente
da CPL) em razão da prática de atos de gestão ilegais
presentificados nos itens 3.3.1 (Inclusão de cláusulas
restritivas em edital), 3.4.1 (Restrição à Competitividade
com Indicativo de Direcionamento em Procedimento
Licitatório à empresa vencedora Ágape Assessoria
e Consultoria Ltda.), 3.6.1 (Restrição ao caráter
competitivo de procedimento licitatório) e 3.6.2 (Edital
de Licitação contendo Plano de Trabalho sem o devido
Detalhamento Quantitativo do Objeto); deixando de
aplicar multa pecuniária, na forma do artigo 96, inciso
II, da Lei Complementar Estadual nº 32/93, em razão da
prescrição.
1.4.8 - REJEIÇÃO PARCIAL DAS RAZÕES DE JUSTIFICATIVA
DO SR. CONSTÂNCIO BORGES BRANDÃO (Consultor
Jurídico/Procurador Municipal) em razão da prática
de atos de gestão ilegais presentificados nos itens
3.3.1 (Inclusão de cláusulas restritivas em edital) e
3.4.1 (Restrição à Competitividade com Indicativo de
Segunda-feira, 5 de agosto de 2019
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Direcionamento em Procedimento Licitatório à empresa
vencedora Ágape Assessoria e Consultoria Ltda.),
deixando de aplicar multa pecuniária na forma do artigo
96, inciso II, da Lei Complementar Estadual nº 32/93, em
razão da prescrição
1.4.9 - ACOLHIMENTO DAS RAZÕES DE JUSTIFICATIVA DO
SR. EDINO LUIS RAINHA (Secretário de Administração
Interino) e da empresa PATRYMON SERVICES LTDA.
ME em razão do disposto no item 3.3.3 (Liquidação
e Pagamento de despesas sem a contraprestação de
serviços em sua totalidade) da ITC nº 5505/2017;
1.4.10 - ACOLHIMENTO DAS RAZÕES DE JUSTIFICATIVAS
DO Sr. PEDRO AUGUSTO MARQUES MAGNAGO
(Secretário Municipal de Fazenda), por ter recolhido
de forma espontânea e tempestiva os valores previstos
no item 3.5.1 (Realização de Despesa sem Finalidade
Pública) e sujeitos a imputação de débito, atualizado
monetariamente.
1.4.11 - REJEIÇÃO DAS RAZÕES DE JUSTIFICATIVA DA
Sra. ELISA HELENA LESQUEVES GALANTE (Procuradora
Municipal), em razão da prática de atos de gestão ilegais
presentificados nos itens 3.6.1 (Restrição ao caráter
competitivo de procedimento licitatório) e 3.6.2 ((Edital
de Licitação contendo Plano de Trabalho sem o devido
Detalhamento Quantitativo do Objeto); deixando de
aplicar multa pecuniária, na forma do artigo 96, inciso
II, da Lei Complementar Estadual nº 32/93, em razão da
prescrição.
1.4.12 - REJEIÇÃO PARCIAL DAS RAZÕES DE JUSTIFICATIVA
DA SRA. AMANDA QUINTA RANGEL (Secretária Municipal
de Arte e Cultura) em razão da prática de atos de gestão
ilegais presentificado no item 3.6.3 (Liquidação Deficiente
de Despesa) deixando de aplicar multa pecuniária na

forma do artigo 96, inciso II, da Lei Complementar
Estadual nº 32/93, em razão da prescrição.
1.4.13 - ACOLHIMENTO DAS RAZÕES DE JUSTIFICATIVA DO
Sr. RÔMULO BRANDÃO FERNANDES (Chefe de Compras)
em razão da prática de atos de gestão presentificados
nos itens 3.7.1 (Indicativo de Conluio em Procedimento
Licitatório) e 3.8.1 (Abertura de Procedimento Licitatório
– Modalidade Convite, sem observar o número mínimo
de três Propostas Válidas), conforme razões proferidas
pelo Conselheiro Relator, constantes neste neste voto.
1.4.14 - ACOLHIMENTO DAS RAZÕES DE JUSTIFICATIVA
DAS Srs. MARIA ANDRESSA FONSECA DA SILVA
(Secretária da CPL) e ALEXANDRINA MORETTI FABELO
CORREIA (Suplente da CPL) em razão da prática de atos
de gestão presentificados nos itens 3.7.1 (Indicativo de
Conluio em Procedimento Licitatório) e 3.7.2 (Abertura
de Procedimento Licitatório – Modalidade Convite, sem
observar o número mínimo de três Propostas Válidas),
conforme razões proferidas pelo Conselheiro Relator,
constantes deste voto.
1.4.15 - ACOLHIMENTO DAS RAZÕES DE JUSTIFICATIVA
DA PESSOA JURÍDICA MARIA JOSÉ CORADINI – ME, em
razão da prática de atos presentificados nos itens 3.7.1
(Indicativo de Conluio em Procedimento Licitatório)
e 3.8.1 (Abertura de Procedimento Licitatório –
Modalidade Convite, sem observar o número mínimo de
três Propostas Válidas), conforme razões proferidas pelo
Conselheiro Relator, constantes deste voto.
1.4.16 – EXCLUIR a responsabilização da pessoa
jurídica A2PT PROJETOS PARA TECNOLOGIA E
TELECOMUNICAÇÕES LTDA., considerada revel, em
razão da prática de atos presentificados nos itens 3.7.1
(Indicativo de Conluio em Procedimento Licitatório)
www.tce.es.gov.br

e 3.8.1 (Abertura de Procedimento Licitatório –
Modalidade Convite, sem observar o número mínimo de
três Propostas Válidas), conforme razões proferidas pelo
Conselheiro Relator, constantes deste voto.
1.4.17 - ACOLHIMENTO DAS RAZÕES DE JUSTIFICATIVA
DO SR. VALMIR COSTALONGA JÚNIOR (Presidente da
CPL) em razão da prática de atos de gestão presentificado
no item 3.8.1 (Abertura de Procedimento Licitatório –
Modalidade Convite, sem observar o número mínimo de
três Propostas Válidas), conforme razões proferidas pelo
Conselheiro Relator, constantes deste voto.
1.4.18 - Com referência a pessoa jurídica VAL
CORPORATION SERVIÇOS E TECNOLOGIA LTDA.,
considerada revel, em razão da prática de atos
presentificado no item 3.8.1 (Abertura de Procedimento
Licitatório – Modalidade Convite, sem observar o
número mínimo de três Propostas Válidas), conforme
razões proferidas pelo Conselheiro Relator, constantes
deste voto.
1.4.19 - ACOLHIMENTO DAS RAZÕES DE JUSTIFICATIVA
DA SRA. ANA LÚCIA SANTA ROSA CORADINI em razão da
prática de atos presentificado no item 3.8.1 (Abertura
de Procedimento Licitatório – Modalidade Convite, sem
observar o número mínimo de três Propostas Válidas),
conforme razões proferidas pelo Conselheiro Relator,
constantes deste voto.
1.5 - RECOMENDAR, com base no inciso XXXVI, do
artigo 1º, da Lei Complementar 621/2012, para que o
atual gestor observe, quanto da elaboração de editais
de licitação, o disposto no inciso I, §1º do artigo 3º c/c
§1º do artigo 23, ambos da Lei Federal nº 8.666/93
(irregularidades apontadas nos itens 3.2.2 (ausência
de parcelamento do objeto), 3.2.3 (obrigatoriedade de
Segunda-feira, 5 de agosto de 2019

438

ATOS DA 2a CÂMARA

visita técnica implicando em cláusula restritiva em edital
de), 3.3.1 (inclusão de cláusula restritiva em edital),
3.3.2 (ausência de parcelamento do objeto licitado),
3.4.1 (restrição à competitividade com indicativo de
direcionamento em procedimento licitatório) e 3.6.1
(restrição ao caráter competitivo de procedimento
licitatório).
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 29/05/2019 - 16ª Sessão Ordinária da
2ª Câmara.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Manoel Nader Borges (relator),
Domingos Augusto Taufner 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 SERGIO MANOEL NADER BORGES

TC 261/2013, não observando, portanto, o prazo
regimental.
ACÓRDÃO TC- 662/2019-4 – SEGUNDA CÂMARA
Processo:

05196/2017-3

Classificação:
Ordenador

Prestação

Exercício:

2016

UG: 		
Valério

PM - Prefeitura Municipal de Vila

de

Contas

Anual

de

Relator: Sérgio Manoel Nader Borges
Responsável:

LUIZMAR MIELKE, ROBSON PARTELI

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE ORDENADOR –
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALERIO - EXERCÍCIO
DE 2016 – IRREGULAR – APLICAR MULTA – DETERMINAR
– APÓS O TRANSITO EM JULGADO 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 DO ART. 1º, I, g, DA
LEI COMPLEMENTAR Nº 64/90, ALTERADO PELA LEI
COMPLEMENTAR Nº 135/2010

Presidente

O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER
BORGES:

CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER

RELATÓRIO

CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO

Tratam os presentes autos das contas anuais da
Prefeitura Municipal de Vila Valério de responsabilidade
do Sr. LUIZMAR MIELKE, Prefeito, exercício de 2016, na
condição de ordenador de despesas, encaminhada pelo
Sr. Robson Parteli (gestor atual), recebida e homologada
no sistema CidadES em 12/04/2017, nos termos do
artigo 123 do Regimento Interno do Tribunal de Contas
do Estado do Espírito Santo, aprovado pela Resolução

Fui presente:
PROCURADOR DE CONTAS LUIS HENRIQUE ANASTÁCIO
DA SILVA
Em substituição ao procurador-geral
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões

www.tce.es.gov.br

Da análise da documentação encaminhada a esta
Corte de Contas resultou o Relatório Técnico Contábil
RT 1135/2017 em que foram identificados indícios
de irregularidades, posteriormente reproduzidos na
Instrução Técnica Inicial ITI 1623/2017, nos termos da
qual foi proferida a Decisão Monocrática 2077/2017
promovendo-se a citação do responsável pelo envio
da prestação Contas, Sr. Robson Parteli (Termo de
Citação 2497/2017) e do Sr. Luizmar Mielke (Termo de
Citação 2496/2017), tendo em vista as irregularidades
apontadas no Relatório Técnico, para apresentação
de esclarecimentos/justificativas que entendessem
necessários no prazo de 30 dias improrrogáveis:
Decorrido o prazo de 30 (trinta) dias, o Sr. ROBSON
PARTELI apresentou suas justificativas, consoante
documento 74 - Resposta de Comunicação 00269/20182. Todavia, o Sr. LUIZMAR MIELKE não apresentou suas
justificativas tendo sido decreta sua revelia nos termos
do Despacho 31142/2018-5.
Ato contínuo, foram os autos ao Núcleo de Controle
Externo de Contabilidade e Economia – NCE, que
elaborou a Instrução Técnica Conclusiva 2528/2018-5,
concluindo como segue:
CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Foi examinada a Prestação de Contas Anual relativa à
Prefeitura Municipal de Vila Valério, exercício de 2016,
formalizada de acordo com a Resolução TC 261/2013 e
alterações posteriores.
Quanto ao aspecto técnico-contábil e o disposto na
legislação pertinente, opina-se no sentido de que este
Segunda-feira, 5 de agosto de 2019
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Egrégio Tribunal de Contas JULGUE IRREGULARES as
contas do Senhor Luizmar Mielke, Prefeito Municipal
durante o exercício de 2016, na função de ordenador de
despesas, conforme dispõem o art. 163 do Regimento
Interno e o art. 84 da Lei Complementar 621/2012,
em face da manutenção dos seguintes indicativos de
irregularidade apontados no RT 1135/2017:
- 3.2.2.2 Realização de ajustes contábeis (baixa
patrimonial), relativos a perdas involuntárias de bens
móveis, sem documentação de suporte: Anexo I da IN
34/2015 do TCEES e Lei 4.320/64, arts. 94 e 96;
- 3.3.1 Ausência de medidas administrativas que
viabilizassem a emissão do parecer do controle interno
sobre a totalidade da Prestação de Contas Anual. Base
Legal: art. 135, § 4º e 138, § 3º do RITCEES, art 5º da Res.
TCEES 227/2011, IN TCEES 34/2015;
- 3.4.2.1 Recolhimento da contribuição previdenciária
dos servidores relativa ao Regime Geral de Previdência
Social (RGPS) a menor que o retido. Base legal: Arts. 37
e 195, inciso II, da Constituição Federal/1988; art. 30,
inciso I, alíneas “a”, da Lei Federal nº 8.212/1991;
- 3.4.2.2 Ausência de recolhimento de contribuições
previdenciárias retidas de terceiros e dos segurados do
RGPS. Base legal: Art. 15, inciso I e art. 30, inciso I, alínea
“a” e “b” da Lei Federal 8.212/91; Arts. 40 e 195, inciso II
da Constituição Federal;
- 3.4.2.3 Liquidação e pagamento de contribuição
previdenciária patronal relativa ao Regime Geral de
Previdência Social (RGPS) a menor que o devido. Base
legal: Art. 195, inciso I, da Constituição Federal/1988;
art. 30, inciso I, alínea b, da Lei Federal nº 8.212/1991;
- 3.5.1 Ausência do recolhimento integral das parcelas

devidas ao INSS relacionadas a parcelamentos firmado.
Base Legal: Lei Federal nº 8.212/91, art. 30, Inc. I, alíneas
a e b e art. 37 da Constituição da República, Lei 4320/64;
- 3.6.2 Evidências da não adoção de medidas necessárias
e suficientes à arrecadação dos valores inscritos em
dívida ativa. Base legal: Arts. 1°, § 1°, 12, 13 e 14 da
Lei Complementar 101/2000; artigo 85 da Lei Federal
4.320/1964.
Propõe-se determinar ao atual gestor que:
- Caso tenha havido extravio de bens (item 3.2.2.2),
bem como na hipótese de dispêndio de recursos
públicos no pagamento em atraso de contribuições
previdenciárias (itens 3.4.2.1 a 3.4.2.3 e 3.5.1), adote
medidas administrativas visando a responsabilização e a
recomposição do erário público dos valores dispendidos
indevidamente, nos termos da IN TCEES 32/2014.
- Dote a controladoria do município com recursos
necessários e suficientes ao exercício de suas atividades
regulamentares, incluindo-se a emissão de parecer
técnico e conclusivo sobre a prestação de contas anual
(item 3.3.1), nos termos da Res. TCEES 227/2011 e IN
TCEES 34/2015.
O Ministério Público de Contas, manifestou-se por meio
do Parecer 3062/2018-1, da Lavra do Dr. Luiz Henrique
Anastácio da Silva, anuindo à proposta contida na
Instrução Técnica Conclusiva – ITC 2528/2018-5.
Após vieram os autos conclusos a este Relator.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
Examinando os autos, verifico que o mesmo se encontra
devidamente instruído, portanto, apto à apreciação de
www.tce.es.gov.br

mérito, eis que observados todos os trâmites legais e
regimentais.
Quanto aos apontamentos da unidade técnica,
acompanho as razões lançadas na Instrução Técnica
Conclusiva 2528/2018-5 para considerar saneados os
itens a seguir:
2.1 Descumprimento do prazo de encaminhamento da
PCA (RITCEES), passível de aplicação de multa, na forma
do art. 135 da Lei Complementar 621/2012 (item 2.1 da
ITC)
3.2.1
Inconsistência entre os registros contábeis e
bancários relativos às disponibilidades Financeiras. Base
legal: LC 101/2000, art. 43 c/c § 3º do artigo 164 da
CRFB/88 ((item 2.2 da ITC)
3.2.2.1 Ausência de assinaturas de membros nomeados
para compor a Comissão responsável pelos Inventários
de bens patrimoniais móveis, imóveis, intangíveis e em
almoxarifado, nos respectivos Termos Circunstanciados.
Base Legal: Anexo I da IN 34/2015 do TCEES e Lei
4.320/64, arts. 94 e 96. (item 2.3 da ITC)
Acompanho também o entendimento técnico relativo
ao item 3.3.1 - Ausência de medidas administrativas
que viabilizassem a emissão do parecer do controle
interno sobre a totalidade da Prestação de Contas Anual
para entender que estão sendo tomadas providencias
para sanear a falha de gestão. Ademais, conforme
informa o gestor em sua defesa o Relatório de Controle
Interno (RELUCI) opinou conclusivamente sobre os atos
de gestão. Assim em harmonia com o que disciplina o
art. 324 do Regimento interno desta Corte de Contas,
e por se tratar de uma falha de gestão, entendo que a
resposta encaminhada pelo Sr. Robson Parteli deve ser
Segunda-feira, 5 de agosto de 2019
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aproveitada em favor do Sr. Luizmar Mielke.
Quanto aos demais itens de irregularidade, dentre
os quais foi apontado ausência de recolhimento de
contribuição previdenciária e baixa de bens sem
documentação de suporte, tendo em vista a revelia do Sr.
Luizmar Mielke, acompanho a área técnica e o Ministério
Público de Contas na manutenção das irregularidades.
Importante ressaltar que o Plenário do STF, em decisão
proferida no RE 848.826, adotou o entendimento
de que, para fins de inelegibilidade (art. 1º, inciso I,
alínea g, da Lei Complementar 64/90, alterado pela
Lei Complementar nº 135, 4 de junho de 2010), a
apreciação das contas de gestão dos prefeitos será feita
pelas Câmaras Municipais, com auxílio dos Tribunais
de Contas competentes, cujo parecer prévio somente
deixará de prevalecer por 2/3 dos vereadores.
Pois bem.
A ATRICON (Associação dos Membros dos Tribunais
de Contas do Brasil), por meio da Resolução nº
01/2018, de 13 de agosto de 2018, com base na retro
mencionada decisão do STF, apresentou recomendação
a todos os Tribunais de Contas do Brasil nos processos
de contas de gestão em que o Prefeito figurar como
ordenador de despesa e houver repercussão para fins
de inelegibilidade.
Seguindo recomendação da ATRICON, baseada na
decisão proferida pelo STF no RE 848.826, o acórdão
de julgamento produzirá todos efeitos legais, tais como
imputação de débito e aplicação de multa, exceto
quanto à aplicação da lei da “ficha limpa”. Após o
trânsito em julgado do acórdão, o Tribunal emitirá
parecer prévio que instrumentalizará o julgamento pela

Câmara Municipal somente para os fins inelegibilidade
(art. 1º, I, g da Lei Complementar nº 64/90, alterado
pela Lei Complementar nº 135, 4 de junho de 2010
Ante o exposto, obedecidos todos os trâmites
processuais e legais, divergindo parcialmente da área
técnica e do Ministério Público Especial de Contas,
apenas com relação ao aproveitamento da defesa do Sr.
Robson Partele em favor do Sr. Luizmar Mielke quanto
ao item 3.3.1 Ausência de medidas administrativas que
viabilizassem a emissão do parecer do controle interno
sobre a totalidade da Prestação de Contas Anual, VOTO
no sentido de que o Colegiado aprove a seguinte minuta
de Parecer Prévio que submeto à consideração, por
força da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal na
decisão do Recurso Extraordinário nº 848.826/DF e
com base na Resolução nº 01/2018 da ATRICON.
SERGIO 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 da segunda Câmara, ante as
razões expostas pelo relator, em:
1.1. Julgar IRREGULARES as contas do Senhor Luizmar
Mielke, Prefeito Municipal durante o exercício de
2016, na função de ordenador de despesas, conforme
dispõem o art. 163 do Regimento Interno e o art. 84
da Lei Complementar 621/2012, observando que este
julgamento não produz efeitos para os fins do art. 1º,
I, g da Lei Complementar nº 64/90 (alterado pela Lei
Complementar nº 135, 4 de junho de 2010), em relação
ao senhor Luizmar Mielke, por força da tese fixada
www.tce.es.gov.br

pelo Supremo Tribunal Federal na decisão do Recurso
Extraordinário nº 848.826/DF, em razão da manutenção
das seguintes irregularidades em face da manutenção
dos seguintes indicativos de irregularidade apontados
no RT 1135/2017:
- Realização de ajustes contábeis (baixa patrimonial),
relativos a perdas involuntárias de bens móveis, sem
documentação de suporte: Anexo I da IN 34/2015 do
TCEES e Lei 4.320/64, arts. 94 e 96;
- Recolhimento da contribuição previdenciária dos
servidores relativa ao Regime Geral de Previdência Social
(RGPS) a menor que o retido. Base legal: Arts. 37 e 195,
inciso II, da Constituição Federal/1988; art. 30, inciso I,
alíneas “a”, da Lei Federal nº 8.212/1991;
- Ausência de recolhimento de contribuições
previdenciárias retidas de terceiros e dos segurados do
RGPS. Base legal: Art. 15, inciso I e art. 30, inciso I, alínea
“a” e “b” da Lei Federal 8.212/91; Arts. 40 e 195, inciso II
da Constituição Federal;
- Liquidação e pagamento de contribuição previdenciária
patronal relativa ao Regime Geral de Previdência Social
(RGPS) a menor que o devido. Base legal: Art. 195, inciso
I, da Constituição Federal/1988; art. 30, inciso I, alínea b,
da Lei Federal nº 8.212/1991;
- Ausência do recolhimento integral das parcelas devidas
ao INSS relacionadas a parcelamentos firmado. Base
Legal: Lei Federal nº 8.212/91, art. 30, Inc. I, alíneas a
e b e art. 37 da Constituição da República, Lei 4320/64;
- Evidências da não adoção de medidas necessárias
e suficientes à arrecadação dos valores inscritos em
dívida ativa. Base legal: Arts. 1°, § 1°, 12, 13 e 14 da
Lei Complementar 101/2000; artigo 85 da Lei Federal
Segunda-feira, 5 de agosto de 2019
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4.320/1964

pela Lei Complementar nº 135, 4 de junho de 2010

Processo:

05559/2017-3

1.2. Pela fixação de MULTA PECUNIÁRIA INDIVIDUAL, no
valor correspondente a R$ 3.000,00, ao senhor Luizmar
Mielke ante a infringência dos artigos citados no item “1”
deste tópico que implicam na constatação de prática de
ato com grave infração à norma legal ou regulamentar de
natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional
e patrimonial, prevista no artigo 135, inciso II, da LC n.
621/12 e artigo 389, II do RITCEES

. Dar ciência ao interessado;

Prestação

1.6. Após o trânsito em julgado, arquive-se.

Classificação:
Ordenador

2. Unânime.

Exercício:

2016

3. Data da Sessão: 29/05/2019 - 16ª Sessão Ordinária da
2ª Câmara.

UG: 		

PMG - Prefeitura Municipal de Guaçuí

4. Especificação do quórum:

Responsável:

4.1. Conselheiros: Sérgio Manoel Nader Borges (relator),
Domingos Augusto Taufner e Rodrigo Coelho do Carmo;

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

1.3. DETERMINAR ao atual ordenador à frente à frente
da Prefeitura Municipal de Vila Valério que:
Caso tenha havido extravio de bens (item 3.2.2.2),
bem como na hipótese de dispêndio de recursos
públicos no pagamento em atraso de contribuições
previdenciárias (itens 3.4.2.1 a 3.4.2.3 e 3.5.1), adote
medidas administrativas visando a responsabilização e a
recomposição do erário público dos valores dispendidos
indevidamente, nos termos da IN TCEES 32/2014.
Dote a controladoria do município com recursos
necessários e suficientes ao exercício de suas atividades
regulamentares, incluindo-se a emissão de parecer
técnico e conclusivo sobre a prestação de contas anual
(item 3.3.1), nos termos da Res. TCEES 227/2011 e IN
TCEES 34/2015.
1.4. Enviar, após o trânsito em julgado, a comunicação
do julgamento, por força da tese fixada pelo Supremo
Tribunal Federal na decisão do Recurso Extraordinário
nº 848.826/DF, sob a forma de parecer prévio,
recomendando a rejeição pela Câmara Municipal, das
contas de gestão do senhor Luizmar Mielke - Prefeito
Municipal de Vila Valério, no exercício de 2016, para fins
do art. 1º, I, g da Lei Complementar nº 64/90 (alterado

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 SERGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
Fui presente:
PROCURADOR DE CONTAS LUIS HENRIQUE ANASTÁCIO
DA SILVA
Em substituição ao procurador-geral
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões

ACÓRDÃO TC- 663/2019-4 – SEGUNDA CÂMARA
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de

Contas

Anual

de

Relator: Sérgio Manoel Nader Borges
VERA LUCIA COSTA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE ORDENADOR –
JURISDICIONADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUI
– EXERCÍCIO DE 2016 – REGULARES COM RESSALVA –
QUITAÇÃO - ARQUIVAR
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER
BORGES:
RELATÓRIO
Versam os presentes autos acerca da prestação de contas
anual (PCA) da Prefeitura Municipal de Guaçuí, referente
ao exercício financeiro de 2016, sob a responsabilidade
da Sra.. Vera Lúcia Costa.
A PCA foi encaminhada a este Tribunal de Contas em por
meio do sistema CidadES, em 14/04/2017, portanto fora
do prazo Regimental (art. 139 do RITCEES).
A presente Prestação de Contas, foi analisada pelo
corpo técnico conforme Relatório Técnico Contábil RTC
994/2017 e Instrução Técnica Inicial ITI 1452/2017,
sugerindo-se citação dos responsáveis para esclarecer os
indicativos de irregularidades a seguir listados:
Quadro
Segunda-feira, 5 de agosto de 2019
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Encaminhados os autos a esta Relatoria, foi determinada,
por meio da Decisão Monocrática 481/2018, a citação
da responsável, concedendo-lhe o prazo de 30 (trinta)
dias para apresentar razões de justificativas quanto aos
achados na Instrução Técnica Inicial 01452/2017.
Considerando que, malgrado tenha sido oportunizado
a Sra. Vera Lúcia Costa o exercício do seu direito
constitucional ao contraditório e à ampla defesa, o que
se deu com a citação, esta não o fez, deixando transcorrer
in albis a totalidade do prazo fixado pelo Relator sem
que apresentasse sua defesa, razões de justificativa ou
qualquer outra manifestação capaz de justificar a inércia
processual, tendo sido declarada sua revelia conforme
consta do Despacho 30246/2018-4.
Ato contínuo foram os autos à Área Técnica, que elaborou
a Instrução Técnica Conclusiva ITC 2407/2018, opinando
conclusivamente, como segue:
PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Foi examinada a Prestação de Contas Anual de gestão
relativa à Prefeitura Municipal de Guaçuí, exercício de
2016, formalizada de acordo com a IN TCEES 34/2015
e com o escopo definido na Resolução TC 297/2016 e
alterações posteriores.
Tendo em vista o que determina a legislação pertinente,
no que tange ao aspecto técnico-contábil, opina-se pela
IRREGULARIDADE da presente Prestação de Contas,
sob responsabilidade do Sr. Vera Lúcia Costa, na forma
do art. 84 da lei complementar 621/12, em função dos
apontes indicados no item 2.1 desta Instrução técnica.
Sugere-se a aplicação de multa à responsável pela
irregularidade constante no item 2.1 do RT 994/2017,
conforme o artigo 135, inciso VIII da Lei Complementar

621/2012.
O Ministério Público de Contas, por meio do Parecer
Ministerial 2958/2018, considerou bastante por si
mesmo a fundamentação constante do RT 0994/2017
para manutenção dos apontamentos de irregularidades
acima descritos, teceu comentários adicionais e, com
fulcro no inc. III do art. 41 da Lei 8.625/93, bem como
no parágrafo único do art. 53 da Lei Complementar nº
621/12, reserva-se o direito de manifestar-se oralmente
em sessão de julgamento, em defesa da ordem jurídica.
Após, o presente processo integrou a pauta da 6ª Sessão
Ordinária da 2ª Câmara, realizada em 20/03/2019,
sendo que naquela oportunidade a Sra. Vera Lucia
Costa, por meio de seu procurador, realizou sustentação
oral, conforme Notas Taquigráficas 049/2019-8 e,
por determinação deste Relator, tornaram os autos à
unidade técnica competente para instrução, nos termos
regimentais.
Na sequência o Núcleo de Controle Externo de
Contabilidade e Economia, manifestou-se nos termos da
Manifestação Técnica 01355/2019-3.

NO que tange aos indícios de irregularidades apontados
no Relatório Técnico 994/2017, cujas justificativas foram
apresentadas em sede de sustentação oral , acompanho
as razões lançadas na Manifestação Técnica 1355/20193 para acolher as justificativas e afastar a irregularidade
nos itens ITEM 3.4.1.1, 3.4.1.2, 3.4.2.1 e ITEM 3.4.2.2
do RT 994/2017 correspondentes aos itens 2.3 a 2.6 da
Manifestação Técnica 1355/2019-3, reproduzindo-as
como parte integrante do meu voto:
INCOMPATIBILIDADE
NA
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA DO SERVIDOR (RPPS) INDICA
DISTORÇÃO NOS RESULTADOS ORÇAMENTÁRIO E
FINANCEIRO (ITEM 3.4.1.1 DO RT 994/2017 e 2.3 da MT
1355/2019)
Base Legal: Arts. 85, 87, 102 e 103 da Lei Federal
4.320/64.
[...]
DA ANÁLISE

Em ato subsequente foram os autos ao Ministério Público
de Contas que manifestou-se por meio do Parecer
Ministerial 01526/2019-2 pugnando pelo rejeição das
contas.

O presente indicativo de irregularidade se refere à
inconsistência entre os valores de folha de pagamento
e os contabilizados, relacionados a obrigações
previdenciárias dos servidores vinculados ao Regime
Próprio de Previdência Social, conforme tabela abaixo
(16 do RT):

Após, vieram os autos a este Magistrado de Contas para
emissão de relatório e voto.

Tabela 16: Contribuições Previdenciárias – Servidor Em
R$ 1,00

FUNDAMENTAÇÃO

Fonte: Processo TC 05559/2017-3 - Prestação de Contas
Anual/2016

Examinando os autos, verifico que o mesmo se encontra
devidamente instruído, portanto, apto à apreciação de
mérito, eis que observados todos os trâmites legais e
regimentais.
www.tce.es.gov.br

A defesa alegou que o arquivo pertinente à folha de
pagamentos (FOLRPP) não contemplou todo o exercício,
ou seja, abarcou apenas os meses de janeiro a abril.
Segunda-feira, 5 de agosto de 2019
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Nesse sentido, acostou documento (84 - Peça
Complementar 05837/2019-6), em que se verifica que
os valores retidos perfizeram R$ 458.865,96. Ficou
evidenciado no documento encaminhado a pendência
de pagamento à autarquia municipal de R$ 37.865,68,
aceitável para fins de análise em sede de prestação de
contas anual.
Isto posto, propõe-se considerar saneado o item.
INCOMPATIBILIDADE
NA
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
PATRONAL
(RPPS)
INDICA
DISTORÇÃO NOS RESULTADOS ORÇAMENTÁRIO
E FINANCEIRO, BEM COMO EVIDÊNCIAS DO NÃO
PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DAS CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS (ITEM 3.4.1.2 DO RT 994/2017 e
item 2.4 da MT)
Base Legal: Arts. 85, 87, 102 e 103 da Lei Federal 4.320/64
e art. 195 da Constituição da República.
[...]
DA ANÁLISE
O presente indicativo de irregularidade se refere
às evidências do não pagamento da totalidade das
obrigações previdenciárias patronais ao regime Próprio
de Previdência Social, conforme tabela abaixo (15 do RT)
Tabela 15 Contribuições Previdenciárias – Unidade
Gestora Em R$ 1,00
Fonte: Processo TC 05559/2017-3 - Prestação de Contas
Anual/2016
A defesa alegou que os meses 01 a 11/2016 foram
objeto de parcelamento do valor devido junto ao RPPS.
Nesse sentido, apresentou o Termo de Parcelamento –
Acordo CADPREV 1123/2016 (84 - Peça Complementar

05837/2019-6.
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).
Sendo assim, embora o Acordo CADPREV 1123/2016
é de 2016, em consulta ao sitio eletrônico da Câmara
Municipal de Guaçuí foi encontrada a Lei Ordinária
4167/2017 que autoriza o Poder Executivo a realizar
o parcelamento e/ou reparcelamento dos débitos
do Município de Guaçuí com seu Regime Próprio de
Previdência Social - RPPS, gerido pelo FAPSPMG - Fundo
de Aposentadoria e Pensão dos Servidores Públicos do
Município de Guaçuí, e autoriza ainda a retenção no
Fundo de Participação dos Municípios, contemplando a
competência de até março/2017.
Sendo assim, considerando que o gestor responsável
comprovou a realização do parcelamento dos valores
devidos junto ao RPPS, sugere-se considerar saneado o
item.
INCOMPATIBILIDADE
NA
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA DO SERVIDOR (RGPS) INDICA
DISTORÇÃO NOS RESULTADOS ORÇAMENTÁRIO E
FINANCEIRO (ITEM 3.4.2.1 DO RT 994/2017 e 2.5 da
MT)

previdenciárias dos servidores vinculados ao Regime
Geral de Previdência Social, conforme tabela abaixo (16
do RT):
Tabela 16: Contribuições Previdenciárias – Servidor Em
R$ 1,00
Fonte: Processo TC 05559/2017-3 - Prestação de Contas
Anual/2016
A defesa alegou que o arquivo pertinente à folha de
pagamentos (FOLRGP) não contemplou todo o exercício,
ou seja, abarcou apenas os meses de janeiro a abril.
Nesse sentido, acostou documento (84 - Peça
Complementar 05837/2019-6), em que se verifica que
os valores retidos perfizeram R$ 143.419,33. Ficou
evidenciado no documento encaminhado a pendência
de pagamento à autarquia federal de R$ 20.282,72,
aceitável para fins de análise em sede de prestação de
contas anual.
Isto posto, propõe-se considerar saneado o item.
INCOMPATIBILIDADE
NA
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA PATRONAL (RGPS) INDICA DISTORÇÃO
NOS RESULTADOS ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO.
(ITEM 3.4.2.2 DO RT 994/2017 e item 2.6)
Base Legal: Arts. 85, 87, 102 e 103 da Lei Federal
4.320/64.

Base Legal: Arts. 85, 87, 102 e 103 da Lei Federal
4.320/64.

[...]

[...]

O presente indicativo de irregularidade se refere à
inconsistência entre os valores de folha de pagamento
e os contabilizados, relacionados a obrigações
previdenciárias dos servidores vinculados ao Regime
Geral de Previdência Social, conforme tabela abaixo (15

DA ANÁLISE
O presente indicativo de irregularidade se refere à
inconsistência entre os valores de folha de pagamento
e os contabilizados, relacionados a obrigações
www.tce.es.gov.br

DA ANÁLISE
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do RT):
Tabela 15 Contribuições Previdenciárias – Unidade
Gestora Em R$ 1,00
Fonte: Processo TC 05559/2017-3 - Prestação de Contas
Anual/2016
A defesa alegou que o arquivo pertinente à folha de
pagamentos (FOLRGP) não contemplou todo o exercício,
ou seja, abarcou apenas os meses de janeiro a abril.
Nesse sentido, acostou documento (84 - Peça
Complementar 05837/2019-6), em que se verifica que
os valores liquidados perfizeram R$ 376.432,40. Ficou
evidenciado no documento encaminhado a pendência
de pagamento à autarquia federal de R$ 52.175,951,
aceitável para fins de análise em sede de prestação de
contas anual.
Isto posto, propõe-se considerar saneado o item.
Quanto aos demais itens, passo a discorrer.
DESCUMPRIMENTO DO PRAZO DE ENVIO DA PRESTAÇÃO
DE CONTAS (ITEM 2.1 DO RT 994/2017 item 2.1 da
MANIFESTAÇÃO TÉCNICA 1355/2019)
Conforme narrado na manifestação técnica a Sr. Vera
Luica Costa foi citada para apresentar suas razões de
justificativa quanto ao envio da Prestação de Contas
fora do przo legal, sendo salientado que a entrega fora
do prazo gera a possibilidade de aplicação de multa
conforme o artigo 135, inciso VIII da Lei Complementar
621/2012.
Em sede se sustentação Oral e memorias a sra. Vera
Lucia apresentou as seguintes alegações:
[Notas Taquigráficas]
Ocorre que nesse ano, relacionado a 2016, houve um

pedido formal da AMUNES, solicitando a extensão do
prazo de envio e da apresentação das prestações de
contas dos ordenadores de despesas. E que foi atendido
pelo Tribunal de Contas. Tanto é que esse prazo foi
prorrogado para o dia 09/04/2017. É importante
registrar que essa conta que está sendo analisada é uma
conta consolidada e necessitava da apresentação da
conta do FAPS. O FAPS só veio apresentar as suas contas
no dia 09/04/2017. Razão pela qual o município teve que
esperar, fazer a consolidação e apresentar as contas de
forma como foram apresentadas. Estamos defendendo
aqui que houve uma prorrogação por parte do Tribunal
de Contas que atendeu um pedido da Amunes, que
estendia o prazo de envio das prestações de contas.
E paralelo a isso, essa argumentação que também
trazemos no memorial, demonstrando que não houve
nenhuma repercussão negativa que impossibilitasse a
análise por parte do Tribunal de Contas. Tanto é que ele
analisou e apontou os seis indicativos de irregularidades.
Então, estamos entendendo que essa irregularidade não
teria o condão de macular as contas ora analisadas.
{Memoriais]
A Área Técnica refutou os argumentos nos seguintes
termos:
Após regular citação, a defendente afirma que o atraso se
deu em razão de o Regime Próprio do Município (RPPS)
encerrar contabilmente o ano de 2016 também em
atraso, impactando na consolidação das informações.
Aduz ainda que o atraso no envio não trouxe prejuízo ao
município ou à ação fiscalizadora do controle externo.
Verifica-se que esta prestação de contas não é
consolidada. Trata-se da prestação de contas anual de
gestão da Prefeitura, que independe de qualquer outra
www.tce.es.gov.br

Unidade Gestora, portanto o argumento do atraso do
envio da PCA pelo RPPS não é pertinente.
Destarte, o motivo ensejador da demora da entrega da
PCA deriva de deficiência estrutural da própria gestão.
Desta forma, os motivos alegados não são legítimos
para justificar o atraso no cumprimento do prazo
regulamentar.
Sendo assim, sugere-se manter o presente indicativo
de irregularidade, com aplicação de multa à Sra. Vera
Lúcia Costa, tendo em vista os artigos 139, Resolução TC
261/2013 e 135 da Lei Complementar 621/2012.
Pois bem. Concordo com a área técnica que não é
possível afastar o descumprimento do prazo para envio
da Prestação de Contas da Unidade Gestora Prefeitura
com base no argumento de que outra unidade não
enviou. Até mesmo, porque, a pedido da AMUNES o
prazo para envio foi alongado até o dia 09 de abril.
Todavia a Prefeitura de Guaçuí enviou apenas em 14 de
abril.
Todavia, embora a irregularidade permaneça, entendo
que a aplicação de multa pelo atraso no envio da
prestação de contas deve ser relevada, tendo em vista
que mesmo sedo encaminha posteriormente ao prazo
legal de remessa das contas, o gestor cumpriu com seu
dever de encaminhar a prestação contas e não houve
prejuízo à análise da Prestação de Contas..
AUSÊNCIA DE MEDIDAS ADMINISTRATIVAS QUE
VIABILIZASSEM A ANÁLISE E EMISSÃO DE UMA
OPINIÃO CONCLUSIVA SOBRE OS DEMONSTRATIVOS
CONTÁBEIS (item 3.3.1 do RT 994/2017 e item 2.2 da
MT 1355/2019).
Neste item o corpo técnico observou que o relatório e
Segunda-feira, 5 de agosto de 2019
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parecer conclusivo de controle interno, encaminhado em
conjunto com a prestação de Contas Anual foi emitido
com abstenção de opinião sobre as demonstrações
contábeis e tendo em vista que não foi realizada análise
dos demonstrativos contábeis pela Controladoria Geral
do Município, tendo em vista a ausência de habilitação
profissional da Controladora, bem como a falta de
servidores com habilitação para realizar tal análise,
sugeriu citar a gestora, para apresentar justificativas pela
ausência de tomada de medidas necessárias e suficientes
que viabilizassem a emissão de uma opinião conclusiva
sobre os demonstrativos contábeis referentes a presente
prestação de contas anual.
Em sede se sustentação oral e memoriais a gestora se
argumentou o que segue:
Notas Taquigráficas]
O segundo indicativo de irregularidade refere-se a
um questionamento relacionado à instituição ou
implementação do controle interno no município.
Trazemos elementos que comprovam que, quando
a ordenadora de despesa assumiu, no ano de 2013,
o gasto de pessoal girava em torno de 60%. Ou seja,
já estava violando a Lei de Responsabilidade Fiscal.
Estamos demonstrando que, apesar de ter assumido
a administração com esses índices alarmantes, adotou
todas as medidas implementadoras no sentido de
austeridade para enquadrar o município à Lei de
Responsabilidade Fiscal. E fez mais, porque esse
indicativo de irregularidade menciona que o município
estava de forma deficitária na implementação do sistema
de controle. Estou mostrando aqui que no curto período
de gestão da sra. Vera Costa à frente do poder executivo
foram editadas as Leis Municipais 3.995/2013, Lei

Complementar 054/2013, Lei Complementar 069/2017,
Lei 4221/2018. E demonstra claramente que o que foi
apontado pela área técnica, como sendo passível de
irregularidade nessa conta, foi devidamente sanado
pelo ordenador. O que demonstra que, num curto lapso
de tempo, ela assumiu a chefia do poder executivo,
constatou uma situação como a folha de pagamento
em 60%, um sistema de controle que precisaria ser
implementado e adotou todas as medidas necessárias
para que o controle fosse, de fato, implementado no
Município de Guaçui. Tanto é que hoje encontra-se em
situação devidamente satisfatória, atendendo todos os
apontamentos que estão aqui, que foram mencionados
pela área técnica.

descumprimento do limite prudencial, e já em 2014, no
segundo ano de mandato, houve o descumprimento do
limite legal, sem redução da receita corrente líquida, ao
contrário, o crescimento foi de 22,81% em relação a 2013.
A despesa com pessoal sofreu incremento de 33,86% em
2014 e o controle interno não foi estruturado. Em 2015
houve queda de 6% na receita e em 2016 tal variável
voltou ao crescimento.

A Área Técnica refutou os argumentos de defesa, nos
seguintes termos:

Pois bem.

O presente indicativo de irregularidade se refere à
ausência de medidas administrativas para o pleno
funcionamento do Sistema de Controle Interno e
respectiva emissão de opinião sobre a prestação de
contas anual.
Quanto a este item, a defesa alega que assumiu a gestão
em 2013 com descumprimento do limite máximo de
despesa de pessoal previsto na Lei Complementar
101/00, inviabilizando as contratações de servidores
e que, em contraponto, a equipe do controle interno
municipal necessitava ser estruturada com mais
servidores para o desempenho das funções do órgão.
Consultando-se o histórico do percentual de despesa
com pessoal em relação à receita corrente líquida, do
mandato da gestora, verifica-se:
Ou seja, no primeiro ano de mandato houve apenas o
www.tce.es.gov.br

Pelo exposto, considerando que não houve a análise
e a emissão de uma opinião conclusiva sobre os
demonstrativos contábeis, considerando-se que entre os
exercícios de 2013 e 2016 da gestora a estruturação do
órgão controlador ficou preterido, opina-se no sentido
de manter o presente indicativo de irregularidade.
Inicialmente a defesa informa que o sistema de controle
interno foi instituído em 2011 e alterado durante sua
gestão, passando a integrar todos os cargos.
Alega inviabilidade de criação dos cargos necessários ao
bom andamento do controle interno, pois resultaria em
aumento da despesa com pessoal pois, segundo afirma,
assumiu o município com descumprimento de limite de
pessoal, e precisou adotar medidas de austeridade para
enquadrar o município à Lei de Responsabilidade Fiscal.
Assiste razão à defesa quando afirma a ter herdado da
gestão que se encerrou em 2012 o descumprimento do
limite de gastos com pessoal. É o que observa no voto
condutor do Parecer Prévio 080/2015, proferido nos
autos da Prestação de Contas Anual do exercício de 2012
(TC 3019/2013):
[...]
Limites constitucionais e legais.
Segunda-feira, 5 de agosto de 2019
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O Relatório Técnico Contábil RTC 117/2014 e a Instrução
Contábil Conclusiva ICC 28/2015 entendeu ter havido o
descumprimento dos limites de gasto com pessoal e que
foram contraídas despesas no final do mandato sem que
houvesse disponibilidades financeiras suficientes, como
sintetizado a seguir:
[...]
Além disso, registra que as justificativas e documentos
apresentados não foram suficientes para elidir as
seguintes irregularidades apontadas no RTC 298/2014
e analisados na e Instrução Contábil Conclusiva ICC
42/2015:
3.2.1 Valor Total da Despesa com Pessoal e Encargos
Sociais, Realizada Pelo Executivo Municipal, Superior
ao Limite Máximo Legalmente Estabelecido (item
6.2.1.1 do RTC e 1.1 da ICC 42/2015)
Base legal: artigo 20, inciso III, alínea “b”, da Lei
Complementar 101/2000.
[...]
PARECER PRÉVIO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC3019/2013, RESOLVEM os Srs. Conselheiros da Primeira
Câmara do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, em sessão realizada no dia vinte e oito de outubro
de dois mil e quinze, à unanimidade, nos termos do
voto do Relator, Conselheiro Sebastião Carlos Ranna de
Macedo:.
1. Recomendar ao Legislativo Municipal a rejeição das
contas do senhor Vagner Rodrigues Pereira – Prefeito
Municipal de Guaçuí, relativas ao exercício financeiro de
2012;

2. Determinar ao Poder Executivo do Município de
Guaçuí que se abstenha de incluir, em projetos de lei
orçamentária, dispositivos que permitam a abertura de
créditos ilimitados, ante a vedação constitucional contida
no art. 167, inciso VII, da Constituição da República.
3. Recomendar ao Poder Legislativo do Município de
Guaçuí, que atente para projetos de lei orçamentária
que contenham dispositivos que permitam a abertura
de créditos ilimitados, ante a vedação constitucional
contida no art. 167, inciso VII, da Constituição da
República à semelhança do conteúdo do art. 6º da
sua Lei Orçamentária Anual, do Exercício de 2012 (Lei
3864/2011);
4. Formar autos apartados, nos termos do art. 38, inciso
II e parágrafo único, 134, inciso III e § 2º e 281 do RITCEES,
com a finalidade de responsabilizar, pessoalmente, o
Prefeito Municipal pelo descumprimento do disposto no
art. 5º, inciso III, §§ 1º e 2º, da Lei 10.028/2000, pelo
indício de irregularidade apontado no item 3.2.14.
5. Determinar à 4ª Secretaria de Controle Externo para
que no exame da Prestação de Contas do exercício de
2014, verifique o cumprimento do item 3.3 e observe a
Resolução CFC 1132/2008 ao realizar ajustes contábeis.
6. Arquivar os autos após o trânsito em julgado.
Vê-se que ao final de 2012, os gastos com pessoal do
executivo atingiram 55% da RCL, acima, portanto do
limite legal o que exigia do gestor recondução de tais
gastos ao limite, por meio de medidas estabelecidas em
lei que incluem a não criação de cargos. Senão vejamos:
Art. 22. A verificação do cumprimento dos limites
estabelecidos nos arts. 19 e 20 será realizada ao final de
cada quadrimestre.
www.tce.es.gov.br

        Parágrafo único. Se a despesa total com pessoal
exceder a 95% (noventa e cinco por cento) do limite,
são vedados ao Poder ou órgão referido no art. 20 que
houver incorrido no excesso:
        I - concessão de vantagem, aumento, reajuste ou
adequação de remuneração a qualquer título, salvo os
derivados de sentença judicial ou de determinação legal
ou contratual, ressalvada a revisão prevista no inciso X
do art. 37 da Constituição;
        II - criação de cargo, emprego ou função;
        III - alteração de estrutura de carreira que implique
aumento de despesa;
         IV - provimento de cargo público, admissão ou
contratação de pessoal a qualquer título, ressalvada a
reposição decorrente de aposentadoria ou falecimento
de servidores das áreas de educação, saúde e segurança;
         V - contratação de hora extra, salvo no caso do
disposto no inciso II do § 6o do art. 57 da Constituição e
as situações previstas na lei de diretrizes orçamentárias.
        Art. 23. Se a despesa total com pessoal, do Poder
ou órgão referido no art. 20, ultrapassar os limites
definidos no mesmo artigo, sem prejuízo das medidas
previstas no art. 22, o percentual excedente terá de
ser eliminado nos dois quadrimestres seguintes, sendo
pelo menos um terço no primeiro, adotando-se, entre
outras, as providências previstas nos §§ 3º e 4o do art.
169 da Constituição.
[...]
Pois então. O quadro trazido pela área técnica demonstra
que nos quatro anos de gestão o município esteve no
limite de gastos, o que de fato não permitiria a expansão
das despesas.
Segunda-feira, 5 de agosto de 2019
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Assim, acolho as razões de justificativas da Sra. Vera
Lucia Costa, para afastar a irregularidade.
Todavia, concordo com a área técnica que o Município
deve privilegiar a instituição e organização do Controle
Interno até mesmo pela importância deste como órgão
de apoio ao controle externo. No entanto como trazido
pelo Ministério Público de Contas até as contas de 2017,
está evidenciado que não foram tomadas providencias
para implementar o controle Interno. Assim sendo, voto
pela emissão da seguinte determinação ao Município;
adote as medidas administrativas para possibilitar ao
controle interno a emissão do parecer com os elementos
previstos no Anexo II, Tabela 7, da IN 34/2015, visando
a elaboração e encaminhamento, nas futuras prestação
de contas, de parecer conclusivo, conforme previsto no
artigo 82, §2º da Lei Complementar 621/2012;
Ante o exposto, acompanhando parcialmente a área
técnica e o Ministério Público de Contas, VOTO no
sentido de que o colegiado aprove a seguinte minuta de
acórdão que submeto à sua consideração.

injustificado ao erário, dando-lhe a devida QUITAÇÃO,
com amparo no artigo 84, inciso II e art. 86 da Lei
Complementar Estadual 621/2012.
1.2. DETERMINAR ao Poder Executivo do Município de
Guaçuí, na pessoa do atual gestor, para que:
Adote as medidas administrativas necessárias à
implantação da Unidade Executora de Controle Interno
prevista no artigo 3º, IX da Lei Complementar nº
856/2017, no prazo estipulado no artigo 1º do Decreto
Nº 4131-R, de 18 de julho de 2017;
Encaminhe, nas futuras prestações de contas, parecer
conclusivo acerca das contas anuais (PCA), em
atendimento ao Art. 82 da Lei Complementar 621/2012.
1.3. Arquivar os autos após os trâmites legais.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 29/05/2019 - 16ª Sessão Ordinária da
2ª Câmara.
4. Especificação do quórum:

SERGIO MANOEL NADER BORGES

4.1. Conselheiros: Sérgio Manoel Nader Borges (relator),
Domingos Augusto Taufner e Rodrigo Coelho do Carmo;

Conselheiro Relator

CONSELHEIRO SERGIO MANOEL NADER BORGES

1. ACORDÃO

Presidente

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:

CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER

1.1. Julgar REGULARES COM RESSALVA a Prestação
de Contas Anual da Prefeitura Municipal de Guaçuí,
referente ao exercício de 2016, sob a responsabilidade da
Sra. Vera Lucia Costa, por evidenciarem impropriedade
de natureza formal, não grave e que não representa dano

ACÓRDÃO TC- 664/2019-4 – SEGUNDA CÂMARA
Processo:

09143/2018-7

Classificação:
Representação

Controle Externo - Fiscalização -

UG: 		

PMC - Prefeitura Municipal de Colatina

Relator: Sérgio Manoel Nader Borges
Responsável:
BRAGATTO

SERGIO MENEGUELLI, EDSON DALVIN

Representante: SALVADOR ENGENHARIA LTDA
Procuradores: LUIZ ALFREDO PRETTI (OAB: 8788-ES),
RODRIGO OLIOZA GONZALEZ (OAB: 26599-ES), DEVACIR
MARIO ZACHE JUNIOR (OAB: 8831-ES
REPRESENTAÇÃO – PREFEITURA MUNICIPAL DE
COLATINA – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO
DO MÉRITO – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO –
ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER
BORGES:
RELATÓRIO

LUCIRLENE SANTOS RIBAS

Tratam os autos de representação formulada pela
sociedade empresária Salvador Engenharia LTDA.
em face da Prefeitura Municipal de Colatina, em que
alega a existência de irregularidades advindas do Aviso
de Revogação da Tomada de Preços nº 007/2018; e
da posterior abertura de processo de contratação
emergencial de empresa para prestação de serviços
de manutenção preventiva e corretiva do sistema de
iluminação pública no município de Colatina.

Secretária-adjunta das sessões

Por meio da Decisão Monocrática 01879/2018-4, foi

CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
Fui presente:
PROCURADOR DE CONTAS LUIS HENRIQUE ANASTÁCIO
DA SILVA
Em substituição ao procurador-geral

www.tce.es.gov.br

Segunda-feira, 5 de agosto de 2019

448

ATOS DA 2a CÂMARA

determinada a notificação ao Sr. Sérgio Meneguelli e
ao Sr. Edson Dalvin Bragatto, para que no prazo de 05
(cinco) dias improrrogáveis, nos termos do art. 125, §3º,
da LC 621/2012, se manifestassem sobre as supostas
irregularidades apontadas.
Em atendimento à notificação, os responsáveis se
manifestaram, conforme consta na documentação
acostada aos autos pelo evento eletrônico 12, além
de terem encaminhado cópia integral do processo
administrativo por meio do qual se desenvolveu a Tomada
de Preços nº 007/2018 em documentos acostados pelos
eventos eletrônicos 13-119.
Em seguida, foram os autos encaminhados à
SecexEngenharia, onde, por meio da Manifestação
Técnica 01937/2018-3, em síntese, foi proposto
o conhecimento da representação e o posterior
indeferimento da medida cautelar pleiteada, em razão
da não demonstração do fumus boni iuris, vem como
pelo risco do periculum in mora reverso, o que foi
seguido pelo Voto deste Relator e pelo colegiado da
Segunda Câmara, ensejando a Decisão 073/2019-1.
Posteriormente, atendida notificação para que
prestassem informações, nos termos do art. 307, §3º,
do RITCEES, foram os autos novamente encaminhados
à SecexEngenharia, onde foi elaborada a Instrução
Técnica Conclusiva ITC 01128/2019-1, com proposta
pela extinção do processo sem julgamento do mérito,
em função da perda superveniente do objeto.
No mesmo sentido, manifestou-se o Ministério Público
de Contas, por meio do Parecer PPJC 0512/2019-1.
Após a manifestação do Ministério Público de Contas,
vieram os autos conclusos.

É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
Compulsando os autos, constato que na Representação
formulada pela sociedade empresária Salvador
Engenharia LTDA. em face da Prefeitura Municipal
de Colatina, é alegada a existência de irregularidades
advindas do Aviso de Revogação da Tomada de Preços
nº 007/2018; e da posterior abertura de processo de
contratação emergencial de empresa para prestação
de serviços de manutenção preventiva e corretiva do
sistema de iluminação pública no município de Colatina.
Alega a Representante que “manteve contrato de
licitação vigente com o Município de Colatina, assinado
em maio de 2017, o qual perdurou até o dia 05 de
novembro do corrente ano. O contrato foi renovado por
meio de aditivos contratuais, em cinco oportunidades, a
fim de que fosse dado sequência aos serviços prestados
pela Representante, notadamente para manutenção
preventiva e corretiva do sistema de iluminação pública
do Município”.
Informa que após a renovação por meio do último
aditivo contratual, o Município de Colatina lançou o
Edital de Tomada de Preços nº 007/2018, objetivando
a contratação de empresa para executar serviços de
manutenção preventiva e corretiva no sistema de
iluminação pública do Município, entretanto esta
licitação foi revogada, conforme Aviso de Revogação da
Tomada de Preços nº 007/2018.
Por conta disso, pedia a concessão da medida
cautelar prevista nos art.124 c/c inciso art.125 da Lei
Complementar Estadual nº 621/2012 para que fosse
suspendido:
www.tce.es.gov.br

a.1) o processo de contratação emergencial de empresa
para prestação de serviços de manutenção preventiva e
corretiva do sistema de iluminação pública do Município
de Colatina, e até mesmo a contratação, caso essa já
tenha sido efetivada;
a.2) o ato administrativo de revogação da licitação sob a
modalidade de Tomada de Preços nº 007/2018, praticado
pelo Sr. Prefeito de Colatina, Sr. Sergio Meneguelli;
b) Ainda em caráter liminar, requer também, seja
determinada a PRORROGAÇÃO do Contrato nº
044/2017, nos mesmos termos do contrato original e de
seus últimos 05 (cinco) termos aditivos;
Conforme consta na Decisão 073/2019-1, tais pleitos
foram indeferidos em função da verificação da
inexistência de um dos requisitos autorizadores da
concessão da medida cautelar requerida, vale dizer, o
fumus boni iuris, bem como a constatação do periculum
in mora reverso.
Posteriormente à prolação desta decisão, apresentadas
novas informações, em atendimento à notificação
imposta pelo RITCEES, foram os autos encaminhados
à SegexEgenharia, que se manifestou por meio da ITC
01128/2019-1 nos seguintes termos:
[...]
Os Responsáveis trouxeram aos autos suas contrarrazões
onde comprovam que a contratação emergencial,
objeto da representação, não foi efetivada, bem como
que a Tomada de Preços 14/2018 – de mesmo objeto
que a Tomada de Preços 7/2018, também objeto da
representação e anteriormente revogada – foi concluída.
AB INITIO, ratificam os Representados as informações
preliminares já apresentadas nos presentes autos,
Segunda-feira, 5 de agosto de 2019
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sobretudo no que concerne à revogação da Tomada de
Preços n° 007/2018 em estrita observância ao princípio
da supremacia do interesse público e em sintonia com
disposto no artigo 49 da Lei Federal n° 8.666/93 e
verbete da Súmula n° 473 do Supremo Tribunal Federal.
Insta salientar, ainda, que a contratação emergencial
que se estudava efetivar não foi concretizada em razão
da assinatura do aditivo n° 06 ao contrato administrativo
n° 044/2017, que prorrogou seu prazo de vigência por
mais 90 (noventa) dias, a partir do dia 05/11/2018, e
possibilitou a conclusão de nova Tomada de Preços (TP
014/2018) para contratação de idêntico objeto.
Nesse sentido, restando demonstrada que contratação
emergencial mencionada na representação não se
efetivou e, sendo justamente a aludida contratação
emergencial o único objeto da representação em
comento, deve a mesma ser julgada insubsistente.
Dentro desse contexto, Emérito Conselheiro Relator,
sem dúvida e a toda evidência, diante das considerações
alinhavas nas informações preliminares, somadas aos
documentos que os Representados agora aprestam,
além de todos aqueles que já instruem os autos, o pleito
autoral não merece prosperar, devendo ao final ser
JULGADA IMPROCEDENTE A DENÚNCIA.

§ 6º Haverá perda superveniente do objeto impugnado
quando, determinada a prestação de informações e
antes da concessão da medida cautelar, o responsável
sanar as supostas irregularidades apontadas pelo
representante, extinguindo-se o feito sem resolução de
mérito. (Redação dada pela Emenda Regimental nº 001,
de 27.8.2013).
[...]
Com efeito, considerando a não efetivação da contratação
emergencial, assim como a revogação da Tomada de
Preços 7/2018, verifico, na forma do art. 307, §6º, do
RITCEES, a perda superveniente do objeto, motivo este
ensejador da extinção do processo sem julgamento de
mérito.
Este também é o posicionamento do Ministério
Público de Contas, razão pela qual, em consonância
com tais entendimentos, VOTO para que seja adotada
a deliberação que ora submeto à apreciação deste
Colegiado.

1.3. Arquivar os autos, após o trânsito em julgado.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 29/05/2019 - 16ª Sessão Ordinária da
2ª Câmara.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Manoel Nader Borges (relator),
Domingos Augusto Taufner e Rodrigo Coelho do Carmo;
CONSELHEIRO SERGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
Fui presente:
PROCURADOR DE CONTAS LUIS HENRIQUE ANASTÁCIO
DA SILVA
Em substituição ao procurador-geral
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões

SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Conselheiro Relator
1. ACÓRDÃO

Desta forma, houve a perda superveniente do objeto,
extinguindo o feito sem resolução de mérito conforme
§ 6º, do artigo 307 do Regimento Interno desta Corte.

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:

Art. 307. Autuado e distribuído, o processo será
encaminhado diretamente ao Relator, ou ao Presidente,
na hipótese do art. 20, inciso XXII, deste Regimento, com
absoluta prioridade, para análise.

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;

[...]

1.2. Cientificar a Representante a respeito desta decisão;
www.tce.es.gov.br

ACÓRDÃO TC- 665/2019-4 – SEGUNDA CÂMARA
Processo: 02844/2012-9
Classificação: Controle Externo - Fiscalização – Denúncia
UG: PMPK - Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy
Relator: Rodrigo Coelho do Carmo
Responsável: AMANDA QUINTA RANGEL, REGINALDO
DOS SANTOS QUINTA
CONTROLE EXTERNO – FISCALIZAÇÃO – DENÚNCIA
– PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY

Segunda-feira, 5 de agosto de 2019
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– CONTRATO 112/2010 – PRESCRIÇÃO – REVOGAR A
MEDIDA CAUTELAR – DAR CIÊNCIA – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO
CARMO:
I - RELATÓRIO
Trata-se de Representação proposta pelo então
Coordenador do Núcleo de Engenharia e Obras
Públicas, em face da Prefeitura Municipal de Presidente
Kennedy, Sr. Carlos Alberto Gomes Alves, decorrente
de desmembramento do objeto tratado nos autos do
Processo TC 6055/2010, determinado pelo então Relator
daqueles autos, Conselheiro José Antônio Pimentel.
Seu teor narra a existência de supostas irregularidades
encontradas pela equipe de auditoria no Município,
referentes ao Contrato 112/2010, firmado com a
empresa AB Empreendimentos Comerciais Ltda, cujo
objeto é a “construção de duzentas a cinquenta unidades
habitacionais em diversas localidades do Município
de Presidente Kennedy”, até a ocasião quantificado ao
custo de R$ 11.451.673,93.
Em síntese, as irregularidades representadas dizem
respeito aos seguintes itens: i) projeto básico incompleto,
inclusive sem definição dos locais onde as casas deveriam
ser construídas; ii) edital com pelo menos as seguintes
ilegalidades:

com garantia de proposta.
Considerando que este fornecedor ainda dispunha pelo
menos de um saldo contábil a receber no valor de R$
1.161.158,83, em fevereiro de 2012, conforme registros
obtidos no SISAUD;”
Por fim, propôs a determinação cautelar da suspensão
da execução contratual e/ou dos pagamentos ainda
pendentes relacionados com o Contrato n° 112/2010.
Recebidos os autos, proferiu-se a Decisão TC 2076/2012,
determinando ao Chefe do Poder Executivo Municipal
de Presidente Kennedy que se abstivesse de executar o
objeto do Contrato n° 112/2010, firmado com a empresa
AB Empreendimentos Comerciais Ltda., até ulterior
decisão desta Corte de Contas.
Em resposta à cautelar deferida, o então Prefeito, Sr.
Jardeci Terra, por meio do Ofício 088/2012, notificou
a empresa contratada acerca da suspensão sine die da
execução do contrato em questão, fazendo incluir, além
da determinação cautelar determinada por este TCEES, a
suspensão do pagamento.

- Objeto não parcelado, ante a possibilidade da execução
em locais distintos e distantes entre si;

Registre-se que foi expedido o Plano de Auditoria
280/2010 para averiguar as irregularidades ocorridas no
Município de Presidente Kennedy, destinado a atender a
Decisão TC 3043/2010, proferida nos autos do Processo
TC 6055/2010, com vistas à elaboração de relatório, em
apartado, para os pontos referentes a obras e serviços
de engenharia, fundamentado na manifestação técnica
da Chefia da 5ª Controladoria Técnica, às fls. 5905/5907
daqueles autos, o que foi posteriormente autorizado pelo
Plenário desta Corte, quando da Decisão TC 0539/2012.

- Exigência exarcebada de qualificação econômicofinanceira: patrimônio líquido mínimo cumulativamente

Oportuno se faz contextualizar a sequência de operações
policiais que ocorriam naquela época e demandavam

“- Visita técnica obrigatória, em data única, mediante
solicitação formal de participação. Ademais, o próprio
Município não teria como prever os locais de execução;
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técnicos que paralelamente atuavam nas auditorias em
trâmite, inclusive em Presidente Kennedy.
Registre-se que, na época da auditoria in loco, foi
deflagrada a operação da Polícia Federal, que envolvia
contratos de vários municípios, entre eles, Santa
Leopoldina e Presidente Kennedy, denominada “Moeda
de Troca” em 16/09/2010.
No decorrer da elaboração dos relatórios pela equipe
referentes aos contratos definidos para serem analisados
(Processos 5492/2011, 2993/2011 e 2843/2012), foi
deflagrada a operação da Polícia Civil, no município
de Fundão, denominada “Tsunami” em 27/05/2011.
Motivo pelo qual um membro da equipe de engenharia
foi deslocado da parte interna da auditoria em tela para
execução de uma auditoria extraordinária no município
de Fundão.
No início de 2012, enquanto o outro Engenheiro da
equipe técnica elaborava o relatório de outro contrato
da auditoria em tela, foi deflagrada a operação da
Polícia Federal, no município de Presidente Kennedy,
denominada “Lee Oswald” em 19/04/2012, a qual
prendeu vários servidores e empresários por fraude em
vários contratos no município de Presidente Kennedy,
inclusive o então Prefeito, Sr. Reginaldo dos Santos
Quinta.
Segundo a unidade técnica, diante da aparente
amenização da situação verificada no Município,
decorrente da prisão dos principais atores envolvidos,
houve o deslocamento da equipe técnica para outras
demandas, o que deixou o trabalho inconclusivo,
restando a medida cautelar ainda em aberto desde
03/05/2012.
Segunda-feira, 5 de agosto de 2019
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Elaborou-se, então, a Manifestação Técnica MT
1137/2017, datada de 21/08/2017, quando se percebeu
o caráter formal das irregularidades representadas e
amparadoras da medida cautelar adotada, acerca do
edital que deu origem ao Contrato 112/2010. Constatouse que tais irregularidades se encontravam prescritas,
conforme previsto no artigo 373 do RITCEES, razão
que motivou a proposição de revogação da cautelar
determinada e o consequente arquivamento do feito.

precária restauração destes pelo servidor, além de
visitas in loco para aferir o que foi objeto de execução
do contrato, foi possível constatar o adimplemento da
avença pela contratada, que não teve o pagamento
liquidado apenas em razão do Decreto Municipal
019/2012, que suspendeu a execução e os pagamentos
de todos os processos/contratos em investigação no
Inquérito Policial n° 100120002314. Acerca dos valores
envolvidos, descreveu:

Em seguida, diante da veiculação de notícia na imprensa
de que a Prefeitura teria sido condenada judicialmente
ao pagamento do valor de R$ 1.084.835,00 à empresa
que teve seu contrato e pagamentos suspensos por
decisão deste TCEES, após negativas administrativas
de realizar o pagamento do saldo contratual de R$
813.448,27, proferiu-se o Despacho 53542/2017,
datado de 28/09/2017, da lavra do Relator à época,
determinando a realização de diligência interna com
vistas a aferição do cumprimento da cautelar.

Diante disso, somente em 2016, após inúmeras tentativas
de receber os valores devidos administrativamente por
meio de diversos pedidos protocolados e face à negativa,
é que a Empresa AB Empreendimentos Comerciais Ltda
ajuizou a Ação Ordinária n° 0001278-55.2016.8.08.0014
e, em sede de antecipação dos efeitos da tutela o MM.
Juiz desta Comarca determinou o depósito em conta
judicial da importância de R$ 813.448,27 (oitocentos e
treze mil, quatrocentos e quarenta e oito reais vinte e
sete centavos), corrigidos com base no Art. 1-F, da Lei
n° 9494/1997, em favor da empresa AB CONSTRUTORA
E EMPREENDIMENTOS LTDA, referente ao Contrato
Administrativo n° 0112/2010. (destacamos)

Em acolhimento à proposição contida na Manifestação
Técnica 1336/2017, o então Relator proferiu a Decisão
Monocrática 00523/2018, determinando a baixa dos
autos em diligência para que a Prefeitura informasse
a respeito da diferença de valores a pagar à empresa
contratada mencionados na matéria jornalística
veiculada, com os da representação e da decisão
judicial em questão, além de todos os comprovantes de
pagamentos realizados à empresa.
O então Secretário de Obras, Sr. Miguel Ângelo Lima
Qualhano, em resposta à notificação desta Corte de
Contas, trouxe aos autos manifestação amparada em
análise do Engenheiro Civil Municipal Ruy Cândido
Athayde que, após sumiço dos autos, seguido de

peças e documentos que ele juntou nas diligências
no local da obra e nas diversas secretarias e tudo está
descrito às fls. 06/193 do processo administrativo n°
10.990/2016.
Além disso, sobre o valor devido à Empresa Contratada
o Engenheiro Municipal assim registrou em sua
manifestação de fls. 10/10-verso, do processo n°.
11.952/2018.
O valor de R$ 1.096.792,87, é o valor da medição de R$
813.448,27, corrigido de Abril/2012 a Julho/2016, fls. 24
à 40.
Às fls. 205 (verso), vemos que o Exmo. Juiz concedeu
parcialmente, ou seja, determinou o depósito dos R$
813.448,27 calculado inicialmente e que este deveria ser
corrigido com base no Art. 1-F da Lei n° 9.494-97, a ser
procedido pela contadoria daquele juízo.
Desta feita, o valor de R$ 1.084.835,00 fora assim
corrigido no final do ano 2016. Um outro valor, constante
no processo, é o de R$ 1.112.111,87, onde a Empresa
AB, através do seu advogado, atualiza o mesmo valor da
medição para a data da sua petição, 18/10/2016, fls. 240.

E, assim, o Município de Presidente Kennedy, por
intermédio da Secretaria Municipal de Assistência
Social, procedeu. Cumpriu-se determinação do
Poder Judiciário e foi feito o depósito judicial do valor
atualizado no montante de R$ 1.084.835,00 (um milhão,
oitenta e quatro mil, oitocentos e trinta e cinco reais).
(destacamos)

Frente a todo exposto, concluímos nossa manifestação
relatando, mais uma vez, que esta Administração
Municipal não deu causa a nenhuma irregularidade
decorrente do processo licitatório em epígrafe, a qual
tão somente cumpriu uma determinação judicial de
depósito em juízo de quantia predefinida na própria
decisão do magistrado. (destacamos)

A despeito disso relatou o Engenheiro Civil Municipal
que o valor de R$ 813.448,27, refere-se à medição dos
serviços até então realizados, com preços da época
(2012), medição que teve que remontar, com base em

Retornaram, então, os autos à unidade técnica para
análise, do que resultou a Instrução Técnica Conclusiva
1084/2019, cuja proposta de encaminhamento foi pela
revogação da medida cautelar concedida, seguida do
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arquivamento do processo, pelos motivos já trazidos
quando da Manifestação Técnica 1137/2017.
Ao Ministério Público de Contas, por ocasião do Parecer
1321/2019 da lavra do Procurador Luis Henrique
Anastácio da Silva, anuiu integralmente à proposta
contida na ITC 1084/2019.
Após, retornaram-me os autos para análise. É o que
importa relatar.
II – FUNDAMENTAÇÃO
Numa análise detida dos autos, prontamente é possível
verificar que o ponto em torno do qual circunda a
controvérsia é aferir se o Município de Presidente
Kennedy descumpriu a medida cautelar proferida por
esta Corte de Contas, em 03/05/2012, por meio da
Decisão TC 2076/2012, determinando ao Chefe do
Poder Executivo Municipal de Presidente Kennedy
que se abstivesse de executar o objeto do Contrato
Administrativo n° 112/2010, firmado com a empresa AB
Empreendimentos Comerciais Ltda., até ulterior decisão
desta Corte de Contas.
Ocorre que já neste ponto há que ressalvar que a
suspensão dos pagamentos à empresa contratada não
foi objeto de deliberação na Decisão TC 2076/2012, que
não acolheu a proposta trazida na representação em
sua integralidade, mas apenas em parte ao decidir por
conceder a medida cautelar para suspender a execução
do contrato 112/2010, sem fazer menção sobre os
pagamentos dele decorrentes. In verbis:
DECIDE o Plenário deste Tribunal de Contas, por
unanimidade, em sua 30ª sessão ordinária, conceder
a medida cautelar requerida para determinar ao atual
Chefe do Poder Executivo Municipal de Presidente

Kennedy que se abstenha de executar o objeto do
Contrato Administrativo n°. 112/2010, firmado com a
empresa AB Empreendimentos Comerciais Ltda., até
ulterior decisão desta Corte de Contas, sob pena de
aplicação de multa pecuniária ao gestor, na forma do
artigo 96, inciso IV, da Lei Complementar n°. 32/93.
(grifo nosso)
Dessa maneira, nos termos da referida decisão, não
haveria impedimento para que eventuais pagamentos
pendentes, precedidos das devidas medições, fossem
efetuados sem que, com isso, houvesse descumprimento
da cautelar deferida por esta Corte de Contas.
Em que pese a determinação de suspensão dos
pagamentos à empresa contratada não ter sido
abarcada em sede cautelar, quando da Decisão TC
2076/2012, a Prefeitura de Presidente Kennedy, ao
notificar a mencionada empresa acerca da suspensão do
contrato, também decidiu por suspender os pagamentos
pendentes.
Isso, porque dias antes o então Prefeito, Sr. Jardeci de
Oliveira Terra, expediu o Decreto Municipal 019, de
26/04/2012, em que suspendeu sine die a execução e os
pagamentos dos contratos administrativos do Município
sob investigação no Inquérito Policial n° 100120002314
(n° 502/2011) --- que deflagrou a operação da Polícia
Federal denominada “Lee Oswald” ---, em cumprimento
ao compromisso firmado pelos membros do Poder
Legislativo e Executivo Municipal com o Presidente do
Tribunal de Justiça, com o Chefe do Ministério Público
Estadual, com o Presidente do Tribunal de Contas do
Estado do Espírito Santo e com o Governador do Estado.
Nessa linha, resta inequívoco que o descumprimento
www.tce.es.gov.br

da cautelar se restringiria a inobservar a suspensão
da execução contratual, de forma que, com base nos
elementos trazidos aos autos pela Prefeitura, não há
comprovação de que tenha sido dada continuidade na
execução do contrato após o deferimento da cautelar,
posteriormente à última medição registrada, em
14/03/2012, pelo que não houve descumprimento da
Decisão TC 2076/2012.
Assim, ainda que a suspensão dos pagamentos tivesse
sido determinada cautelarmente, o que se vê é que os
valores destinados à empresa AB Empreendimentos
Comerciais Ltda. pela Prefeitura Municipal de Presidente
Kennedy não foram efetuados administrativamente,
mas apenas após determinação judicial, proferida em
08/11/2016 nos autos da Ação de Cobrança movida pela
empresa.
Pelo que se construiu até aqui, conclui-se pela
imprestabilidade da medida cautelar deferida naquela
ocasião, nos termos já delineados na Manifestação
Técnica 1137/2017, reiterados por ocasião da Instrução
Técnica Conclusiva 1084/2019, tendo em vista que as
irregularidades representadas em face do Edital que
originou o Contrato 112/2010, que deram sustentação
à medida cautelar, são todas de caráter formal, as quais
foram alcançadas pela prescrição da pretensão punitiva,
nos termos do art. 373 do RITCEES, pelo decurso do
período de mais de 5 anos desde os fatos, em 2012,
bem como da autuação do processo e do deferimento
da cautelar --- deferida em 08/05/2012, isto é, há mais
de 7 anos.
Diante do exposto, acompanhando os entendimentos
técnico e ministerial, VOTO no sentido de que o
Colegiado aprove a seguinte minuta de ACÓRDÃO que
Segunda-feira, 5 de agosto de 2019
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submeto à sua consideração.

DA SILVA

RODRIGO COELHO DO CARMO

Em substituição ao procurador-geral

Conselheiro Relator

LUCIRLENE SANTOS RIBAS

1. ACÓRDÃO

Secretária-adjunta das sessões

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. Reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão
punitiva, nos termos do art. 373 do RITCEES;
1.2. Revogar a medida cautelar deferida por ocasião da
Decisão TC 2076/2012, na forma do art. 380 do RITCEES;
1.3. Cientificar os interessados do teor da presente
decisão;
1.4. Arquivar os autos após o trânsito em julgado.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 29/05/2019 - 16ª Sessão Ordinária da
2ª Câmara.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Manoel Nader Borges
(Presidente), Rodrigo Coelho do Carmo (Relator),
Domingos Augusto Taufner;
CONSELHEIRO SERGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
Relator
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Fui presente:
PROCURADOR DE CONTAS LUIS HENRIQUE ANASTÁCIO

procedimentos irregulares e opinando pela citação do
agente responsável para apresentação de justificativas
quanto a:
Quadro

ACÓRDÃO TC- 666/2019-4 – SEGUNDA CÂMARA
Processo:

04285/2018-4

Classificação:
Ordenador

Prestação

Exercício:

2017

de

Contas

Anual

de

UG:		
SANEAR - Serviço Colatinense de
Saneamento Ambiental
Relator:		

João Luiz Cotta Lovatti

Responsável:

DANIEL HERNANDEZ DALLA FAVARATO

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL. EXERCÍCIO DE 2017.
REGULAR COM RESSALVA. DETERMINAÇÃO. DAR
CIÊNCIA. ARQUIVAR.
O CONSELHEIRO SUBSTITUTO JOÃO LUIZ COTTA
LOVATTI.
RELATÓRIO.
Cuidam os autos de Prestação de Contas Anual do
Serviço Colatinense de Saneamento Ambiental –
SANEAR, relativa ao exercício de 2017, gerido pelo Sr.
Daniel Hernandez Dalla Favarato, também responsável
pelo envio da prestação de contas.
As peças contábeis encaminhadas a esta Corte de Contas
foram analisadas pelo Núcleo de Controle Externo de
Contabilidade e Economia - NCE, que expediu Relatório
Técnico 00438/2018-2 (arq. digital 47) evidenciando
www.tce.es.gov.br

Os indícios de irregularidades apontados no Relatório
Técnico 0438/2018, e também assinalados na Instrução
Técnica Inicial 00593/2018 (arq. digital 48), propiciaram
o chamamento do responsável para apresentação de
suas justificativas, determinado pelo Coordenador
do Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e
Economia deste Tribunal (Decisão SEGEX 0573/2018-7 –
arq. digital 49), 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 citado, o responsável exercitou seu
direito de defesa apresentando tempestivamente
suas justificativas e documentos comprobatórios em
atendimento à Decisão Segex 0573/2018-7, conforme
atesta a Secretaria Geral das Sessões (Despacho
65537/2018 - arq, digital 61), informando:
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 0706/2019-9 (arq.
digital 63), opina pelo afastamento dos indicativos de
irregularidades apontados no subitem 2.2 (subitem 3.3.1
do RTC) e no subitem 2.3 (subitem 3.4.2.1 do RTC), e pela
manutenção das impropriedades abaixo, em razão da
documentação apresentada não se mostrar suficiente
para pôr fim às falhas apuradas:
2.1 - Divergência entre o saldo contábil dos
demonstrativos contábeis e o valor dos inventários de
Segunda-feira, 5 de agosto de 2019
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bens intangíveis (subitem 3.2.2.1 do RTC)
2.4 - Divergência entre os saldos das contas contábeis
da dívida ativa do Balanço Patrimonial (BALPAT) e do
Demonstrativo da Dívida Ativa (DEMDAT)- (subitem
3.6.1.1 do RTC)
E conclui a unidade técnica opinando quanto ao aspecto
técnico-contábil, por julgar REGULAR COM RESSALVAS
a prestação de contas do Sr. Daniel Hernandez Dalla
Favarato, no exercício de 2017, na forma do artigo 84, II,
da Lei Complementar Estadual 621/2012.
Sugere, demais disso, expedição de determinação:
(...)ao gestor para que apresente na próxima prestação
de contas, anexo em seu relatório de gestão (arquivo
RELGES):
1 – Documentação que comprove a aquisição de
softwares, no valor de R$7.867,80 (diferença entre
inventário de bens intangíveis e contabilidade), referente
às liquidações 1455 e 1456/2017.

Tribunal por meio do CidadES (Controle Informatizado de
Dados do Espírito Santo), constante no Relatório Técnico
0438/2018 (arq. digital 47), demonstra conformidade
documental conforme atesta a unidade técnica no
mencionado relatório.
Cumpre assinalar que, tendo o prazo de entrega da PCA
nesta Corte expirado em 31/3/2018 (sábado) conforme
apregoa o art. 139 da Resolução TC 261/2013, por
coincidir com o final de semana fica automaticamente
prorrogado até o primeiro dia útil subsequente, nos
termos do parágrafo único do art. 363 da Resolução
TC 261/2013, ou seja, 2/4/2018 (segunda feira). Desta
forma, tendo o gestor encaminhado a prestação de
contas em 2/4/2018, cumpriu o prazo regimental
estipulado.
2. FUNDAMENTAÇÃO.
2.1. DA GESTÃO PÚBLICA – aspectos orçamentários e
financeiros.

2 – Trazer em notas explicativas, cópia do processo
103707/2014, que motivou as baixas de dívida ativa não
tributária no valor de R$477.520,51

De se realçar, no que tange aos aspectos de gestão
pública, a abordagem efetuada pela unidade técnica
desta Corte quanto aos:

Nos termos regimentais, foram os autos encaminhados
ao douto Ministério Público de Contas que, em
Parecer MPC 01012/2019-7 (arq. digital 67) da lavra do
Procurador Luis Henrique Anastácio da Silva, alinhou-se
ao entendimento firmado pela ITC 0706/2019.

Pontos de controles das demonstrações contábeis
relacionados na Resolução TC 297/2016 (subitem 3.1 do
RT 438/2018):

2. FUNDAMENTAÇÃO.
PCA-

a) Balanço Financeiro e o Balanço Orçamentário em
relação aos (à):

A análise contábil realizada na prestação de contas do
exercício 2017 do SANEAR Colatina, encaminhada a este

a.1) restos a pagar não processados- subitem 3.1.1 do
RT 438/2018 (base legal: arts. 85, 101, 102 e 103 da Lei
4.320/1964) – valor: R$ 2.226.822,67;

2.1. FORMALIZAÇÃO DO
CUMPRIMENTO DE PRAZO

PROCESSO

DE

Atesta a área técnica haver conformidade entre os
demonstrativos contábeis a seguir confrontados:
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a.2) restos a pagar processados - subitem 3.1.2 do RT
438/2018 (base legal: arts. 85, 101, 102 e 103 da Lei
4.320/1964) - valor: R$ 608.703,96;
a.3) receita orçamentária – subitem 3.1.5 do RTC
438/2018 (base legal: arts. 85, 101, 102 e 103 da Lei
4.320/1964) – valor: R$ 39.363.542,68;
a.4) despesa orçamentária– subitem 3.1.6 do RTC
438/2018 (base legal: arts. 85, 101, 102 e 103 da Lei
4.320/1964) – valor: R$ 37.605.136,35.
b) Análise da execução orçamentária na dotação Reserva
de Contingência informada no Balanço Orçamentário –
subitem 3.1.3 do RTC 438/2018 (base legal: art. 5º, Inciso
III, da Lei Complementar 101/2000; art. 5º da Portaria
MOG 42/1999; art. 8º da Portaria STN/SOF 163/2001):
atesta a unidade técnica a “ausência de execução
orçamentária na dotação da Reserva de Contingência”.
c) Análise da execução orçamentária na dotação Reserva
do RPPS informada no Balanço Orçamentário– subitem
3.1.4 do RTC 438/2018 (base legal: art. 8º da Portaria
STN/SOF 163/2001): atesta a unidade técnica a “ausência
de execução orçamentária na dotação da Reserva do
RPPS”.
d) Balanço Financeiro e o Balanço Patrimonial em relação
ao (à):
d.1) saldo do exercício anterior da conta Caixa e
Equivalentes de Caixa – subitem 3.1.7 do RTC 438/2018
(base legal: arts. 85, 101, 103 e 105 da Lei 4.320/1964) –
valor: R$4.996.107,99;
d.2) saldo do exercício atual da conta Caixa e Equivalentes
de Caixa - subitem 3.1.8 do RTC 438/2018 (base legal:
arts. 85, 101, 103 e 105 da Lei 4.320/1964) – valor:
R$7.637.436,61
Segunda-feira, 5 de agosto de 2019
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e) Análise entre a Demonstração das Variações
Patrimoniais e o Balanço Patrimonial em relação ao
resultado patrimonial – subitem 3.1.9 do RTC 438/2018
(base legal: arts. 85, 101, 104 e 105 da Lei 4.320/1964) –
valor: R$3.336.401,52.
Prosseguindo, do comparativo dos saldos devedores (R$
68.244.074,25) e dos saldos credores (R$ 68.244.074,25),
demonstrado na Tabela 10 do RTC 438/2018 (subitem
3.1.10 do RTC 438/2018 - 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, no valor de R$
37.605.136,35, em relação à dotação orçamentária
atualizada no valor de R$ 39.719.200,00, conclui a
unidade técnica que “não houve execução orçamentária
da despesa em valores superiores à dotação orçamentária
atualizada” (subitem 3.1.11 do RTC 438/2018 - base
legal: arts. 85, 90, 91, 102 da Lei 4.320/1964).
2.1.2. Disponibilidades e registros
(subitem 3.2 do RT 438/2018).

patrimoniais

2.1.2.1. Das disponibilidades financeiras:
Apurou a unidade técnica, do confronto entre registros
contábeis e extratos bancários (conta movimento e conta
aplicação), “que as demonstrações contábeis refletem
adequadamente os saldos constantes dos extratos
bancários”, conforme registrado na Tabela 12 (Termo de
Verificação das Disponibilidades) e na Tabela 13 (Caixa e
Equivalente de Caixa- saldo contábil) do RTC 438/2018,
evidenciando disponibilidade financeira no montante de
R$7.637.436,61 no encerramento do exercício financeiro
de 2017.

2.1.2.2. Dos estoques e dos bens móveis, imóveis e
intangíveis.
Após análise dos valores extraídos das demonstrações
contábeis (Balanço Patrimonial) e do inventário de bens
(móveis, imóveis e intangíveis) ao final do exercício de
2017, constatou a unidade técnica divergência entre
os valores apurados em relação aos bens intangíveis
(Tabela 14- RTC 438/2018), não justificada no Termo
de Inventário de Bens em Almoxarifado, totalizando
R$7.866,56; e que redundou no seguinte indicativo de
irregularidade apontado no Relatório Técnico 438/2018,
objetos de justificação adiante:
3.2.2.1. Divergência entre o saldo contábil dos
demonstrativos contábeis e o valor dos inventários
de bens intangíveis (base legal: arts. 94 a 96 da Lei
4320/1964 c/c art. 37, caput da CF)
Análise do relatório e do parecer do Controle Interno
(subitem 3.3 do RT 438/2018).
Apurou a unidade técnica, quando da análise do relatório
e do parecer do Controle Interno, que os responsáveis
pelo controle interno do SANEAR-Colatina emitiram
parecer pela abstenção de opinião sobre a prestação de
contas do ente referente ao exercício de 2017, sob os
seguintes fundamentos:
2. PARECER DO CONTROLE INTERNO
Não restou possível emitir a nossa opinião em relação a
prestação de contas anual elaborada sob responsabilidade
do Sr. Daniel Hernandez Dalla Favarato, gestor do Sanear
– Serviço Colatinense de Meio Ambiente e Saneamento
Ambiental, relativa ao exercício de 2017.
3. NOTA EXPLICATIVA
Em que pese o gestor ter lançado o concurso público para
www.tce.es.gov.br

preenchimento das vagas de auditores jurídico, contábil
e administrativo, esta Secretaria de Controle Interno
atualmente não conta com muitos servidores em seu
quadro de pessoal para deliberar sobre seus trabalhos.
Deste modo, em razão desta Unidade Central de Controle
Interno também ter que avaliar as prestações de contas
anuais do Fundo Municipal de Saúde e da Prefeitura
Municipal de Colatina, não restou humanamente
possível obter pontos de controle para ao final avaliar a
prestação de contas do Sanear – Serviço Colatinense de
Meio Ambiente e Saneamento Ambiental.
Pontua-se por fim que, esta Secretaria de Controle
Interno somente assumiu a gestão desta secretaria no
mês de agosto de 2017, e desde então vem buscando
capacitação e meios para bom e correto funcionamento
desta Unidade Central de Controle Interno.
Além de desde o início de sua gestão estar atuando
para proceder com a finalização da confecção das
normatizações internas de cada setor/secretaria que
compõe a estrutura do executivo municipal, conforme
é possível verificar do processo administrativo nº
31082/2017 e do Decreto nº 20.864 de 2017.
Considerando que contraria o disposto no art. 82, § 2º da
Lei Complementar estadual nº 621/2012 e no art. 135,
§ 4º Resolução TC nº 261/2013, a exigirem a emissão
de parecer conclusivo pelo Controle Interno do ente,
sugeriu a unidade técnica ( subitem 3.3.1 do Relatório
Técnico 438/2018) a citação do gestor responsável para
justificar a “ausência de capacidade e meios para o bom e
correto funcionamento da Unidade de Controle Interno”,
resultando no seguinte indicativo de irregularidade,
objeto de justificação à frente:
Segunda-feira, 5 de agosto de 2019
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3.3.1 Ausência de medidas administrativas que
viabilizassem a emissão do parecer do controle interno
sobre a prestação de contas anual (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).

Quanto aos parcelamentos de débitos previdenciários,
a unidade técnica constatou a existência de dívidas
previdenciárias registradas no passivo permanente da
unidade gestora, que estão sendo abatidas conforme
demonstram os registros da movimentação dos débitos
previdenciários abaixo:

Recolhimento de Contribuições Previdenciárias (item 3.4
do RT 438/2018).

Tabela 17- Movimentação de Débitos Previdenciários
(RT 438/2018) Em R$ 1,00

A autarquia declarou não possuir o Regime Próprio de
Previdência Social (RPPS), estando os servidores efetivos
inseridos no Regime Geral da Previdência Social.

Fonte: Processo TC 04285/2018-4 - Prestação de Contas
Anual/2017

Os valores empenhados, liquidados e pagos a título
de obrigações previdenciárias devidas pela unidade
gestora e aqueles retidos dos servidores e recolhidos ao
fundo previdenciário, constam nas tabelas 15 e 16 do
RT 438/2018, respectivamente; totalizando a folha de
pagamento R$ 1.714.310,93 no exercício de 2017.
2.1.4.1. Regime Geral de Previdência Social- RGPS (item
3.4.1 do RT 438/2018).
No que tange às contribuições previdenciárias do RPPS
(parte patronal), destacou a unidade técnica divergências
entre os valores de contribuição previdenciária patronal
apurada na folha de pagamento e registros contábeis,
passíveis de justificativas para fins de análise de contas,
a serem examinadas adiante:
3.4.2.1 Divergências entre os valores de contribuição
previdenciária patronal apurada na folha de pagamento
e registros contábeis (RGPS)
Base Legal: Art. 85, 87, 102 e 103 da Lei 4.320/64 e artigo
15, I c/c 22, I e II da Lei Federal nº 8212/1991.
Parcelamento de débitos previdenciários (subitem 3.5
do RT 438/2018).

Análise da dívida ativa (subitem 3.6 do RT 438/2018).
Ao analisar os atos de gestão voltados ao cumprimento
da Lei de Responsabilidade Fiscal que requer a instituição
e efetiva arrecadação das receitas de competência
da autarquia, em especial no que tange a dívida ativa,
apurou a unidade técnica que esta está sendo objeto de
cobrança administrativa e/ou judicial, com recebimento
em relação às inscrições no exercício (R$ 6.544,06)
na faixa de 47%; e, com recebimento em relação ao
saldo final (R$ 251.085,33) na razão de 1,23%, como
demonstrado na Tabela 21 do RT 438/2018.
Ainda, registra a análise técnica-contábil que “o valor
dos créditos de natureza tributária inscritos em dívida
ativa, evidenciados no Demonstrativo da Dívida Ativa,
está devidamente registrado em suas respectivas contas
contábeis do Balanço Patrimonial” (Tabela 18 do RT
438/2018).
Lado outro, aponta a unidade técnica que os créditos
inscritos em dívida ativa de natureza não tributária,
divergem dos saldos das respectivas contas contábeis
do Balanço Patrimonial, destacando a seguinte
irregularidade objeto de examinação adiante:
www.tce.es.gov.br

3.6.1.1 Divergência entre os saldos das contas contábeis
da dívida ativa do Balanço Patrimonial (BALPAT) e do
Demonstrativo da Dívida Ativa (DEMDAT) - Base legal:
art. 39 da Lei 4.320/64
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 DOS INDICATIVOS DE IRREGULARIDADE
APONTADOS NO RELATÓRIO TÉCNICO 438/2018 E
RATIFICADOS NA ITI 0593/2018 E NA ITC 0706/2019:
2.3.1- Divergência entre o saldo contábil dos
demonstrativos contábeis e o valor dos inventários
de bens intangíveis (subitem 3.2.2.1 do RTC 438/2018;
subitem 2.1 da ITC 706/2019/2019) -Base legal: arts. 94
a 96 da Lei 4.320/1964 c/c art. 37, caput da CF.
Do Relatório Técnico nº 438/2018 (subitem 3.2.2.1), no
tocante ao inventário de bens intangíveis em relação aos
registros contábeis, destaca o parecer conclusivo:
Constatou-se que no Balanço Patrimonial registrou o valor
de R$13.076,80 e o inventário para bens intangíveis, o
valor de R$5.209,00, gerando a diferença de R$7.867,80.
Tal situação pressupõe falhas na contabilização, nas
conciliações e/ou inventário ou não elaboração do
inventário físico, na medida em que há divergências
entre o inventário de bens e os valores registrados na
contabilidade e que necessitam de esclarecimentos.
Esclarece o gestor, conforme sintetiza a unidade técnica:
A defesa informa que as divergências se tratam de
Segunda-feira, 5 de agosto de 2019
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lançamentos patrimoniais efetuados nas liquidações
nº.1455 e 1456/2017 da empresa TSL Tecnologia em
Sistema de Legislação LTDA, processo nº 51/2017 e que
por descuido ou erro humano, as licenças não foram
devidamente incorporadas ao patrimônio, informa
também, que ao final do exercício de 2017 o software
deveria ter sofrido total depreciação.
Diante do apurado, restando evidenciado no
encerramento do exercício de 2017 lançamento
contábil (Balanço Patrimonial) de R$ 7.867,80 sem
correspondente registro no inventário de bens
intangíveis, e não tendo o gestor juntado aos autos
documentos comprobatórios da aquisição da licença do
software não incorporada ao patrimônio da autarquia a
justificar tal divergência, opinou o Núcleo de Controle
Externo de Contabilidade e Economia – NCE, em
parecer conclusivo, pela manutenção do indicativo de
irregularidade ora apontado.
2.3.2. Ausência de medidas administrativas que
viabilizassem a emissão do parecer do controle interno
sobre a prestação de contas anual (subitem 3.3.1 do
RTC 438/2018; subitem 2.2 da ITC 706/2019/2019).
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).
Tendo o RT 438/2018 apontado que não foi emitido
Parecer Conclusivo sobre a prestação de contas em exame
pela Unidade Central de Controle Interno - que integra
a estrutura do Executivo municipal (Lei Complementar
municipal nº 073/2013) - sob a alegação de “ausência de
capacidade e meios para o bom e correto funcionamento
da UCCI”, e tendo em conta que o prazo estabelecido por
este Tribunal (Resolução TC 227/2011) para implantação

dos sistemas de controle interno nas diversas unidades
gestoras expirou em 2015, foi o gestor da autarquia citado
para apresentar justificativas por não ter providenciado
o necessário “para a realização e conclusão do Relatório
e Parecer Conclusivo do Controle Interno”.
Em síntese, destaca o gestor que a autarquia está sujeita ao
controle fiscal da UCCI vinculada ao Executivo Municipal,
e assevera que houve o devido encaminhamento das
informações relativas à Prestação de Contas Anual de
2017 do SANEAR à UCCI (comprovante de protocolo
anexo – arq. digital 04), viabilizando a apreciação e
relatoria das contas anuais prestadas pela autarquia.
Ainda, informa que a unidade de controle municipal
“tem amplo acesso ao sistema da contabilidade interna”
do SANEAR, concluindo por fim:
Se não foi possível emitir relatório e parecer conclusivo
substancial, tal circunstância fora provocada pela própria
Secretaria de Controle Interno que, de forma desidiosa,
simplesmente deixou de analisar as informações e
documentações encaminhadas por esta Autarquia. Se
foi ‘humanamente impossível’ obter pontos de controle,
não foi por falta de informações e dados encaminhados
por esta gestão.
Diante do exposto, opina o NCE pelo afastamento
do indicativo de irregularidade, considerando que a
responsabilidade do gestor se restringiu ao envio da
documentação pertinente a prestação de contas em
exame à Unidade de Controle Interno municipal; tendo,
pois, atuado de forma regular.
Divergências entre os valores de contribuição
previdenciária patronal apurada na folha de pagamento
e registros contábeis – RGPS (subitem 3.4.2.1 do
RTC 438/2018; subitem 2.3 da ITC 706/2019/2019) www.tce.es.gov.br

Base Legal: art. 85, 87, 102 e 103 da Lei 4.320/1964 e art.
15, I c/c 22, I e II da Lei Federal nº 8212/1991.
Recebeu o gestor citação para justificar discordâncias
apuradas pela unidade técnica nas contribuições
previdenciárias patronais, constantes na tabela abaixo,
a demonstrarem equivaler os valores liquidados e os
valores pagos de contribuição previdenciária no exercício
em exame, respectivamente, a 68% e 62,74% do total de
contribuições previdenciárias devidas.
Contribuições Previdenciárias – Unidade Gestora Em R$
1,00
Em sua defesa, o gestor aduziu os motivos das divergências
apontadas no RT 438/2018, justificando a diferença
entre contribuições liquidadas (consignadas) e entre
as contribuições pagas (recolhidas) como decorrente
da contribuição apurada no final do exercício, inscrita
em Restos a Pagar no exercício seguinte. No tocante a
diferença entre os valores liquidados na contabilidade
e aqueles apurados na folha de pagamento, explica que
tal desigualdade corresponde à liquidação de despesas
previdenciárias referentes à contratação por tempo
determinado no valor de R$ 548.505,20, alterando a
tabela anterior:
Contribuições Previdenciárias – Unidade Gestora Em R$
1,00
Diante dos fatos apresentados, e considerando os
argumentos despendidos pelo gestor, opinou a unidade
técnica pelo afastamento da irregularidade apontada,
por restar evidenciado que:
Os valores de contribuição previdenciária patronal
liquidadas correspondem a 100% dos valores devidos;
Segunda-feira, 5 de agosto de 2019
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já os valores pagos correspondem a 94,74% dos valores
devidos, portanto aceitáveis para fins desta análise,
uma vez que o percentual de 5,26% não pago durante o
exercício é compatível com apuração de final de exercício
cujo pagamento é devido em janeiro do exercício
subsequente.
Divergência entre os saldos das contas contábeis da
dívida ativa do Balanço Patrimonial (BALPAT) e do
Demonstrativo da Dívida Ativa (DEMDAT) (subitem
3.6.1.1 do RTC 438/2018; subitem 2.4 da ITC 706/2019) Base legal: art. 39 da Lei 4.320/1964.
Observa a unidade técnica, em parecer conclusivo,
após exame das justificativas apresentadas pelo agente
responsável, que:
(...) a diferença entre o balanço patrimonial e o
demonstrativo da dívida ativa não tributária [R$
477.520,51] se refere a baixas efetuadas no sistema
de faturamento (...) que não foi lançada no sistema de
contabilidade por falta de carga do processo para o setor
após efetiva baixa.
Contudo, afirma que não trouxe o gestor aos autos
informações e documentos suficientes para caracterizar
a “efetividade e legalidade” das “baixas de valores
referentes a dívida ativa não tributária”, razão pela
qual sugeriu a unidade técnica a manutenção da
irregularidade.
Diante do que expôs, opina o Núcleo de Controle
Externo de Contabilidade e Economia pelo julgamento
REGULAR COM RESSALVA da Prestação de Contas
Anual (exercício de 2017) do Serviço Colatinense de
Saneamento Ambiental, na forma do artigo 84, II, da Lei
Complementar Estadual 621/2012; com expedição de

determinação ao gestor, a teor do registrado no tópico 3
da instrução Técnica Conclusiva 706/2019.

Santo, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as
razões expostas pelo relator, em:

Nos termos regimentais, encaminhados os autos ao
Ministério Público de Contas, por meio do Parecer
MPC 1012/2019 (arq. digital 67) da lavra do Procurador
Luis Henrique Anastácio da Silva, encampando a
Instrução Técnica Conclusiva 706/2019, posiciona-se
pela regularidade com ressalva das contas do Serviço
Colatinense de Saneamento Ambiental relativas ao
exercício de 2017, com expedição das determinações
propostas no parecer técnico conclusivo.

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 Serviço Colatinense de Saneamento Ambiental –
SANEAR, referente ao exercício financeiro de 2017, sob a
responsabilidade do Sr. Daniel Hernandez Dalla Favarato,
nos termos do art. 84, inciso II da Lei Complementar nº
621/2012, em razão da manutenção das irregularidades
abaixo relacionadas:

Por conclusão, diante das manifestações da unidade
técnica e do Ministério Público de Contas, e
considerando que as inconsistências apuradas não
foram totalmente esclarecidas mesmo tendo sido
oportunizado ao responsável o exercício do contraditório
e a plenitude de defesa, acarretando confirmação de
atos irregulares a caracterizarem infrações às normas
legais e regulamentares, ratifico posicionamento
técnico-ministerial para tomar, como razão de decidir,
fundamentos técnicos e legais assentados no Relatório
Técnico 438/2018 e na Instrução Técnica Conclusiva
706/2019.

1.1.1. Subitem 2.3.1 - Divergência entre o saldo contábil
dos demonstrativos contábeis e o valor dos inventários
de bens intangíveis (subitem 3.2.2.1 do RTC 438/2018;
subitem 2.1 da ITC 706/2019/2019), infringindo arts. 94
a 96 da Lei 4.320/1964 c/c art. 37, caput da CF;

DISPOSITIVO.
Ante o exposto, proponho VOTO no sentido de que o
Colegiado aprove a seguinte minuta de Acordão que
submeto à sua consideração.
JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Conselheiro Substituto
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
www.tce.es.gov.br

1.1.2. Subitem 2.3.4- Divergência entre os saldos das
contas contábeis da dívida ativa do Balanço Patrimonial
(BALPAT) e do Demonstrativo da Dívida Ativa (DEMDAT)
(subitem 3.6.1.1 do RTC 438/2018; subitem 2.4 da ITC
706/2019), infringindo art. 39 da Lei 4.320/1964.
1.2 DETERMINAR ao gestor aqui arrolado, ou a quem
lhe vier a substituir na direção do SANEAR, para que
apresente na próxima prestação de contas:
1.2.1. Documentação em anexo ao relatório de
gestão (arquivo RELGES) que comprove a aquisição de
softwares, no valor de R$7.867,80 (diferença entre
inventário de bens intangíveis e contabilidade), referente
às liquidações 1455/2017 e 1456/2017;
1.2.2. Trazer em notas explicativas, cópia do processo nº
103.707/2014 - Sanear, que motivou as baixas de dívida
ativa não tributária no valor de R$477.520,51.
Segunda-feira, 5 de agosto de 2019
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1.3. DAR CIÊNCIA ao interessado e, após o trânsito em
julgado, arquive-se.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 29/05/2019 - 16ª Sessão Ordinária da
2ª Câmara.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Manoel Nader Borges
(presidente), Domingos Augusto Taufner e Rodrigo
Coelho do Carmo;
4.2. Conselheiro substituto: João Luiz Cotta Lovatti
(relator).

Fiscalização - Denúncia
UG:
		
Itapemirim
Relator:

PMI - Prefeitura Municipal de

Sérgio Manoel Nader Borges

Denunciante:
Cidadão - CPF
(GILCIMAR BRANDAO CAMPOS)
Responsável: 		

não

informado

THIAGO PECANHA LOPES

DENÚNCIA – CONHECER – NÃO ACOLHER O INCIDENTE
DE INCONSTITUCIONALIDADE – PERDA SUPERVENIENTE
DO OBJETO – ACOLHER JUSTIFICATIVAS – ARQUIVAR.

CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES

O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER
BORGES:

Presidente

I – RELATÓRIO

CONSELHEIRO SUBSTITUTO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI

Trata-se de Denúncia oferecida por “CIDADÃO”,
protocolada nesta Corte de Contas na data de
11/10/2017, na qual se alega, em síntese, a prática de
supostas irregularidades e ilegalidades decorrentes
da concessão de revisão geral nos vencimentos dos
servidores do Município de Itapemirim.

Relator
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
Fui presente:
PROCURADOR DE CONTAS LUIS HENRIQUE ANASTÁCIO
DA SILVA
Em substituição ao procurador-geral
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões

ACÓRDÃO TC- 688/2019-4 – SEGUNDA CÂMARA
Processo: 		

08139/2017-1

Classificação: 		

Controle

Externo

-

Alega o denunciante que o Prefeito interino, Sr. Thiago
Peçanha Lopes, publicou o Decreto nº 12.028/2017,
concedendo aumento linear de 8,5% aos servidores
municipais. Posteriormente, foi o respectivo decreto
revogado por outro, agora de nº 12.096/2017, em 23 de
agosto de 2017, tendo sido este encaminhado Projeto de
Lei para a mesma finalidade.
Nesse sentido, alega que no Decreto supra, o Prefeito
teria apenas beneficiado os servidores efetivos estáveis
e, segundo o impacto financeiro realizado, este somente
seria viável caso 50% dos contratados temporariamente
tivessem seus contratos rescindidos, razão pela qual
www.tce.es.gov.br

os cálculos teriam sido feitos de maneira incompleta e
lesiva aos cofres públicos.
Ressalta ainda que a revisão geral anual deve ser
expressamente autorizada na Lei de Diretrizes
Orçamentárias, conforme previsto na Carta Magna.
Por fim, menciona que o Projeto de Lei acima culminou
na elaboração da Lei Municipal 3.031 de 28 de
agosto de 2017, apontando que o PL, quando da sua
tramitação, não havia sequer recebido parecer favorável
da Procuradoria Legislativa isso porque, segundo consta
no documento colacionado aos autos, não contemplava
os servidores comissionados do Município. Ademais,
assevera que a Lei Orgânica Municipal prevê, em seus
artigos 223 e 230, que, para que se conceda tal reajuste,
deve ser observada a necessidade de elaboração
por Lei Complementar, pugnando, desta forma, que
providências sejam adotadas por este Tribunal a fim
de se preservar o interesse público e os preceitos
constitucionais.
Conforme trâmites regulares, foram os autos
encaminhados à SecexPrevidencia - Secretaria de
Controle Externo de Previdência e Pessoal, ocasião em
que fora elaborada a Manifestação Técnica 01565/20176, opinando pelo conhecimento da Denúncia, uma vez
que teriam sido identificados os requisitos mínimos de
admissibilidade previstos no art. 94, LC 621/2012, e os
arts. 176 c/c 177 do RITCEES, bem como pela citação do
Representado, o Sr. Thiago Peçanha Lopes, nos termos
da Instrução Técnica Inicial, e notificação do mesmo
quanto a possibilidade de negar exequibilidade à Lei
3.031/2017.
Ato contínuo, foi elaborada a Instrução Técnica Inicial
1500/2017-1, citando o responsável pela irregularidade
Segunda-feira, 5 de agosto de 2019
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“promover revisão geral anual sem observar a
necessidade de aplicação de mesma data e índice a
todos os servidores em atividade em todos os Poderes,
e aos servidores aposentados em regime paritário,
em desacordo com a Constituição Federal de 1988”, e
sua notificação relativamente quanto ao incidente de
inconstitucionalidade aventado na Lei Municipal 3.031
de 28 de agosto de 2017.
Por meio da Decisão Monocrática Preliminar (DECM)
nº. 1896/2017 (evento 11), determinei a citação
do responsável indicado na Manifestação Técnica
01565/2017-6, bem como sua notificação em vista da
possibilidade de negar exequibilidade à Lei 3.031/2017.
Devidamente citado, o denunciado apresentou defesa
escrita, conforme documentação aposta em evento
18, tendo sido posteriormente elaborada a Instrução
Técnica Conclusiva 2316/2018-7, esta se manifestando
nos seguintes termos:
4.2.1 Preliminarmente, em sede de incidente
de inconstitucionalidade, fulcrado no art. 333,
§ 2º, do RITCEES (Res. TC 261/2013), argui-se a
inconstitucionalidade da Lei Ordinária Municipal
n° 3.031/2017, vigente no Município de Itapemirim,
que ao promover revisão geral anual sem observar a
necessidade de aplicação de mesma data e índice a
todos os servidores em atividade em todos os Poderes,
e aos servidores aposentados em regime paritário
transgrediu o Princípio da Isonomia e o art. 37, X da
CF/88. Dessa forma, sugere-se ao Plenário desta E. Corte
de Contas, que seja declarada a inconstitucionalidade
da Lei Municipal 3.031/2017, por flagrante ofensa ao
disposto no art. 37, X da Lei Maior;
4.2.2 Determinar ao Executivo Municipal de Itapemirim,

com base o art. 1°, XVI da Lei Complementar n° 621/2012,
que, no prazo assinado por esta Corte de Contas, negue
exequibilidade à Lei Municipal n° 3.031/2017;
4.2.3 Não cumprida à determinação no prazo fixado,
seja sustado o ato, nos termos do art. 1°, XVII da Lei
Complementar n° 621/2012, sem prejuízo de comunicar
o fato à Câmara Legislativa Municipal e aplicar multa ao
responsável na forma do art. 135, IV da Lei Complementar
n° 621/2012;
4.2.4. Rejeitar as razões de justificativas e julgar
irregulares as contas de:
4.2.4.1 Thiago Peçanha Lopes – Prefeito Municipal de
Itapemirim, com amparo no artigo 84, inciso III, alíneas
“c”, “d” e “e” da Lei Complementar 621/2012, em razão do
cometimento de infração que causou dano injustificado
ao erário disposta no item 3.1 desta Instrução Técnica
Conclusiva.
4.2.5 Expedir determinação ao Poder Executivo
de Itapemirim para que providenciar a imediata
adoção de medidas administrativas necessárias para
a caracterização ou elisão do dano, observados os
princípios constitucionais e administrativos, no prazo
de até 120 (cento e vinte) dias, conforme art. 2° da
Instrução Normativa TC n° 32/2014;
4.2.6. Determinar, nos termos do art. 83, caput e
parágrafo 1° da Lei Complementar n° 621/2012, ao
Executivo Municipal de Itapemirim que, esgotadas as
medidas administrativas sem elisão do dano, promova,
no prazo assinado por esta Corte, a instauração de
Tomada de Contas Especial em relação à apuração de
valores pagos indevidamente a título de revisão geral
anual, a fim de que seja apurado quanto cada servidor
www.tce.es.gov.br

recebeu indevidamente e seja promovida a restituição
ao erário, com correção monetária, por parte do
respectivo ordenador de despesa, referente ao período
posterior a agosto de 2017.
4.3. Por fim, sugere-se que seja dada ciência ao
Denunciante do teor da Decisão final a ser proferida por
este Egrégio TCEES, conforme preconiza o art. 307, § 7º,
da Res. TC 261/2013.
Corroborando os argumentos da área técnica, o
Ministério Público Especial de Contas emitiu o Parecer
2775/2018 (evento 27), acompanhando a proposição da
Instrução Técnica Conclusiva 2316/2018-7.
Contudo, em análise ao regular processamento dos
autos, verifiquei que, após o encerramento da fase de
instrução, a Controladoria Municipal de Itapemirim
apresentou juntada de documentos, através do Ofício
CGM Nº. 016/2018 – evento 29, bem como do Projeto
de Lei Complementar nº 19/2018 – evento 30 e Projeto
de Lei Complementar nº 23/2018 – evento 31, expondo
a atualização da tramitação interna de projetos de leis
pertinentes ao tema destes autos.
Em vista do exposto, foi proferido voto de minha autoria,
durante Sessão da 2ª. Câmara desta Corte de Contas,
no sentido de converter o julgamento em diligência
com o consequente envio dos autos à unidade técnica
competente, bem como ao Ministério Público de Contas,
para que fosse realizada a análise e manifestação acerca
dos novos documentos apresentados pela Controladoria
Geral do Município de Itapemirim.
Em seguida, fora elaborada a Manifestação Técnica
1925/2018, opinando pela seguinte proposta de
encaminhamento:
Segunda-feira, 5 de agosto de 2019
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4.1. Levando em consideração as apreciações aqui
procedidas, em especial os documentos novos
analisados em atenção à Decisão 02405/2018, sugerese em substituição à proposta de encaminhamento
apresentada na ITC 02316/2018, a partir das motivações
adotadas nestes autos, que versam sobre Fiscalização
(denúncia) no âmbito da Prefeitura Municipal de
Itapemirim:
4.1.1. Não acolher o incidente de inconstitucionalidade
proposto em face da Lei Municipal n° 3.031/2017, por
perda superveniente do objeto;
4.1.2. a manutenção da seguinte irregularidade:
Promover revisão geral anual sem observar a
necessidade de aplicação de mesma data e índice a
todos os servidores em atividade em todos os Poderes,
e aos servidores aposentados em regime paritário, em
desacordo com a Constituição Federal de 1988
Base legal: Princípio da isonomia, art. 5° e art. 37, X da
CF/88..
Responsável: Sr. Thiago Peçanha Lopes – Prefeito
Municipal de Itapemirim, ES;
4.2 Dessa forma, diante do preceituado no art. 319, da
Res. TC 261/2013, conclui-se opinando pelo:
4.2.1. Acolhimento parcial das razões apresentadas pelo
Sr. Thiago Peçanha Lopes, mantendo a irregularidade
prevista no item 4.1.2 desta ITC;
4.2.2. Em razão da manutenção da irregularidade
prevista no item 4.1.2, sugere-se a aplicação de multa
ao responsável Thiago Peçanha Lopes, com amparo nos
arts. 1º, XXXII, 131, 132 e 135, II da Lei Complementar
621, de 8 de março de 2012;
Instado a se manifestar, o Parquet de Contas emitiu o

Parecer 1290/2019, anuindo in totum com a proposição
da área técnica.
Conforme regular distribuição vieram os autos a este
Magistrado de Contas para emissão de relatório e voto.
É o relatório.
II. FUNDAMENTAÇÃO
Da leitura dos autos sobressai que das supostas
irregularidades imputadas ao Sr. Thiago Peçanha Lopes,
Prefeito do Município de Itapemirim/ES, restou mantida
pela área técnica, em consonância com entendimento
exposado pelo Ministério Público de Contas,
relativamente quanto aquela intitulada de: “Promover
revisão geral anual sem observar a necessidade de
aplicação de mesma data e índice a todos os servidores
em atividade em todos os Poderes, e aos servidores
aposentados em regime paritário, em desacordo com a
Constituição Federal de 1988”.
Chamo atenção para o fato de que, quanto a
irregularidade constante da Denúncia realizada, isto é,
relativamente à inconstitucionalidade da Lei Municipal
n° 3.031/2017, encampo os argumentos utilizados pela
Área Técnica (acompanhados pelo Ministério Público),
em vista da ocorrência da perda superveniente de seu
objeto, isso porque, compulsando os autos e, conforme
até o momento exposto, houve a devida regularização
da situação com a posterior edição dos respectivos
Projetos de Leis Complementares, a saber: Projeto de
Lei Complementar 19/2018 - que autoriza a concessão
de revisão geral anual aos servidores públicos municipais
da administração direta e indireta, nos termos do inciso
X, do art. 37 da CF/88, e o Projeto de Lei Complementar
23/2018 - que autoriza a concessão de revisão geral anual
www.tce.es.gov.br

aos servidores públicos municipais da administração
direta e indireta, que deram origem às respectivas Leis
Complementares: Lei Complementar 230/2018 e Lei
Complementar 233/2018, corrigindo a Lei 3.031/2017,
em plena observância da Decisão Monocrática - DECM
1896/2017, proferida por esta Corte.
Em sendo desnecessárias maiores elucidações acerca
de tal tema, estando clarividente a correção da edição
da Lei supra, acarretando, consequentemente, a perda
superveniente do objeto contido na Denúncia, não
acolho o incidente de inconstitucionalidade proposto
em face da Lei Municipal n° 3.031/2017, por perda
superveniente do objeto.
Lado outro, verifico que remanesceu a seguinte
irregularidade: “Promover revisão geral anual sem
observar a necessidade de aplicação de mesma data
e índice a todos os servidores em atividade em todos
os Poderes, e aos servidores aposentados em regime
paritário, em desacordo com a Constituição Federal de
1988. ”
No que toca a tal anomalia, penso que algumas
considerações devem ser apontadas logo de início, antes
de adentrarmos ao mérito.
Rememoro que tratam os autos de Denúncia, tendo esta
supostamente preenchido os requisitos autorizadores
para o seu acolhimento. Neste aspecto, exponho o que
prescreve o regimento interno acerca do tema, conforme
o art. 94, §1º da Lei Complementar Estadual nº 621, de 8
de março de 2012, a saber:
Art. 94. São requisitos de admissibilidade de denúncia
sobre matéria de competência do Tribunal:
I - ser redigida com clareza;
Segunda-feira, 5 de agosto de 2019
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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.
Da leitura do dispositivo, observo que os requisitos
possuem caráter cumulativo, sendo necessária sua
obediência integral para que o acolhimento possa, de
fato, ocorrer.
Neste aspecto, exponho que, em análise aprofundada
dos termos da Denúncia, pude verificar que houve
equívoco quanto ao seu processamento, isso porque
não há nos autos qualquer documento que comprove a
qualificação do denunciante, quais sejam xerocópia de
documento oficial, comprovante de residência, ademais
a qualificação do denunciante está incompleta, pois
ausente seu CPF, bem como de outros dados necessários
para o processamento destes autos.
De início, exponho que acerca do tema – Denúncia,
já me manifestei em processos anteriores pelo seu
não conhecimento quando ausente o preenchimento
de todos os seus requisitos, conforme se observa
nos Processos TC - 6004/2018, Acórdão 1157/2018;
Processo 6032/2018, Acórdão 1282/2018 e Processo
6030/2018, Acórdão 1281/2018, todos acolhidos à
unanimidade.

Nesse contexto, em que pese esta Corte de Contas ter
firmado entendimento quanto ao não recebimento\
conhecimento de denúncias quando não observados o
preenchimento de todos os requisitos listados no art.
94. §1º da LC nº 621/2012, peço as devidas vênias para
realizar distinguishing entre este caso concreto e os
demais processos até então arquivados, com o fito de
provar que, no caso em análise, há plena possibilidade
de se enfrentar o mérito sem que ocorra prejuízo para
qualquer das partes, atendendo ao papel que me foi
designado como julgador deste Tribunal.
Explico.
A questão aventada em sede da Denúncia diz respeito tão
somente a suposta existência de inconstitucionalidade
relativamente a edição da Lei Municipal n° 3.031/2017.
Restou devidamente verificado que o Responsável
promoveu todos os esforços no sentido de perfazer
as correções necessárias, com a devida revogação da
Lei supra, editando corretamente as posteriores Leis
Complementares, tudo conforme o que prescreve o
ordenamento jurídico, culminando, inclusive, na perda
superveniente do objeto da denúncia, conforme já
exaustivamente demonstrado.
A meu sentir, tenho como explícita a conduta do
denunciado no sentido de sanar qualquer irregularidade,
momento em que vislumbro que seu comportamento
foi totalmente respaldado na boa-fé, princípio norteador
do exercício do cargo que ocupa, atingindo a segurança
jurídica que se espera.
Ademais, observo, igualmente, o pleno atendimento ao
princípio da legalidade, uma vez que editadas as devidas
Leis Complementares em conformidade com o que
www.tce.es.gov.br

prescreve a legislação pátria.
Conclui-se, portanto, que a própria razão de ser da
Denúncia já foi enfrentada, tendo a mesma perdido seu
objeto por ter o Prefeito sanado a irregularidade arguida.
É neste aspecto que vislumbrei a total possibilidade de
se adentrar ao mérito da causa. Friso que a questão se
encontra madura para elaboração de Voto meritório,
mesmo porque, conforme se verá, não haverá qualquer
prejudicialidade para as partes, senão vejamos.
Tenho que remanesceu unicamente a irregularidade
quanto a promoção de revisão geral anual sem observar a
necessidade de aplicação de mesma data e índice a todos
os servidores em atividade em todos os Poderes, e aos
servidores aposentados em regime paritário - momento
em que, novamente, destaco que a lei que culminou
nesta anomalia já fora corretamente corrigida -, que
culminou em proposta de aplicação de multa pugnada
pela Área Técnica, acompanhada pelo Ministério Público
Especial de Contas.
Pelo o exposto, levando-se em consideração a
razoabilidade que se espera dos julgamentos desta
Corte, bem como diante da proporcionalidade das
eventuais penalidades impostas em consonância com as
condutas perpetradas, vislumbrando que o Gestor tomou
todas as providências necessárias para a regularização
da anomalia denunciada, entendo ser descabida a
aplicação da multa pugnada pela Área Técnica, mesmo
porque é sabido que neste ato (elaboração de projeto
de lei) não há apenas a atuação do Gestor, mas de toda
uma cadeia de participação de outros servidores que
compõe sua realização que deveriam ter sido igualmente
chamados para compor a lide, em eventual aferição de
culpabilidade e aplicabilidade de sanção.
Segunda-feira, 5 de agosto de 2019
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Sendo apresentado este cenário, vê-se que o objetivo da
denúncia já foi devidamente enfrentado e atingido, bem
como o afastamento da multa também como proponho,
culminando na sua não aplicação pelos motivos já
expostos.
Neste aspecto, não havendo qualquer prejuízo para as
partes, entendendo ser este caso bastante peculiar em
relação aos demais do mesmo tema enfrentado por
este Tribunal, entendi por bem optar pelo seu não
arquivamento no estado em que se encontra e enfrentar
o mérito, nos termos em que ora vos apresento.
Contudo, abro parênteses para ressalvar que, caso a
Corte de Contas, em sede de julgamento destes autos,
entenda pela aplicação da multa pugnada pela Área
Técnica, mesmo diante da conduta proativa do gestor
em sanar toda e qualquer irregularidade constante do
objeto da Denúncia, entendo que, neste aspecto, seja
necessária a abertura de diligência para que se promova
a devida regularização da qualificação do denunciante,
nos termos do art. 94. §1º da LC nº 621/2012.
Ante todo o exposto, conforme entendimento externado
por este Relator e discordando parcialmente do
entendimento da área técnica, bem como do parecer
emitido pelo Ministério Público de Contas, VOTO para
que seja adotada a deliberação que ora submeto à
apreciação deste Colegiado.
Sérgio Manoel Nader Borges

razões expostas pelo relator, em:
1.1. CONHECER da presente Denúncia, pelos termos e
razões acima expostas;

CONSELHEIRO SERGIO MANOEL NADER BORGES

1.2. NÃO ACOLHER o incidente de inconstitucionalidade
proposto em face da Lei Municipal n° 3.031/2017, por
perda superveniente do objeto;

Presidente

1.3. ACOLHER as razões apresentadas pelo Sr.
Thiago Peçanha Lopes, AFASTANDO a irregularidade
relativamente ao item 4.1.2, da Manifestação Técnica
1925-2018: “Promover revisão geral anual sem observar
a necessidade de aplicação de mesma data e índice a
todos os servidores em atividade em todos os Poderes,
e aos servidores aposentados em regime paritário, em
desacordo com a Constituição Federal de 1988”, NÃO
APLICANDO MULTA;

Convocado

1.4. REMETER os presentes autos ao ilustre representante
do Ministério Público de Contas, nos termos do art. 62,
parágrafo único da LC 621/2012;
1.5 DAR ciência aos interessados;
1.6 ARQUIVAR após trânsito em julgado.
2. Por maioria nos termos do voto do relator.
Parcialmente vencido o conselheiro substituto João Luiz
Cotta Lovatti, que votou por não acolher o incidente de
inconstitucional e manter a irregularidade do item 4.1.2
da Manifestação Técnica com aplicação de multa R$
3000,00.

1. ACÓRDÃO

3. Data da Sessão: 05/06/2019 - 17ª Sessão Ordinária da
2ª Câmara.

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

4.1. Conselheiros: Sérgio Manoel Nader Borges (relator)
e Domingos Augusto Taufner.

Conselheiro Relator

4.2. Conselheiro substituto: João Luiz Cotta Lovatti
(convocado).

4. Especificação do quórum:
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CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO SUBSTITUTO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Fui presente:
PROCURADOR DE CONTAS HERON CARLOS GOMES DE
OLIVEIRA
Em substituição ao procurador-geral
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões

ACÓRDÃO TC- 689/2019-4 – SEGUNDA CÂMARA
Processo:

04134/2018-9

Classificação:
Ordenador

Prestação

Exercício:

2017

de

Contas

Anual

de

UG: 		
FMAS - Fundo Municipal de Assistência
Social de João Neiva
Relator:		

João Luiz Cotta Lovatti

Responsável:

LUCIA HELENA CUNHA DA SILVA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO DE 2017
– IRREGULAR – MULTA – DETERMINAÇÃO – CIÊNCIA –
ARQUIVAR.
O CONSELHEIRO SUBSTITUTO JOÃO LUIZ COTTA
LOVATTI.
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RELATÓRIO.
Tratam os autos da Prestação de Contas Anual do Fundo
Municipal de Assistência Social de João Neiva, relativa ao
exercício de 2017, sob a responsabilidade da Sra. Lucia
Helena Cunha da Silva, na função de Ordenadora de
Despesas no referido exercício.
As peças contábeis foram encaminhadas para análise
por meio do site oficial deste Tribunal de Contas, módulo
CidadES, em 04/04/2018 e foram analisadas pelo Núcleo
de Controle Externo de Contabilidade e Economia NCE, que expediu o Relatório Técnico 533/2018-2,
evidenciando indícios de irregularidade.
Esses indícios, também assinalados na Instrução Técnica
Inicial 659/2018-1, propiciaram, por meio da Decisão
Segex 637/2018-3, a citação da gestora responsável, Sra.
Lucia Helena Cunha da Silva para prestar esclarecimentos
quanto às questões suscitadas nas citadas peças técnicas
(Termo de Citação 1154/2018-5), a qual apresentou
justificativas (Protocolos 18700/2018-9 e 00457/20193).
Seguindo o trâmite processual, expediu o Núcleo de
Controle Externo de Contabilidade e Economia – NCE a
Instrução Técnica Conclusiva 915/2019-3, opinando pela
manutenção das irregularidades transcritas abaixo, ante
a insuficiência nas razões de justificativas apresentadas:
2.2
Ausência de extratos bancários. (ITEM 3.2.1.1
DO RTC 533/2018-2);
2.3
Divergência entre o saldo contábil dos
demonstrativos contábeis e o valor dos inventários de
bens em estoque. (ITEM 3.2.2.1 DO RTC 533/2018-2); e
2.4
Divergências entre os valores de contribuição
previdenciária patronal apurada na folha de pagamento

e registros contábeis (RPPS). (ITEM 3.4.1.1 DO RTC
533/2018-2).

alcançados em seu Relatório de Gestão da próxima PCA,
sob pena de responsabilidade solidária; e

Em razão das normas contidas no art. 319, § 1º, incisos I
ao IV, da Res. TC 261/2013, o Núcleo de Controle Externo
de Contabilidade e Economia concluiu sua análise
opinando quanto ao aspecto técnico-contábil para que a
Prestação de Contas sob a responsabilidade da Sra. Lucia
Helena Cunha da Silva, relativo ao exercício de 2017,
seja julgada IRREGULAR com base no art. 84, inciso III,
alíneas “d”, da Lei Complementar 621/2012, em face da
manutenção das irregularidades tratadas nos itens 2.2,
2.3 e 2.4 da referida instrução.

Tome as medidas necessárias, nos termos do art. 2º
da IN TCEES 32/14, a fim de verificar o pagamento das
contribuições em atraso (incluindo as contribuições
suplementares devidas ao RPPS), apurando a
totalidade dos encargos financeiros incidentes, bem
como a responsabilidade e o ressarcimento aos cofres do
consórcio, tendo em vista que tal despesa é considerada
ilegítima e contrária à finalidade pública, impondo-se
a sua glosa, informando, ainda, a esta Corte de Contas
sobre o resultado obtido.

Prosseguindo, o NCE sugeriu a aplicação de multa à
responsável, conforme previsto no artigo 135, I, da LC
621/2012, e que fossem feitas determinações ao atual
gestor, ou a quem lhe vier a substituir, no sentido de que:

Nos termos regimentais, foram os autos remetidos ao
douto Ministério Público de Contas, que por meio do
Parecer 1269/2019-2, da lavra do Procurador de Contas
Dr. Heron Carlos Gomes de Oliveira, manifestou-se
anuindo ao posicionamento da área técnica constante
na Instrução Técnica Conclusiva 915/2019-3.

Adote as medidas administrativas necessárias e
suficientes para que sejam encaminhados extratos
bancários de todos os domicílios ativos, de suas
aplicações e poupanças vinculadas, relativos ao mês
de encerramento do exercício, ainda que os saldos
sejam iguais a R$ 0,00 (zero), bem como documentação
bancária que comprove os encerramentos ocorridos
durante o exercício, junto às futuras prestações de
contas anuais;
Adote as medidas administrativas adequadas para
que seja promovida a regularização das divergências
físicas remanescentes quanto ao almoxarifado,
relativas a 31/12/2017 e, em caso de desvios ou
danos ao erário, instaure a devida Tomada de Contas
Especial na forma estabelecida na IN TC nº 32/2014,
objetivando a apuração de responsabilidades e o
ressarcimento dos valores e informe os resultados
www.tce.es.gov.br

Após, vieram-me os autos para análise.
FUNDAMENTAÇÃO
II.1. FORMALIZAÇÃO DO PROCESSO
DESCUMPRIMENTO DE PRAZO

DE

PCA-

Inicialmente se verifica que a Prestação de Contas
Anual do Fundo Municipal de Assistência Social de João
Neiva, relativa ao exercício de 2017, foi entregue em
04/04/2018, encaminhada a esta Corte nos termos do
artigo 139 do Regimento Interno do Tribunal de Contas
do Estado do Espírito Santo, por meio do Controle
Informatizado de Dados do Espírito Santo (CIDADESWEB/PCA), conforme atestado em análise técnica.
Neste sentido, a Prestação de Contas Anual do Fundo
Municipal de Assistência Social de João Neiva - exercício
Segunda-feira, 5 de agosto de 2019
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de 2017 não observou o cumprimento do prazo
regimental, conforme consta no item 2.1 do Relatório
Técnico 533/2018.
II.2. DO CONJUNTO PROBATÓRIO DE IRREGULARIDADES
NA INSTRUÇÃO TÉCNICA CONCLUSIVA - ITC 915/2019-3.
Realizada a análise inicial da Prestação de Contas,
consubstanciada no Relatório Técnico 533/2018-2,
foram identificadas irregularidades, os quais, realizado o
contraditório e recebeu a Instrução Técnica Conclusiva
915/2019-3.
O conjunto probatório da análise técnico-contábil revela
incontestáveis e graves violações às normas jurídicas
que regulam a matéria, especialmente aos seguintes
dispositivos: artigo 139 do RITCEES aprovado pela
Resolução TC nº 261/2013; art. 85, 87, 89, 102 e 103 da
Lei 4320/64 c/c LC101/2000, art. 43 c/c §3º do art. 164
da CFRB/88. Instrução Normativa 34/2015; art. 94 a 96
da Lei 4320/64 c/c art. 37, caput da CRFB/1988; e que
comprometem a higidez das contas.
Adotando-se o modelo de exposição dos atos e fatos
estabelecido na referida Instrução Técnica Conclusiva
915/2019-3, segue a seguinte análise:
2.1
Atraso na remessa da Prestação de Contas
Anual de 2017. (ITEM 2.1 DO RTC 533/2018-2).
Base legal: artigo 139 do RITCEES aprovado pela
Resolução TC nº 261/2013.
A análise técnica (item 2.1 Relatório Técnico Contábil RTC
533/2018-2) constatou que a Prestação de Contas foi
encaminhada a este Tribunal por meio do sistema CidadES
em 04/04/2018, em atendimento ao disposto no art.
139 do RITCEES - Resolução TC 261/2013, inobservando
o prazo regimental e por tal razão se procedeu à citação

da responsável para que apresentasse justificativas,
visto que a conduta é punível com a aplicação da multa
prevista no artigo 135, VIII da Lei Complementar Estadual
nº 621/2012.
Em suas justificativas esta atribui o atraso na entrega
da PCA a dificuldades enfrentadas para transmissão
dos dados via sistema CidadES, comprovando tratativas
internas para resolução dos problemas enfrentados.
Alega também a ausência de má-fé, dolo ou intenção
como determinante para eximi-la da responsabilidade
pelo atraso na remessa.
Os argumentos expendidos pela responsável podem ser
confrontados com sua atribuição legal de prestar contas.
Para isso, ela deve se cercar de rotinas administrativas
que permitam o pleno funcionamento dos sistemas
contábeis necessários à execução da prestação de contas
no prazo determinado.
Entretanto, este Tribunal tem acolhido excepcionalmente
as justificativas no atraso de remessa de PCA por pequeno
lapso de tempo quando este fato não comprometeu a
análise das contas.
Assim, diante da afirmação constante na ITC de que as
presentes demonstrações foram homologadas com o
atraso de 2 dias úteis e não prejudicaram a análise da
PCA, afasto o indicativo de irregularidade, bem como
aplicação de multa decorrente do atraso do envio da
PCA/2017, determinando-se ao atual ordenador de
despesas, ou a quem lhe vier a substituir, para que
observe o prazo fixado no art. 139 do Regimento Interno
do TCEES, em exercícios vindouros.
2.2
Ausência de extratos bancários. (ITEM 3.2.1.1
DO RTC 533/2018-2).
www.tce.es.gov.br

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.
Da conciliação entre os registros constantes dos extratos
bancários e contábeis, no encerramento do exercício
financeiro de 2017, relativos às disponibilidades
financeiras em conta corrente/aplicação, verificase que as demonstrações contábeis não refletem
adequadamente os saldos constantes dos extratos
bancários encaminhados via Cidades Web, conforme
asseverado no item 3.2.1 do Relatório Técnico Contábil
RTC 533/2018-2.
Verificando os extratos bancários das contas correntes
encaminhados, via Cidadesweb, constataram os
auditores que em algumas contas correntes, foi apenas
anexado documento informativo, alegando que “... não
possui movimentação, portanto, não gera extrato”,
documentos estes sem legitimidade para emprestar
veracidade legal da afirmação apontada às seguintes
contas:
Em suas justificativas, a Sra. Lucia Helena Cunha da
Silva, responsável pela Prestação de Contas Anual do
Fundo Municipal de Assistência Social de João Neiva
no exercício de 2017, asseverou tratarem-se de contas
inativas, com acesso restrito aos extratos bancários, os
quais somente estariam disponíveis em data posterior
ao encaminhamento da Prestação de Contas.
Documento nos autos, firmado por representante do
BANESTES em 28/12/2018, e apresentado em sede de
justificativa, declara que a conta 20.872.222 foi encerrada
em 20/05/2013, entretanto as demais encontram-se
ativas e paralisadas há mais de 180 dias. Destas, são
apresentados extratos bancários correspondentes ao
Segunda-feira, 5 de agosto de 2019
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período de 01/10/2018 a 27/10/2018, período distinto
do exercício objeto da prestação de contas.
Quanto as contas no Banco do Brasil, não são
apresentados documentos.
Em razão disso, considerando que não foi suprida a
ausência documental inicialmente apontada, o Núcleo de
Controle Externo de Contabilidade e Economia pugnou
pela manutenção do indicativo de irregularidade e
sugeriu determinação ao atual gestor ou ao seu sucessor
para que este adote medidas administrativas cabíveis
para que sejam encaminhados extratos bancários
de todos os domicílios ativos, de suas aplicações e
poupanças vinculadas, relativos ao mês de encerramento
do exercício, ainda que os saldos sejam iguais a R$ 0,00
(zero), bem como documentação bancária que comprove
os encerramentos ocorridos durante o exercício, junto às
futuras prestações de contas anuais.
Nada obstante defender a importância da apresentação
dos instrumentos comprobatórios dos fatos contábeis
para fins da análise da PCA, e consequentemente
considerar as razões de justificativas insuficientes para
sanear a impropriedade tratada neste item, entendo
que, no caso concreto deva prevalecer a atividade
orientativa com aplicação de determinação de correção
nas prestações de contas vindouras.
Isso porque o confronto entre o saldo contábil das
disponibilidades e o saldo bancário evidenciado no Termo
de Verificação das Disponibilidades é zero, conforme
demonstrado no quadro acima, e parece confirmar as
justificativas da responsável quanto ao saldo daquelas
contas, no entanto sem a efetiva confirmação, a qual
somente é possível com o extrato das contas bancárias
no exercício sob análise, procedimento que deverá ser

rigorosamente seguido nos exercícios vindouros.
Assim, adota-se a classificação de falta de natureza não
grave no caso concreto, diante do atenuante descrito no
parágrafo anterior, conformando-a condição de regular
com ressalva, impondo determinação de adoção de
medidas necessárias à correção da falta identificada,
conforme o art. 84, II c/c art. 86 da Lei Complementar
621/2012.
2.3
Divergência entre o saldo contábil dos
demonstrativos contábeis e o valor dos inventários de
bens em estoque. (ITEM 3.2.2.1 DO RTC 533/2018-2).
Base legal: art. 94 a 96 da Lei 4320/64 c/c art. 37, caput
da CF
Nos termos do item 3.2.2.1 do Relatório Técnico
Contábil RTC 533/2018-2, o Núcleo de Controle Externo
de Contabilidade e Economia apurou diferença de
R$ 13.800,00, resultante do valor registrado no Balanço
Patrimonial, R$ 39.313,67 e do valor registrado no
inventário para bens imóveis, R$ 53.113,67. Tal situação
pressupõe falhas na contabilização, nas conciliações e/
ou inventário ou não elaboração do inventário físico.
Em sua defesa a responsável aduz a existência de erro
de lançamentos no quantitativo monetário da diferença
apurada e afirma inexistir estoque naquele montante,
estornando-se os valores no exercício 2018.

[...Nos termos da Instrução Técnica Conclusiva 915/20193 resta claro que as justificativas apresentadas para
esse item não foram capazes de sanar a irregularidade
em tela vez que não foi apontado especificamente qual
lançamento teria sido feito indevidamente, ou mesmo
apresentada a sua regularização em 2018, posto que as
justificativas analisadas datam de 16/01/2019.
Tendo sido apontada divergência relativa aos bens
em almoxarifado, conforme transcrito, em suas
considerações a defendente afirma que esta não existiria,
tratando-se de equívoco a ser estornado no decorrer do
exercício financeiro de 2018.
Com fito de comprovar tais alegações, foram
apresentados documentos constantes de Anexo III,
tratando-se de cópias dos Resumos do Inventário do
Almoxarifado, Material de Consumo (RESALM) e Material
Permanente (RESAMP), e Demonstrativos Analíticos das
Entradas e Saídas do Almoxarifado, Material de Consumo
(DEMAMC) e Material Permanente (DEMAMP), período
de 01/01 a 31/12/2017.
Da análise do arquivo RESALM, verifica-se o registro
de uma entrada, no valor de R$ 13.800,00, na conta
genérica n. 115610800000 – Materiais a Classificar, que
não encontra correspondência no arquivo DEMAMC:

Na tabela a seguir, demonstram-se os valores extraídos
das demonstrações contábeis e do inventário de bens
realizado em 31/12/2017:

Contudo, o confronto entre tais demonstrativos
demonstra que, exceto pela conta 115610200000 –
Gêneros Alimentícios, não há coerência entre os registros
das entradas e saídas por eles exibidos, tendo sido
nesse último, inclusive, omitia a conta 115610300000 –
Material de Construção, não servindo de base confiável
para esclarecimento dos fatos.

Tabela 14: Saldos patrimoniais Em R$ 1,00

Tal estado de coisa demonstra grave infração a norma

A análise dos registros patrimoniais restringiu-se à
avaliação dos valores demonstrados nas contas de
estoques e de bens móveis, imóveis e intangíveis.
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legal visto que as variações nos registros e demonstrações
contábeis impactam de forma quantitativa no patrimônio
da entidade, prejudicando a utilização das informações
contábeis em análises e decisões gerenciais, amoldandose então à hipótese presente no art. 84, inciso III, alínea
d da Lei Complementar 621/2012.
Acolho, ainda, a sugestão da Área Técnica no sentido de
determinar ao atual gestor, ou a quem lhe vier a substituir,
que adote as medidas administrativas adequadas na
promoção da regularização das divergências físicas
remanescentes quanto ao almoxarifado, relativas a
31/12/2017 e, em caso de desvios ou danos ao erário,
instaure a devida Tomada de Contas Especial na forma
estabelecida na IN TC nº 32/2014, objetivando a apuração
de responsabilidades e o ressarcimento dos valores e
informe os resultados alcançados em seu Relatório de
Gestão da próxima PCA, sob pena de responsabilidade
solidária.
2.4
Divergências entre os valores de contribuição
previdenciária patronal apurada na folha de
pagamento e registros contábeis (RPPS). (ITEM 3.4.1.1
DO RTC 533/2018-2).
Base legal: Art. 85, 87, 102 e 103 da Lei 4.320/64.
Reportando-se ao item 3.4.1.1 do Relatório Técnico
Contábil RTC 533/2018-2, a ITC 915/2019-3 assevera
que em relação às contribuições previdenciárias do RPPS
(parte patronal), verificou-se nas tabelas pertinentes
que foi registrado o valor liquidado de R$ 38.423,13,
representando 72,27% do valor da folha de pagamento
de R$ 53.163,74.
Quanto ao valor pago de R$ 35.446,89 pela unidade
gestora, no decorrer do exercício em análise,

representaram 66,67% dos valores devidos, conforme
demonstrado a seguir:
Fonte: RTC 533/2018
Em suas razões de justificativas, a gestora reputa
existência de erro na análise decorrente de falha no
sistema de geração de relatórios, o qual exibiria valores
duplicados da base de cálculo das contribuições.
Apesar da ITC confirmar tal assertiva, argumenta,
entretanto, que essa inconsistência já havia sido filtrada
na elaboração do arquivo FOLRPP20177, homologado no
CidadES, conforme abaixo transcrito:
Assim, me parece correto a apuração do total de
verbas devidas em R$ 53.163,74 correspondendo ao
somatório das contribuições patronais (R$ 30.379,27)
e suplementares (R$ 22.784,47) conforme apurado na
análise técnico-contábil executada por este Tribunal de
Contas, e com isso resta comprovado a insuficiência no
pagamento das contribuições devidas ao Instituto.
Não se deve olvidar das consequências desta
irregularidade relacionados aos encargos dele decorrente
conforme exposto no trecho transcrito da ITC:
Sugerimos, ainda, determinar ao atual ordenador de
despesas, ou a quem lhe vier a substituir, que tome as
medidas necessárias, nos termos do art. 2º da IN TCEES
32/14, a fim de verificar o pagamento das contribuições
em atraso (incluindo as contribuições suplementares
devidas ao RPPS), apurando a totalidade dos encargos
financeiros incidentes, bem como a responsabilidade e
o ressarcimento aos cofres do consórcio, tendo em vista
que tal despesa é considerada ilegítima e contrária à
finalidade pública, impondo-se a sua glosa, informando,
www.tce.es.gov.br

ainda, a esta Corte de Contas sobre o resultado obtido.
Diante do exposto, considerando que as justificativas
não foram suficientes para sanear a irregularidade
em tela, entendo que a mesma deve ser mantida em
relação a Sra. Lucia Helena Cunha da Silva, responsável
pela Prestação de Contas Anual do Fundo Municipal de
Assistência Social de João Neiva, relativa ao exercício de
2017.
2.5
Divergências entre os valores de contribuição
previdenciária do servidor apurada na folha de
pagamento e registros contábeis (RPPS). (ITEM 3.4.1.2
DO RTC 533/2018-2).
Base legal: Art. 85, 87, 102 e 103 da Lei 4.320/64.
Reportando-se ao item 3.4.1.2 do Relatório Técnico
Contábil RTC 533/2018-2, a ITC 915/2019-3 assevera
que em relação às contribuições previdenciárias do RPPS
(parte do servidor), conforme observado nas respectivas
tabelas, que os valores baixados de R$17.008,17 pela
unidade gestora, no decorrer do exercício em análise,
representaram 111,97% dos valores devidos, conforme
demonstrado a seguir:
Entretanto, as razões de justificativas da agente
responsável demonstram o lançamento de valores
de competência dos meses novembro e dezembro de
2016, R$1.262,82, em 10/02/2017 e R$1.281,75, em
16/03/2017, respectivamente, alterando o cenário
anterior, o qual assume a seguinte configuração:
Diante do exposto, a área técnica considera que as
justificativas foram suficientes para sanear o presente
indicativo de irregularidade, ao considerar que a
diferença inicialmente detectada foi reduzida a níveis
aceitáveis para fins de análise das contas e, por esse
Segunda-feira, 5 de agosto de 2019
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motivo, sugere o afastamento da mesma.
Corroboro, assim, o entendimento exposto na Instrução
Técnica Conclusiva 915/2019 em relação a este item e
afasto a irregularidade em questão.
2.6
Divergências entre os valores de contribuição
previdenciária do servidor apurada na folha de
pagamento e registros contábeis (RGPS). (ITEM 3.4.2.1
DO RTC 533/2018-2).
Base legal: Art. 85, 87, 102 e 103 da Lei 4.320/64 e artigo
15, I c/c 22, I e II da Lei Federal nº 8212/1991.
Ao reportar-se ao item 3.4.2.1 do Relatório Técnico
Contábil RTC 533/2018, a equipe técnica deste Tribunal
constatou que os valores recolhidos de R$72.417,36
pela unidade gestora, no decorrer do exercício em
análise, representaram 128,60% dos valores devidos
de R$56.310,60, sendo considerados como passíveis de
justificativas, para fins de análise das contas.
Sobre essa questão, a gestora responsável informa a
existência de cancelamento no valor de R$21.734,92,
inscritos em parcelamento autorizado no Decreto
6.423/2017, com capacidade de alterar o quantum
apurado na primeira análise técnica.

para fins de análise das contas e, em razão disso, a
Secretaria de Controle Externo de Previdência e Pessoal
considera que as justificativas foram suficientes para
sanear o presente indicativo de irregularidade e conclui
sua análise opinando pelo afastamento da presente
irregularidade.
Diante do exposto, afasto a imputação da presente
irregularidade.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, acolho parcialmente a manifestação
técnica expressa na Instrução Técnica Conclusiva ITC
915/2019 e o Parecer Ministerial 1269/2019, divergindo
em relação ao item:

2.5 Divergências entre os valores de contribuição
previdenciária do servidor apurada na folha de
pagamento e registros contábeis (RPPS). (ITEM 3.4.1.2
DO RTC 533/2018-2).
2.6 Divergências entre os valores de contribuição
previdenciária do servidor apurada na folha de
pagamento e registros contábeis (RGPS). (ITEM 3.4.2.1
DO RTC 533/2018-2).
1.2. REJEITAR as razões de justificativas e manter as
seguintes irregularidades:
2.3 Divergência entre o saldo contábil dos demonstrativos
contábeis e o valor dos inventários de bens em estoque.
(ITEM 3.2.2.1 DO RTC 533/2018-2).

2.2 Ausência de extratos bancários. (ITEM 3.2.1.1 DO
RTC 533/2018-2).

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

Ante o exposto, Proponho VOTO no sentido de que o
Colegiado aprove a seguinte minuta de Acordão que
submeto à sua consideração.

2.4 Divergências entre os valores de contribuição
previdenciária patronal apurada na folha de pagamento
e registros contábeis (RPPS). (ITEM 3.4.1.1 DO
RTC 533/2018-2).

JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Conselheiro Substituto

Base legal: Art. 85, 87, 102 e 103 da Lei 4.320/64.

Analisando tais justificativas, o Núcleo de Controle
Externo de Contabilidade e Economia identificou no
Demonstrativo da Dívida Flutuante e no Balancete
Isolado por Conta Contábil elementos que confirmam
a informação apresentada em sede de justificativa,
apresentando o seguinte cenário:

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:

* Somatório dos pagamentos realizados em 2017, no
total de R$ 50.682,44, e em 2018, no total de R$ 5537,07.

2.1 Atraso na remessa da Prestação de Contas Anual de
2017. (ITEM 2.1 DO RTC 533/2018-2).

1.3. JULGAR IRREGULAR a presente Prestação de
Contas Anual do Fundo Municipal de Assistência Social
de João Neiva, relativa ao exercício de 2017, sob a
responsabilidade da Sra. Lucia Helena Cunha da Silva,
Gestora Responsável, no que tange ao aspecto técnicocontábil, nos termos do art. 84, inciso III, alínea “d”, da
Lei Complementar 621/2012, e do art. 163, inciso IV,
do Regimento Interno (Resolução TC 261/2013), tendo
em vista o reconhecimento de irregularidades acima
especificadas.

Portanto, como tratado no item anterior, a diferença
inicialmente detectada foi reduzida a níveis aceitáveis

2.2 Ausência de extratos bancários. (ITEM 3.2.1.1 DO
RTC 533/2018-2).

1.4. APLICAR multa na quantia de R$1.000,00 (um
mil reais) à Sra. Lucia Helena Cunha da Silva, Gestora

1. ACÓRDÃO

1.1. ACOLHER as razões de justificativas e afastar as
irregularidades nos seguintes itens:

www.tce.es.gov.br
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responsável pelo Fundo Municipal de Assistência
Social de João Neiva no exercício de 2017, com amparo
no art. 87, inciso IV, c/c o art. 135, incisos I e II, da Lei
Complementar nº 621/2012 e art. 389, inciso I do
Regimento Interno.

tendo em vista que tal despesa é considerada ilegítima
e contrária à finalidade pública, impondo-se a sua glosa,
informando, ainda, a esta Corte de Contas sobre o
resultado obtido.

Secretária-adjunta das sessões

Processo: 		

02559/2017-8

1.5 DETERMINAR ao atual gestor do Fundo Municipal de
Assistência Social de João Neiva, ou a quem lhe vier a
substituir que:

1.6. Após o trânsito em julgado, Arquive-se.
2. Unânime.

Classificação: 		
Ordenador

Prestação de Contas Anual de

Exercício:

2016

UG: 			
de São José do Calçado

PMSJC - Prefeitura Municipal

Adote as medidas administrativas necessárias e
suficientes para que sejam encaminhados extratos
bancários de todos os domicílios ativos, de suas
aplicações e poupanças vinculadas, relativos ao mês
de encerramento do exercício, ainda que os saldos
sejam iguais a R$ 0,00 (zero), bem como documentação
bancária que comprove os encerramentos ocorridos
durante o exercício, junto às futuras prestações de
contas anuais;
Adote as medidas administrativas adequadas para
que seja promovida a regularização das divergências
físicas remanescentes quanto ao almoxarifado,
relativas a 31/12/2017 e, em caso de desvios ou
danos ao erário, instaure a devida Tomada de Contas
Especial na forma estabelecida na IN TC nº 32/2014,
objetivando a apuração de responsabilidades e o
ressarcimento dos valores e informe os resultados
alcançados em seu Relatório de Gestão da próxima PCA,
sob pena de responsabilidade solidária; e
Tome as medidas necessárias, nos termos do art. 2º
da IN TCEES 32/14, a fim de verificar o pagamento das
contribuições em atraso (incluindo as contribuições
suplementares devidas ao RPPS), apurando a totalidade
dos encargos financeiros incidentes, bem como a
responsabilidade e o ressarcimento aos cofres públicos,

3. Data da Sessão: 05/06/2019 - 17ª Sessão Ordinária da
2ª Câmara.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Manoel Nader Borges
(presidente) e Domingos Augusto Taufner;
4.2. Conselheiro Substituto: João Luiz Cotta Lovatti
(relator).
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 SUBSTITUTO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Relator
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Fui presente:
PROCURADOR DE CONTAS HERON CARLOS GOMES DE
OLIVEIRA
Em substituição ao procurador-geral
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
www.tce.es.gov.br

ACÓRDÃO TC- 0705/2019-4 – SEGUNDA CÂMARA

Relator:

Domingos Augusto Taufner

Interessado:
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), PABLO DE ANDRADE RODRIGUES (OAB:
10300-ES), RODRIGO JOSE PINTO AMM (OAB: 10347-ES),
SILVIA CRISTINA VELOSO (OAB: 19793-ES), SILVESTRE DE
ALMEIDA TEIXEIRA (OAB: 70432-RJ)
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE ORDENADOR –
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO –
EXERCÍCIO DE 2016 – MULTA PELO ATRASO DO ENVIO
DA PCA – REGULAR COM RESSALVA – DETERMINAÇÕES
– ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO
TAUFNER:
RELATÓRIO
Tratam os autos de Prestação de Contas Anual de
Ordenador da Prefeitura Municipal de São José
do Calçado, relativas ao exercício de 2016, sob a
responsabilidade pela gestão dos recursos públicos
Segunda-feira, 5 de agosto de 2019
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no exercício da Sra. Liliane Maria Rezende Bullus,
Prefeita Municipal do exercício em análise e sob a
responsabilidade pelo envio da PCA, o Sr. José Carlos de
Almeida.
Em razão do descumprimento do prazo de envio da
Prestação de Contas, a Secex Contas – Secretaria de
Controle Externo de Contas por meio da Instrução
Técnica Inicial – ITI n° 336/2017, sugeriu a citação do
responsável pelo envio, para que apresentasse suas
justificativas, acatada por meio da Decisão Monocrática
– DECM n° 476/2017.
Citado, o responsável encaminhou devidamente
a presente Prestação de Contas em 26/05/2017,
inobservado, portanto, o prazo regimental.
Após análise, a Secex Contas elaborou Relatório Técnico
– RT n° 1003/2017 e ITI n° 1462/2017, sugerindo a
citação dos responsáveis em razão das irregularidades
apontadas a seguir:
Responsabilidade do Sr. José Carlos de Almeida:
– Descumprimento do prazo de encaminhamento da
PCA (RITCEES), passível de aplicação de multa, na forma
do art. 135 da Lei Complementar 621/2012;
Demais irregularidades de responsabilidade da Sra.
Liliane Maria Rezende Bullus:
– Divergência entre a Demonstração das Variações
Patrimoniais e o Balanço Patrimonial em relação ao
resultado patrimonial;
– Inconsistência entre os registros contábeis e bancários
relativos às disponibilidades Financeiras;
– Divergência entre registros físicos e contábeis relativos
aos bens em almoxarifado e bens patrimoniais imóveis;

– Ausência de medidas administrativas que viabilizem
a emissão do parecer do controle interno sobre a
totalidade da Prestação de Contas Anual;
– Divergência entre os saldos das contas contábeis da
dívida ativa do Balanço Patrimonial e do Demonstrativo
da Dívida Ativa;
– Ausência de adoção de providências para cobrança da
Dívida Ativa.
Devidamente citados, apenas a Sra. Liliana Maria
Rezende Bullus apresentou suas justificativas.
Ato contínuo, o NCE – Núcleo de Controle Externo de
Contabilidade e Economia elaborou 8Instrução Técnica
Conclusiva – ITC n° 2995/2018, sugerindo o julgamento
irregular das contas em questão em razão da manutenção
das irregularidades a seguir, bem como a aplicação de
multa pecuniária ao Sr. José Carlos de Almeida em face
ao envio intempestivo da Prestação de Contas Anual.
- Inconsistência entre os registros contábeis e bancário
relativos às disponibilidades financeiras (Item 3.2.1 do
RT n° 1003/2017)
- Divergência entre registros físicos e contábeis relativos
aos bens em almoxarifado e bens patrimoniais imóveis
(Item 3.2.2.1 do RT n° 1003/2017);
- Ausência de medidas administrativas que viabilizassem
a emissão do parecer de controle interno sobre a
totalidade da Prestação de Contas Anual (Item 3.3.1 do
RT n° 1003/2017);
- Divergência entre os saldos das contas contábeis da
dívida ativa do balanço patrimonial e do demonstrativo
da dívida ativa (Item 3.4.1 do RT n° 1003/2017).
Instado a se manifestar, o Ministério Público de Contas
www.tce.es.gov.br

mediante Parecer n° 3798/2018 de lavra do Exmo.
Procurador Dr. Luciano Vieira, pugnou pelo julgamento
irregular das contas em apreço, bem como pela aplicação
de multa pecuniária à Sra. Liliana Maria Rezende Bullus,
na forma dos arts.. 87, IV e 135, I e II da LC n° 621/2012
c/c art. 389, incisos I e II do RITCEES, e ao Sr. José Carlos
de Almeida, tendo em vista o descumprimento do prazo
regimental para envio da PCA.
Na 17ª Sessão Ordinária da 2ª Câmara, do dia
05/06/2019, foi realizada sustentação oral, pelo Sr.
Silvestre de Almeida Teixeira, em nome da Sra. Liliane
Maria Rezende Bullus.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
Tratam os autos de Prestação de Contas Anual de
Ordenador da Prefeitura Municipal de São José
do Calçado, relativas ao exercício de 2016, sob a
responsabilidade pela gestão dos recursos públicos
no exercício da Sra. Liliane Maria Rezende Bullus,
Prefeita Municipal do exercício em análise e sob a
responsabilidade pelo envio da PCA, o Sr. José Carlos de
Almeida.
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
Segunda-feira, 5 de agosto de 2019
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por ele prestadas, com o consequente julgamento
pela regularidade, regularidade com ressalvas ou
irregularidade das contas.
Compulsando detidamente os autos, observo que o
feito se encontra devidamente instruído, considerando
o atendimento a todos os trâmites legais e regimentais,
havendo, assim, aptidão ao julgamento de mérito em
atendimento aos princípios constitucionais do devido
processo legal, da ampla defesa e do contraditório.
A Prestação de Contas foi recebida e protocolada nesta
Corte de Contas, em 26 de maio de 2017, inobservado,
portanto, o prazo regimental.
O corpo técnico desta Corte de Contas, apontou a
presença de irregularidades na Prestação de Contas em
questão, imputadas aos Sr. José Carlos de Almeida e à Sra.
Liliana Maria Rezende Bullus, que ora serão analisadas.
Descumprimento do prazo de encaminhamento da PCA
(Item 2.1 do RT n° 1003/2017). Infringência ao art. 139
da Res. TC 261/2013.
Responsável: José Carlos de Almeida.
Conforme anteriormente exposto, as contas em apreço
foram encaminhadas a este Tribunal, por meio do
sistema CidadES, em 26 de maio de 2017, inobservado,
portanto, o prazo estabelecido no art. 139 do Regimento
Interno desta Corte de Contas.
O prazo final para a entrega da Prestação de Contas
Anual é o dia 31 de março, ressalta-se que para o
exercício de 2016, foi considerado excepcionalmente
o dia 07/04/2017 como prazo final para envio da PCA.
No entanto, o gestor encaminhou intempestivamente a
presente PCA.
Em face à inobservância ao prazo regimental, foi

determinada a citação do gestor para que apresentasse
suas justificativas, sendo essa uma irregularidade
passível de multa. No entanto, em desatendimento ao
Termo de Citação n° 2347/2017, o gestor não apresentou
suas justificativas, razão pela qual mantenho o presente
indicativo de irregularidade.
Passo a análise das demais irregularidades de
responsabilidade da Sra. Liliane Maria Rezende Bullus:
Divergência entre a Demonstração das Variações
Patrimoniais e o Balanço Patrimonial em relação ao
Resultado Patrimonial (Item 3.1.9 do RT n° 1003/2017).
Infringência aos arts. 85, 101, 104 e 105 da Lei n°
4.320/1964.

Patrimonial e no DEMVAP e verificou que a DEMVAP
não foi alterada no resultado de 2016, e que o ajuste
foi processado à conta de resultados de exercícios
anteriores, em conformidade com as Normas Brasileiras
de Contabilidade. Dessa forma, acolheu as justificativas
da gestora, considerando que a PCA do exercício de 2017
ainda não foi homologada pelo atual gestor.
Ao analisar a PCA de 2017, agora já homologada,
constata-se que não há irregularidade neste item, assim
acompanho a equipe técnica e afasto a irregularidade.
Divergência entre os totais dos saldos devedores e
dos saldos credores (Item 3.1.10 do RT n° 1003/2017).
Infringência aos arts. 85, 86 e 88 da Lei n° 4.320/1964.

O resultado patrimonial da Demonstração das Variações
Patrimoniais (DEMVAP), deve ser igual ao resultado do
exercício no patrimônio líquido do Balanço Patrimonial,
conforme exposto no RT n° 1003/2017, apurou-se uma
divergência.

Semelhantemente à situação exposta no item anterior,
verificou-se na Tabela 10, constante do RT n° 1003/2017,
que há uma divergência de 3.405.066,33 entre os
Saldos Devedores e os Saldos Credores, quando os dois
deveriam apresentar saldos iguais.

Em sede de defesa, Sra. Liliana Maria Rezende Bullus,
afirmou que a divergência apontada se deu em razão de
terem sido encaminhados os demonstrativos contábeis a
este Tribunal, sem o procedimento de encerramento do
exercício pela atual gestão, e que ainda assim, o sistema
CidadES não impediu a entrega dos demonstrativos
contábeis. Em razão disso, a presente PCA não foi
devidamente encerrada, e que as divergências
apontadas pela área técnica somente poderão ser
saneadas na execução do fechamento das contas do
exercício seguinte.

Fonte: Processo TC 02559/2017-8 - Prestação de Contas
Anual/2016 – tabela 10.

A partir das alegações de defesa da responsável, a
equipe técnica desta Corte consultou a PCA de 2017
a fim de verificar uma possível alteração no Balanço
www.tce.es.gov.br

Em suas justificativas, a responsável alega que a
situação encontrada não poderia ser diferente, tendo
em vista que na PCA de 2016 não houve o devido
encerramento contábil, e em razão disso também foi
apontada a divergência entre o Balanço Patrimonial e a
Demonstração das Variações Patrimoniais.
Isto posto, considerando que o apontamento do item
em questão apresenta correlação com o item anterior,
já analisado, acolho as justificativas apresentadas
acompanhando o entendimento técnico e afasto a
presente irregularidade.
Inconsistência entre os registros contábeis e bancários
Segunda-feira, 5 de agosto de 2019
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relativos às disponibilidades financeiras (Item 3.2.1 do
RT n° 1003/2017). Infringência ao art. 43 da LC. 101/2000
c/c art. 164, § 3° da CRFB/88.
Em análise feita entre os registros dos extratos bancários
e contábeis, relativos às disponibilidades financeiras
em conta corrente e aplicação, constatou-se que as
demonstrações contábeis não refletem os saldos
dos extratos bancários e em outros casos, embora
encaminhados, certos extratos bancários de contas
correntes e das aplicações vinculadas a elas encontramse ilegíveis.
Citada a fim de esclarecer as divergências apontadas e
apresentar os devidos extratos bancários ausentes, a
gestora se ateve a alegar que tais apontamentos somente
poderão ser saneados com a PCA do exercício de 2017,
considerando que o saldo final de 2016 corresponde ao
saldo inicial de 2017.
A equipe técnica, sugeriu a manutenção da irregularidade,
considerando que a responsável não enviou os extratos
bancários ausentes que foram solicitados, tampouco
demonstrou a regularidade das demonstrações
contábeis com os saldos bancários, e não justificou o
saldo negativo da conta n° 2.786.333.
No entanto, considerando a possibilidade de verificar
a questão na PCA do exercício de 2017 (TC 3287/20181), pude observar que os saldos constantes dos extratos
bancários estão adequados, conforme se extrai do
RT00356/2018-8 daqueles autos:
Da conciliação entre os registros constantes dos extratos
bancários e contábeis, no encerramento do exercício
financeiro de 2017, relativos às disponibilidades
financeiras em conta corrente/aplicação, verifica-se que

as demonstrações contábeis refletem adequadamente
os saldos constantes dos extratos bancários
Nesse sentido, divergindo da equipe técnica, afasto o
presente indicativo de irregularidade.
Divergência entre registros físicos e contábeis relativos
aos bens em almoxarifado e bens patrimoniais imóveis
(Item 3.2.2.1 do RT n° 1003/2017). Infringência ao Anexo
I da IN 34/2015 do TCEES e artigos. 94 e 96 da Lei n°
4.320/1964.
A partir da análise técnica, foi verificado que, embora
encaminhados os Termos Circunstanciados, não foi
designada comissão própria para o levantamento dos
inventários físicos do exercício de 2016, tendo sido
assinados pelo gestor responsável pelo envio, em
descumprimento à IN 34/2015.
Segundo apurou o NCE, o valor inventariado no estoque
e bens imóveis não foi devidamente evidenciado em
sua respectiva conta contábil, demonstrando falhas na
contabilização, nas conciliações e/ou inventário ou não
elaboração do inventário físico, na medida em que há
divergências entre o inventário de bens e os valores
registrados na contabilidade:
Fonte: Processo TC 02559/2017-8 - Prestação de Contas
Anual/2016 – tabela 14.
Em sede de justificativa, a Sra. Liliana Maria Rezende
Bullus novamente alegou que o presente item apresenta
relação com os itens anteriormente analisados, e que
assim, mais uma vez restou demonstrada a falta de zelo
do atual gestor ao realizar o encerramento do exercício
de 2016, e ao apurar corretamente os saldos patrimoniais
para iniciar o exercício seguinte.
Considerado

insatisfatório,
www.tce.es.gov.br

a

equipe

técnica,

compreensivamente, entendeu que a responsável
não apresentou esclarecimentos a fim de sanear as
divergências apontadas no item em questão, tampouco
demonstrou medidas realizadas durante a sua gestão a
fim de regularizar os saldos, motivo pelo qual sugeriu a
manutenção da presente irregularidade.
Contudo, essa 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
procedimentos contábeis, com prazo previsto para até
Segunda-feira, 5 de agosto de 2019
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2019, entendo que deve ser mantida a irregularidade,
mas sem macular as contas ora em análise, sendo objeto
de ressalva, 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 evidenciados, de forma a sanar
as divergências entre o inventário de bens e os valores
registrados na contabilidade.
Ausência de medidas administrativas que viabilizassem
a emissão do parecer de controle interno sobre a
totalidade da Prestação de Contas Anual (Item 3.3.1 do
RT n° 1003/2017). Infringência aos arts. 135, § 4° e 138,
§ 3° do RITCEES; art. 5° da Res. TCEES 227/2011; IN TCEES
34/2015.
A equipe técnica desta Corte ao analisar o parecer de
controle interno sobre a PCA de São José do Calçado
exercício de 2016, constata que tanto pela ausência
como pelo tempo hábil, o controle interno não obteve
os elementos suficientes para formar opinião dos
adequados atos praticados na gestão, considerando o
relatório apresentado:
O Relatório de Controle Interno (arquivo “02_
RELUCI_163”), exigido na IN 34/2015, traz em seu
conteúdo as seguintes informações:
[...]
Citada, a gestora afirma em suas justificativas que para
viabilizar a emissão do referido parecer conclusivo,
dependeria de um Auditor de Controle Interno,
especialmente com formação em Ciências Contábeis,
e o preenchimento deste cargo requer a realização de
concurso público, o que demandaria tempo e elevadas

custas ao Poder Público.
Desse modo, a equipe técnica de TCEES entendeu não
satisfatória as justificativas, sugerindo que se mantenha
a presente irregularidade.
A partir do exercício de 2015 que se exigiu efetivamente
(regulamentou), na PCA, a apresentação do parecer
conclusivo do controle interno, embora o dispositivo
legal que fundamenta tal exigência fosse mais antigo.
Assim sendo, considerando que a falta de conclusão no
parecer, por si, não indica necessariamente a existência
de mácula grave nas contas, e considerando ainda
as limitações do município, entendo que deve ser
mantida a irregularidade, sem o condão de macular as
contas, expedindo-se determinação no sentido de que
providencie o quanto antes a admissão de profissional
para o exercício das funções inerentes ao controle
interno.
Dessa forma, corroborando entendimento técnico e
parecer ministerial, deve ser rejeitada a justificativa
apresentada, entretanto, por se tratar de irregularidade
sem gravidade suficiente para comprometer a prestação
de contas em sua integralidade, é suficiente expedir
determinação.
Divergência entre os saldos das contas contábeis da
dívida ativa do balanço patrimonial e do demonstrativo
da dívida ativa (Item 3.4.1 do RT n° 1003/2017).
Infringência ao Anexo I da IN 34/2015 do TCEES e arts.
85 e 89 da Lei n° 4.320/1964.
Foi possível constatar das Tabelas 15, 16 e 17 do RT n°
1003/2017, que os créditos de natureza tributária e não
tributária, inscritos em dívida ativa, evidenciados no
Demonstrativo da Dívida Ativa (DEMDAT), divergiram
www.tce.es.gov.br

dos saldos das respectivas contas contábeis do Balanço
Patrimonial:
Tabela 15: Análise da Dívida Ativa Tributária
Fonte: Processo TC 02559/2017-8 - Prestação de Contas
Anual/2016
Verifica-se, na tabela anterior, que o valor dos créditos
de natureza tributária inscritos em dívida ativa,
evidenciados no Demonstrativo da Dívida Ativa, diverge
dos saldos das respectivas contas contábeis do Balanço
Patrimonial.
Tabela 16: Análise da Dívida Ativa Não Tributária
Fonte: Processo TC 02559/2017-8 - Prestação de Contas
Anual/2016
Verifica-se, na tabela anterior, que o valor dos créditos
de natureza não tributária inscritos em dívida ativa,
evidenciados no Demonstrativo da Dívida Ativa, diverge
dos saldos das respectivas contas contábeis do Balanço
Patrimonial.
Tabela 17: Análise Geral da Dívida Ativa (tributária e não
tributária)
Fonte: Processo TC 02559/2017-8 - Prestação de Contas
Anual/2016
Verifica-se, na tabela anterior, que o valor dos créditos
inscritos em dívida ativa, evidenciados no Demonstrativo
da Dívida Ativa, diverge dos saldos das respectivas contas
contábeis do Balanço Patrimonial.
As justificativas apresentadas pela responsável, alega
que a divergência apontada, deu-se em decorrência do
não encerramento dos dados contábeis da PCA de 2016,
e dessa forma, as demonstrações contábeis ficaram
prejudicadas, somente sendo possível a sua correção
Segunda-feira, 5 de agosto de 2019
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com o encerramento das prestações de contas dos
próximos exercícios.
Em análise as justificativas, o NEC consultou o Sistema
CidadES a fim de verificar as alegações da responsável,
observou que a PCA de 2017 se encontra “processada
com impedimento”, e foram verificadas diversas outras
divergências entre os demonstrativos contábeis,
incluindo-se as divergências em dívida ativa, que
permanecem irregulares, nesse sentido sugeriu a
permanência da divergência apontada.
Para esse item, busquei os dados da PCA de 2017 - TC
3287/2018, sendo constatado que os saldos permanecem
com divergências conforme demonstrado a seguir:
O montante da divergência apontada, segundo
análise técnica, refere-se a Dívida Ativa Tributária =
R$ (1.557.319,19) e Dívida Ativa Não Tributária = R$
(68.205,71).
O responsável pelas contas do exercício de 2017,
na oportunidade de se justificar, conforme disposto
na Manifestação Técnica 1364/2019 do processo
TC 3287/2018 (evento 108), argumentou quanto à
divergência da dívida ativa tributária e a divergência da
dívida não tributária, respectivamente, foi verificado
que, in verbis:
“No final de 2013, foi feita movimentação da dívida ativa
de curto para longo prazo, sendo que no início de cada
exercício não foi feita movimentação de longo prazo
para curto, conforme cópia dos Anexo 14 – Balanço
patrimonial dos anos de 2014, 2015, 2016 e 2017”.
“Verificaram que no final de ano de 2015, foi feita
movimentação da dívida ativa de curto para longo
prazo, sendo que no início de cada exercício não foi feita

movimentação de longo prazo para curto, conforme
cópia dos Anexo 14 – Balanço patrimonial dos anos de
2016 e 2017”.
E finaliza comprometendo-se a providenciar os ajustes
necessários para acertar a prestação de contas do
exercício de 2018, encaminhando ao Tribunal de Contas.
Assim, temos que o registro contábil da dívida ativa
tributária no balanço patrimonial perdura incerta, ainda
que com observações consistentes, o que não evidencia
a real situação patrimonial do município, nesse sentido,
mantenho a irregularidade, mas no campo da ressalva,
sem o condão de macular a contas, com determinação.
Ausência de adoção de providências para cobrança da
dívida ativa (Item 3.4.2 do RT n° 1003/2017). Infringência
aos arts. 1°, § 1°, 12 a 14 da LC. 101/2000 e art. 85 da Lei
n° 4.320/1964.
No RT n° 1003/2017, verificou-se que os valores de
dívida ativa arrecadados representam apenas 4,68% do
saldo e 32,17% do valor inscrito no exercício. Em razão
disso, a responsável foi citada a fim de informar quais
medidas foram adotadas para possibilitar o aumento da
arrecadação de receitas.
Fonte: Processo TC 02559/2017-8 - Prestação de Contas
Anual/2016 – tabela 18.
Em suas justificativas (Defesa de Justificativa 459/20184), a responsável alegou que:
A análise deste item fica comprometida, considerando
que o item anterior não demonstra com fidedignidade
os valores das movimentações de inscrição, baixa e
recebimento entre o arquivo DEMDAT e o BALPAT.
A Área Técnica dessa Corte, em que pese as alegações
quanto a ausência de fidedignidade dos valores
www.tce.es.gov.br

das movimentações, verificou a partir dos arquivos
DEMDATA_191 e DEMDATA_192, que consta uma
relação de devedores com ações ajuizadas em 2016,
relacionadas à cobrança da dívida ativa, demonstrando,
dessa forma, que foram tomadas as medidas necessárias
e sugere por afastar a presente irregularidade.
Nesse sentido, acompanho o entendimento técnico
e ministerial e afasto a irregularidade apontada neste
item.
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.
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Relator
1. ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
senhores conselheiros do Tribunal de Contas do Estado
do Espírito Santo, reunidos em Sessão da Segunda
Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em:
1.1. Julgar REGULAR COM RESSALVA as 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
84, inciso II, da Lei Complementar Estadual 621/2012,
dando quitação à responsável nos termos do artigo 86
do mesmo diploma legal.
1.2. Aplicar multa pecuniária no percentual de 0,5%
(meio por cento), equivalente ao valor de R$ 500,00
(quinhentos reais) ao Sr. José Carlos de Almeida, pelo
envio fora do prazo da PCA, nos termos dos art. 389,
inciso VIII do RITCEES;
Segunda-feira, 5 de agosto de 2019
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1.3. Determinar ao atual gestor que:

Relator

1.3.1. Tome medidas saneadoras regulamentares da
divergência identificada entre registros físicos e contábeis
relativos aos bens em almoxarifado e bens patrimoniais
imóveis (Normas Brasileiras de Contabilidade e Instrução
Normativa TCEES 36/2016)

CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO

1.3.2 Promova medidas administrativas que viabilize
a emissão do parecer de controle interno sobre a
totalidade da Prestação de Contas Anual;
1.3.3 Providencie os ajustes necessários para regularizar
os saldos contábeis da dívida ativa do Balanço Patrimonial
e do Demonstrativo da dívida ativa.
1.4. Dar ciência aos interessados;
1.5. Após os trâmites regimentais, arquivar os autos.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 12/06/2019 - 18ª 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.
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.

Fui presente:
PROCURADOR DE CONTAS LUIS HENRIQUE ANASTÁCIO
DA SILVA
Em substituição ao procurador-geral
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões

ACÓRDÃO TC- 0706/2019-4 – SEGUNDA CÂMARA

Através de Relatório Técnico Contábil RTC 1110/2017-4
e Instrução Técnica Inicial ITI 1585/2017-3, a Secretaria
de Controle Externo de Contas – SecexContas opinou
pela citação dos responsáveis para apresentação de
documentos e/ou justificativas no prazo improrrogável
de 30 dias, o que foi acolhido em Decisão Monocrática
2073/2017-9, em razão das seguintes irregularidades:
2.1 Descumprimento do prazo de encaminhamento da
PCA (RITCEES), passível de aplicação de multa, na forma
do art. 135 da Lei Complementar 621/2012.
Responsável: João Chrisóstomo Altoé.

Processo:		

05190/2017-6

Classificação: 		
Ordenador

Prestação de Contas Anual de

3.2.1 Inconsistência entre os registros contábeis e
bancários relativos às disponibilidades financeiras.

Exercício:

2016

Base legal: LC 101/2000, art. 43 c/c §3º do artigo 164 da
CRFB/88.

UG:
		
de Vargem Alta

PMVA - Prefeitura Municipal

Responsáveis: João Bosco Dias e João Chrisóstomo Altoé.

Relator:

Domingos Augusto Taufner

Responsável:
CHRISOSTOMO ALTOE

JOAO BOSCO DIAS, JOAO

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL –– PREFEITURA
MUNICIPAL DE VARGEM ALTA – EXERCÍCIO FINANCEIRO
2016 – REGULAR COM RESSALVA – MULTA POR ATRASO
NO ENVIO DA PCA – DETERMINAÇÕES – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO
TAUFNER:

CONSELHEIRO SERGIO MANOEL NADER BORGES

RELATÓRIO

Presidente

Trata-se de Prestação de Contas Anual da Prefeitura
Municipal de Vargem Alta, referente ao exercício

CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER

financeiro de 2016, sob a responsabilidade de João
Bosco Dias e João Chrisóstomo Altoé.

www.tce.es.gov.br

3.2.2.1 Ausência de assinaturas dos membros nomeados
para compor a Comissão responsável pelos Inventários
de bens patrimoniais móveis, intangíveis e em
almoxarifado, nos respectivos Termos Circunstanciados.
Base legal: Anexo I da IN 34/2015 do TCEES e Lei
4.320/64, arts. 94 e 96.
Responsável: João Chrisóstomo Altoé.
3.2.2.2 Não realização dos Inventários Físicos de Bens
Patrimoniais Imóveis no encerramento do exercício de
2016.
Base legal: Anexo I da IN 34/2015 do TCEES e Lei
4.320/64, arts. 94 e 96.
Responsável: João Chrisóstomo Altoé.
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3.2.2.3 Realização de ajustes contábeis (baixa
patrimonial), relativos a perdas involuntárias de bens
móveis, sem documentação de suporte.

Base legal: Art. 15, inciso I e art. 30, inciso I, alínea “a” e
“b” da Lei Federal 8.212/91; Arts. 40 e 195, inciso II da
Constituição Federal.

acompanhou o entendimento técnico, pugnando ainda
pela aplicação de multa pecuniária ao Sr. João Bosco
Dias.

Base legal: Anexo I da IN 34/2015 do TCEES e Lei
4.320/64, arts. 94 e 96.

Responsável: João Bosco Dias.

É o relatório. Passo a fundamentar.

3.5.1 Ausência de recolhimento integral das parcelas
devidas ao INSS relacionadas a parcelamentos firmados.

FUNDAMENTAÇÃO

Responsável: João Bosco Dias.
3.3.1 Ausência de medidas administrativas que
viabilizassem a emissão do parecer do controle interno
sobre a totalidade da Prestação de Contas Anual.

Base legal: Lei Federal nº 8.212/91, art. 30, inciso I,
alíneas “a” e “b” e art. 37 da Constituição da República,
Lei 4.320/64.

Base legal: Art. 135, §4º e 138, §3º do RITCEES, art. 5º da
Res. TCEES 227/2011, IN TCEES 34/2015.

Responsável: João Bosco Dias.

Responsáveis: João Bosco Dias e João Chrisóstomo Altoé.
3.4.1 Ausência de comprovação de contribuições
previdenciárias por meio dos arquivos FOLRPP e FOLRGP.
Base legal: Art. 85 da Lei 4.320/1964 c/c anexo I, b da IN
34/2015.
Responsável: João Chrisóstomo Altoé.
3.4.2.1 Ausência de recolhimento de contribuições
previdenciárias retidas dos segurados do RPPS.
Base legal: Arts. 40, 149, §1º e 195, inciso II da
Constituição Federal.
Responsável: João Bosco Dias.
3.4.2.2 Pagamento de contribuição previdenciária
patronal relativa ao Regime Privado de Previdência
Social (RPPS) a menor que o devido.

3.6.2 Evidências da não adoção de medidas necessárias
e suficientes à arrecadação dos valores inscritos em
dívida ativa.
Base legal: Arts. 1º, §1º, 12, 13 e 14 da Lei Complementar
101/2000; art. 85 da Lei Federal 4.320/1964.
Responsável: João Bosco Dias.
Ato contínuo, o Sr. João Bosco Dias (Termo de Citação
02522/2017-1) apresentou suas razões de justificativa
e esclarecimentos quanto aos achados apontados na
Instrução Técnica Inicial 1451/2017-1.
Quanto ao Sr. João Chrisóstomo Altoé (Termo de Citação
02557/2017-3), foi declarado revel por meio de Decisão
Monocrática 1010/2018-1, haja vista não ter apresentado
tempestivamente suas alegações de defesa.

Responsável: João Bosco Dias.

Instado a se manifestar, o Núcleo de Controle Externo
de Contabilidade e Economia – NCE opinou pela
irregularidade das contas do Sr. João Bosco Dias,
aplicação de multa ao Sr. João Chrisóstomo Altoé, e,
ainda, expedição de determinações ao atual gestor.

3.4.3.1 Ausência de recolhimento de contribuições
previdenciárias retidas de terceiros do RGPS.

O Ministério Público de Contas, em Parecer 4274/20181 da lavra do Procurador-Geral Dr. Luciano Vieira,

Base legal: Arts. 40, 149 e 195, inciso I da Constituição
Federal/1988; art. 1º, inciso II da Lei Federal 9.717/1998.

www.tce.es.gov.br

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.
Compulsando detidamente os autos, observo que o
feito se encontra devidamente instruído, considerando o
atendimento a todos os trâmites legais e regimentais, e
ainda 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 encaminhada por
meio do sistema CidadES em 13 de abril de 2017, ou
seja, intempestivamente, nos termos do art. 139 da
Resolução TCEES nº 261/2013.
É cediço que a este Tribunal de Contas compete “julgar as
contas dos administradores e dos demais responsáveis
por dinheiros, bens e valores públicos da Administração
direta e indireta do Estado e dos Municípios, incluídas
Segunda-feira, 5 de agosto de 2019
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as fundações e as sociedades por eles instituídas ou
mantidas, bem como as contas daqueles que derem
causa a perda, extravio ou outra irregularidade de que
resulte dano ao erário”.

governo (consolidada), cujo julgamento cabe ao Poder
Legislativo local, e não das contas de gestão (objeto do
presente processo).

Passo então à detida análise dos indícios de irregularidades
que foram objeto de citação dos responsáveis.

Nessa senda, cumpre esclarecer a diferença entre Contas
de Gestão e Contas de Governo. Enquanto a primeira
cuida de contas prestadas anualmente pelo Chefe
do Poder Executivo, para demonstrar os resultados
advindos da sua atuação governamental naquele
período de execução do orçamento Público; a última,
também conhecida como “Contas de Ordenadores de
Despesa”, podem ou não serem prestadas anualmente,
têm por objetivo demonstrar a destinação das verbas
públicas, sendo prestadas por quaisquer administradores
(ordenadores) que manuseiam dinheiro público.

Descumprimento do prazo de encaminhamento da PCA
(RITCEES), passível de aplicação de multa, na forma do
art. 135 da Lei Complementar 621/2012 (Item 2.1 do
RT 1110/2017-4, 2.1 da ITI 1585/2017-3 e 2.1 da ITC
3055/2018-1).
Responsável: João Chrisóstomo Altoé.
Como supramencionado, a SecexContas verificou que
a Prestação de Contas teria sido encaminhada em
13/04/2017, portanto, fora do prazo regimental que tem
como limite o dia 31 de março do exercício seguinte,
estabelecido pela Resolução TC 261/2013.
Em suas alegações de defesa, o responsável alega que
o Município possui Lei Orgânica estabelecendo prazo
mais extenso para envio da Prestação de Contas Anual,
razão pela qual entende não ter ocorrido atraso no envio
da PCA 2016. Por fim, informou que este Tribunal teria
inclusive estendido o prazo de entrega das remessas,
devido a problemas de verificação no sistema.
Por sua vez, o NCE opinou pelo não saneamento do item,
propondo a aplicação de multa ao responsável, posto
que o prazo constante em Lei Orgânica do Município de
Vargem Alta aplica-se à prestação de contas anual de

3055/2018-1).
Base legal: LC 101/2000, art. 43 c/c §3º do artigo 164 da
CRFB/88.
Responsáveis: João Bosco Dias e João Chrisóstomo Altoé.

É de se notar ainda que a Lei Orgânica desta Corte
de Contas dispôs sobre a aplicação de multa de até
R$ 100.000,00 aos responsáveis que, dentre outras
hipóteses, não enviassem ou enviassem fora do prazo
documentos e/ou informações que compusessem a
prestação de contas.

Como apurado pela SecexContas, as demonstrações
contábeis não refletem adequadamente os saldos
constantes dos extratos bancários, como demonstrado
na conciliação entre os registros constantes dos extratos
bancários e contábeis, no encerramento do exercício
financeiro de 2016, relativos às disponibilidades
financeiras em conta corrente/aplicação.
Em suas alegações de defesa, o Sr. João Bosco Dias
asseverou não ter obtido os extratos bancários relativos
a dezembro de 2016 até o encerramento do exercício
financeiro daquele ano, sendo do Prefeito empossado
em 01/01/2017 a responsabilidade de conciliação
bancária, emissão e envio dos extratos.
Alegou ainda ter instaurado todas as medidas
administrativas que viabilizassem o envio da PCA
nos moldes das instruções normativas deste Tribunal
(Decreto 3421/2016), e o encerramento do mandato
quanto a contabilização das despesas, posto que ciente
da impossibilidade de ter acesso aos dados.

Destarte, integro ao meu voto os argumentos fáticos
e jurídicos delineados pela Equipe Técnica desta Corte
de Contas, entendendo pelo não saneamento do item
em análise, e aplicando multa no valor de R$ 500,00
(quinhentos reais) ao responsável.

O Sr. João Chrisóstomo Altoé aduziu ter ocorrido equívoco
técnico, em razão das muitas obrigações acessórias na
mesma época de envio da PCA, bem como, pela ausência
de extratos digitalizados, que em seu entender, deveriam
ter sido disponibilizados pela administração anterior.

Inconsistência entre os registros contábeis e bancários
relativos às disponibilidades financeiras (Item 3.2.1 do
RT 1110/2017-4, 3.2.1 da ITI 1585/2017-3 e 2.2 da ITC

Após compulsar as justificativas apresentadas, o NCE
sugeriu a manutenção da irregularidade quanto ao Sr.
João Chrisóstomo Altoé, por não terem sido apresentados
todos os extratos bancários, a fim de comprovar o saldo

www.tce.es.gov.br
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disponível ao final do exercício.
No que diz respeito ao Sr. João Bosco Dias, o NCE opinou
pelo afastamento da responsabilidade, visto que o
responsável não estava mais à frente do Município de
Vargem Alta no exercício de 2017, não cabendo a ele a
responsabilidade pelo envio dos documentos referentes
à PCA.
Cabe destacar não terem sido apresentados os seguintes
extratos bancários:
Relativos às contas correntes Banestes, ag. 21, n.
6.119.531 e Caixa Econômica Federal, ag. 4654, n.
647.028-5;
Relativos às aplicações vinculadas às contas correntes
Caixa Econômica Federal, ag. 171, n. 647.102-1, ag.
4654-0, n. 6.021-0, do mês de dezembro de 2016;
Relativo à conta corrente Caixa Econômica Federal,
ag. 4654-0, n. 013.679-2, apresentando a posição em
dezembro de 2016;
Relativo à conta corrente Banco do Brasil, ag. 3695-1, n.
5395-3 e respectiva aplicação;
Relativo à conta corrente Caixa Econômica Federal, ag.
4654-0, n. 647.004-8A;
Relativo à aplicação vinculada à conta corrente Caixa
Econômica Federal, ag. 4654-0, n. 647.008-0A.
Pelo exposto, acompanhando o opinamento técnico,
mantenho a irregularidade quanto ao responsável João
Chrisóstomo Altoé e afasto a irregularidade quanto ao Sr.
João Bosco Dias.
Ausência de assinaturas dos membros nomeados para
compor a Comissão responsável pelos Inventários de
bens patrimoniais móveis, intangíveis e em almoxarifado,

nos respectivos Termos Circunstanciados (Item 3.2.2.1
do RT 1110/2017-4, 3.2.2.1 da ITI 1585/2017-3 e 2.3 da
ITC 3055/2018-1).
Base legal: Anexo I da IN 34/2015 do TCEES e Lei
4.320/64, arts. 94 e 96.
Responsável: João Chrisóstomo Altoé.
Ao compulsar os autos, a SecexContas apurou que os
Termos Circunstanciados dos bens patrimoniais que
foram confeccionados pela comissão responsável pelos
inventários, não se encontravam devidamente assinados
pelos membros da referida comissão, ensejando assim
na citação do responsável.
Em sede de defesa, o responsável alegou que a maioria
dos membros da referida comissão de inventário eram
comissionados, tendo sido exonerados após a troca de
mandato. Assim, ficaram impossibilitados de assinarem
os respectivos termos.
Aduziu ainda que no Exercício de 2017, com a nova
comissão nomeada, foram adotadas as medidas a ela
conferidas, o que pode ser observado na Prestação de
Contas Anual, estando a situação regularizada.
Destacou, por fim, que a comissão nomeada pelo Sr.
João Bosco Dias teria se recusado a assinar os termos
circunstanciados relativos aos inventários. Nesse sentido,
entende que não pode ser responsabilizado.
O NCE, em sua Instrução Técnica Conclusiva, opinou
pela manutenção da irregularidade sob exame, sendo
passível de determinação, haja vista que o gestor
responsável não apresentou qualquer documento a fim
de comprovar os argumentos apresentados.
Diante do exposto, perfilhando o posicionamento
técnico, mantenho a presente irregularidade.
www.tce.es.gov.br

Não realização dos Inventários Físicos de Bens
Patrimoniais Imóveis no encerramento do exercício de
2016 (Item 3.2.2.2 do RT 1110/2017-4, 3.2.2.2 da ITI
1585/2017-3 e 2.4 da ITC 3055/2018-1).
Base legal: Anexo I da IN 34/2015 do TCEES e Lei
4.320/64, arts. 94 e 96.
Responsável: João Chrisóstomo Altoé.
Quanto a este item, como consta do RT 1110/20174, embora tenham sido informados os saldos relativos
a bens patrimoniais imóveis através do sistema
CidadES, não foram obtidos elementos suficientes para
verificação, uma vez que não foi realizado o respectivo
inventário físico.
Em suas justificativas, alegou o responsável que:
“Esclarecemos para os devidos fins que a Instrução
Normativa TC n° 36, de 23 de Fevereiro de 2016, que
dispõe sobre os novos prazos-limite de adoção dos
procedimentos contábeis patrimoniais aplicáveis
ao Estado e aos municípios, o que se refere ao
Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens
móveis e imóveis; respectiva depreciação, amortização
ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável
(exceto bens do patrimônio cultural e de infraestrutura)
quanto aos Prazos-limite para preparação de sistemas e
outras providências de implantação, até 31 de Dezembro
de 2018, e quanto à obrigatoriedade dos registros
Contábeis a partir de 01 de Janeiro de 2019. Ressaltamos
que no exercício de 2017, a administração conciliou o
saldo físico com o contábil conforme documentação em
Segunda-feira, 5 de agosto de 2019
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anexo. ”
Após análise da defesa apresentada, o NCE sugeriu
apenas determinar ao atual gestor que observe, nas
futuras prestações de contas, as determinações impostas
pela IN 43/2017, quanto ao layout do inventário.
No caso em tela, de salutar observância os artigos 94 a 96
da Lei 4320/64, quanto à obrigatoriedade do Município
em evidenciar os bens inventariados e da necessidade
de realização de inventário.
Insta salientar que o Conselho Federal de Contabilidade,
por meio da Resolução 1132/2008, aprovou a NBC T 16.5,
instituindo critérios para o registro contábil dos atos e
fatos que afetam ou possam vir a afetar o patrimônio das
entidades do setor público.
A retro citada IN estipulou que documento de suporte
é qualquer documento hábil, físico ou eletrônico, que
comprove a transação na entidade do setor público,
utilizado para sustentação ou comprovação do registro
contábil.
Afirma ainda, que o registro e as informações contábeis
devem observar os princípios e as Normas Brasileiras
de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, possuindo
várias características, dentre elas:
(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.
Constam do sistema CidadES os arquivos referentes à
PCA 2017 do Município de Vargem Alta, demonstrando
conformidade entre os valores evidenciados no
inventário de bens imóveis e o saldo demonstrado no
Balanço Patrimonial.
Contudo, os inventários de bens patrimoniais
encaminhados também não estão conforme determina
o item II do Anexo III da IN 43/2017, ou seja, não se
apresentam com o layout e o detalhamento requerido
pelo normativo.
Note-se que os arquivos encaminhados (INVALM,
INVIMO E INVMOV) são inventários sintéticos, no qual
evidenciam apenas o total das contas contábeis ao
final do exercício, não demonstrando todos os bens do
Município ao final do exercício.

previstos na IN 36/2016, acompanho o posicionamento
da Equipe Técnica, entendo pela expedição de
determinação ao atual gestor, Sr. João Chrisóstomo
Altoé, que observe as determinações impostas pela
Instrução Normativa 43/2017, com relação ao layout
do inventário de bens patrimoniais (bens de estoque,
bens móveis e imóveis), a ser encaminhado nas futuras
prestações de contas.
Realização de ajustes contábeis (baixa patrimonial),
relativos a perdas involuntárias de bens móveis,
sem documentação de suporte (Item 3.2.2.3 do RT
1110/2017-4, 3.2.2.3 da ITI 1585/2017-3 e 2.5 da ITC
3055/2018-1).
Base legal: Anexo I da IN 34/2015 do TCEES e Lei
4.320/64, arts. 94 e 96.
Responsável: João Bosco Dias.
Nos termos do Relatório Técnico 1110/2017-4 elaborado
pela SecexContas, foram apuradas baixas de bens
patrimoniais em diversas contas contábeis, no montante
de R$ 800.343,95.

Importante esclarecer que embora o Sr. João Bosco
Dias fosse responsável pela tomada de medidas para
realização dos inventários, cabia ao Sr. João Chrisóstomo
Altoé o seu encaminhamento.

Em suas alegações de defesa o responsável aduz que
a responsabilidade pelo envio da PCA seria do prefeito
empossado em 01/01/2017, motivo pelo qual entende
ser também do novo gestor a responsabilidade pelo
envio de toda documentação comprobatória de suporte,
necessária à comprovação dos ajustes contábeis (baixa
patrimonial).

Ante o exposto, tendo em vista os prazos para adequação

Em conclusão, retoma os argumentos utilizados quando

www.tce.es.gov.br
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de sua defesa no Item 3.2.1 da ITI 1585/2017-3, acerca
das medidas administrativas que viabilizassem o envio
de toda a Prestação de Contas Anual, através do Decreto
n. 3421/2016.
Em seu exame, o Corpo Técnico sugeriu o afastamento
do presente indicativo de irregularidade, tendo em vista
que o gestor responsável pelas contas em análise não
estava mais à frente do Município quanto da elaboração
e encaminhamento da presente Prestação de Contas,
logo, não possui mais acesso a tais informações.
O NCE sugeriu ainda, que fosse determinado ao atual
gestor, a tomada de medidas administrativas a fim de
averiguar se houve baixa de bens móveis por extravio,
ou outra forma lesiva ao erário. Caso confirmada a
hipótese, medidas para responsabilizar e ressarcir, com
base na IN 32/2014.
Pelo exposto, entendo pelo afastamento da irregularidade
em comento, com a expedição de determinação ao atual
gestor, nos termos delineado pela Equipe Técnica.
Ausência de medidas administrativas que viabilizassem
a emissão do parecer do controle interno sobre a
totalidade da Prestação de Contas Anual (Item 3.3.1 do
RT 1110/2017-4, 3.3.1 da ITI 1585/2017-3 e 2.6 da ITC
3055/2018-1).
Base legal: Art. 135, §4º e 138, §3º do RITCEES, art. 5º da
Res. TCEES 227/2011, IN TCEES 34/2015.
Responsáveis: João Bosco Dias e João Chrisóstomo Altoé.
O NCE aponta ter restado prejudicada a opinião do

Controle Interno a respeito da adequação dos atos de
gestão praticados no exercício a que se refere, diante das
limitações à sua atuação.
Nesse diapasão, foram citados os responsáveis para
apresentarem defesa sobre a ausência de adoção de
medidas necessárias e suficientes que viabilizassem a
realização de procedimentos de controle e a emissão
do parecer conclusivo do controle interno sobre a
PCA na sua totalidade, bem como, para demonstrar a
adoção das devidas providências para regularização das
ressalvas apontadas pelo controle interno no âmbito de
sua atuação.
Aduz o Sr. João Bosco Dias em suas razões de justificativa
que o Decreto 3421/2016 instaurou as medidas
administrativas que viabilizassem não só a emissão do
parecer do controle interno, como também o envio de
toda a PCA, nos moldes das instruções normativas desta
Corte de Contas.
O responsável sustenta que o referido Decreto dispôs
sobre o encerramento do exercício financeiro de 2016,
estabelecendo prazos para encaminhamento aos
setores correspondentes, para providências e posterior
encaminhamento ao TCEES.

O Sr. João Chrisóstomo Altoé asseverou ter herdado
problemas técnicos da administração anterior, como a
ausência de conciliação físico x contábil do almoxarifado,
patrimônio e do estoque da dívida ativa, prejudicando
assim o envio da PCA 2016.
O responsável pontuou não ter encontrado extratos
bancários no formato exigido por este Tribunal de
Contas, o que exigiu sua elaboração, enquanto trocavamse as senhas de acesso aos gerenciadores financeiros
dos bancos.
Ademais, informa que as Prestações de Contas Mensais
(referentes aos meses 12, 13 e 14 de 2016) evidenciaram
diversos erros e inconsistências, prejudicando a
elaboração e encaminhamento da PCA ao controlador
tempestivamente, para emissão de seu parecer.
Ressalta ter realizado a conciliação físico x contábil de
almoxarifado, patrimônio e estoque da dívida ativa
tributária e não tributária no encerramento do exercício
de 2017, viabilizando ao controlador a emissão de
parecer dentro do prazo estabelecido, o que, em seu
entender, comprova sua boa-fé.

Alega também não poder ser penalizado pela ausência
de medidas administrativas, pois entende ter feito o
possível e o necessário para que tais arquivos chegassem
às mãos do controle interno.

Da análise dos argumentos apresentados, percebeu
o NCE que o Sr. João Bosco Dias não se encontra à
frente do Município atualmente, deixando de ser sua
responsabilidade o envio dos documentos para análise do
controle interno no prazo estabelecido, motivo pelo qual
sugere o afastamento do indicativo de irregularidade.

Acrescenta, por fim, que os casos especiais seriam
deliberados pela Secretaria de Finanças em conjunto
com o Prefeito, cabendo a eles adotar as medidas para
cumprimento do referido Decreto, incluindo os prazos e
as indicações de servidor responsável.

Ainda, propôs o Corpo Técnico que se determinasse ao
gestor atual que dote o Controle Interno do Município
de Vargem Alta dos recursos necessários e suficientes
para a execução de suas atribuições, nos termos da
Resolução TCEES 227/2011 e da Instrução Normativa

www.tce.es.gov.br
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TCEES 43/2017.
É de se notar que o Sr. João Bosco Dias editou Decreto
3421/2016 estabelecendo as normas necessárias
ao encerramento do exercício financeiro, bem
como, estabelecendo os prazos para elaboração dos
documentos constantes dos Anexos 02 e 03 da IN TC
033/2014 e IN 034/2015, e, também, deixando para
o novo Prefeito a designação dos responsáveis pela
elaboração dos mesmos.
Diante do exposto, acompanhando o opinamento
da Equipe Técnica, entendo por afastar a presente
irregularidade, com expedição de determinação ao atual
gestor, no sentido de dotar o Controle Interno Municipal
dos recursos necessários e suficientes ao cumprimento
de suas atribuições regulamentares.
Ausência
de
comprovação
de
contribuições
previdenciárias por meio dos arquivos FOLRPP e FOLRGP
(Item 3.4.1 do RT 1110/2017-4, 3.4.1 da ITI 1585/2017-3
e 2.7 da ITC 3055/2018-1).
Base legal: Art. 85 da Lei 4.320/1964 c/c anexo I, b da IN
34/2015.
Responsável: João Chrisóstomo Altoé.
A SecexContas averiguou que os arquivos FOLRGP e
FOLRPP enviados na Prestação de Contas de 2016 do
Município de Vargem Alta se encontravam em branco,
em que pese a Unidade Gestora apresente gastos com
pessoal.
Aponta o responsável ter ocorrido atualização no
formato dos arquivos não estruturados FOLRPP e

FOLRGP, alterando-se suas extensões de pdf para xml,
e que o sistema informatizado utilizado pelos Recursos
Humanos precisou se adequar. Todavia, os ajustes nos
cadastros não foram finalizados em tempo hábil para o
envio de forma correta.
Por sua vez, o NCE opinou pelo afastamento do presente
indicativo de irregularidade, por verificar terem sido
carreados aos autos o Resumo Anual das Folhas de
Pagamento do Regime Próprio e Geral de Previdência
Social (arquivos FOLRPP e FOLRGP).
Diante do exposto, perfilhando o posicionamento
técnico, afasto a presente irregularidade.
Ausência
de
recolhimento
de
contribuições
previdenciárias retidas dos segurados do RPPS (Item
3.4.2.1 do RT 1110/2017-4, 3.4.2.1 da ITI 1585/2017-3 e
2.8 da ITC 3055/2018-1).
Base legal: Arts. 40, 149, §1º e 195, inciso II da
Constituição Federal.
Responsável: João Bosco Dias.
Como verificou a SecexContas em seu Relatório Técnico
1110/2017-4, o saldo final das contas contábeis
218810101001 RPPS (R$178.100,32) e 218810101002
RPPS – 13º Salário (R$ 88.402,94) corresponde a
aproximadamente 23,05% das contribuições retidas
dos servidores no exercício de 2016, não sendo possível
verificar, na documentação integrante da PCA em exame,
a natureza dos valores consignados.
www.tce.es.gov.br

O Corpo Técnico destacou ainda o descumprimento ao
artigo 20, parágrafo único da Lei 417/2003, em razão da
informação contida em ofício do Instituto de Previdência
Social dos Servidores Públicos do Município de Vargem
Alta/ES, constatando que o recolhimento em 12/06/2017
de contribuições retidas dos servidores no total de R$
177.389,71, referentes aos salários de dezembro e 13º,
sem as devidas atualizações.
Nessa senda, o responsável foi citado para prestar seus
esclarecimentos acerca das circunstâncias que levaram
à manutenção dos valores retidos de servidores para
repasse ao Regime Próprio de Previdência Social no
passivo da Unidade Gestora.
O Sr. João Bosco Dias destacou que os valores retidos e
não pagos no exercício de 2016 referem-se ao 13º salário
e à contribuição de dezembro, que deveria ser recolhida
até o dia 20 de janeiro de 2017, como prescreve o artigo
20 da já mencionada Lei 417/2003, alterada pela Lei
1148/2016.
O responsável informa que caberia ao novo gestor
proceder ao repasse nos moldes da legislação vigente,
vez que a parcela previdenciária não possui caráter
discricionário.
Em sua apreciação, o NCE sugere a manutenção da
irregularidade, por ter o gestor passado o comando do
Município sem o devido recolhimento dos valores de
Segunda-feira, 5 de agosto de 2019
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competência do mês novembro/2016, bem como que
o pagamento em atraso de obrigações previdenciárias
gera o pagamento de multa e juros de mora, despesas
essas contrárias ao interesse público.
O Demonstrativo Mensal das Contribuições Sociais
retidas dos servidores vinculados ao Regime Próprio
de Previdência Social (DEMCSE) evidenciou que do
montante de R$ 266.503,26, R$ 89.113,25 se refere ao
mês de novembro, R$ 88.986,77 ao mês de dezembro
e R$ 88.402,94 ao 13º salário, razão pela qual a área
técnica opinou pela manutenção da irregularidade.
As contribuições previdenciárias incidentes sobre os
vencimentos relativos ao mês de dezembro e décimo
terceiro vencimento pagos em dezembro, quando não
recolhidas no referido mês, devem ser recolhidas no mês
de janeiro do exercício seguinte, desta forma, analisando
os autos verifica-se que a irregularidade reside na
ausência do repasse do valor de R$ 89.113,25 relativo ao
mês de novembro/2016.
Analisando a prestação de contas do exercício seguinte,
consta declaração de de que as contribuições,
patronal e dos servidores, da competência do mês de
dezembro/2016 foram pagas em 19/01/2017, bem
como verifica-se do demonstrativo da dívida flutuante
que o saldo anterior remanescente do exercício de
2016 (novembro, dezembro e décimo terceiro/2016)
e os valores inscritos durante o exercício 2017 foram
repassados ao RPPS, e não foi apontada irregularidade
no tocante ao repasse das contribuições previdenciárias

em 2017.
Em que pese o recolhimento das contribuições
remanescentes de 2016 e inscritos em 2017 ter sido
efetivado pelo novo gestor, o responsável pelas contas de
2016, teve todas as suas prestações de contas julgadas
regulares ou com ressalvas, de forma que o atraso no
repasse do mês de novembro/2016 apenas, não seria
suficiente para ensejar a irregularidade das contas,
ressalvada evidentemente a adoção de providências
pela administração municipal para o ressarcimento ao
erário dos valores relativos ao encargos por atraso no
repasse, por quem lhe deu causa.
Assim, divergindo do entendimento da área técnica e
do Ministério Público de Contas, entendo por afastar a
irregularidade, considerando que o saldo remanescente
de 2016 relativos a contribuições previdenciárias foram
repassadas ao regime próprio no exercício de 2017,
devendo ser expedida determinação para adoção
de providências pela administração municipal para
ressarcimento ao erário dos valores relativos a multa e
encargos pagos em razão do recolhimento em atraso.
Pagamento de contribuição previdenciária patronal
relativa ao Regime Próprio de Previdência Social (RPPS)
a menor que o devido (Item 3.4.2.2 do RT 1110/20174, 3.4.2.2 da ITI 1585/2017-3 e 2.9 da ITC 3055/2018-1).
Base legal: Arts. 40, 149 e 195, inciso I da Constituição
Federal/1988; art. 1º, inciso II da Lei Federal 9.717/1998.
Responsável: João Bosco Dias.
www.tce.es.gov.br

A SecexContas constatou, no tocante às contribuições
previdenciárias do RPPS (parte patronal), que os valores
liquidados e pagos pela Unidade Gestora, no decorrer do
exercício em análise, representaram 100,00% e 71,92%,
respectivamente, dos valores empenhados, sendo
considerados como passíveis de justificativas, para fins
de análise de contas.
Ressaltou ainda o Corpo Técnico, que o pagamento
de encargos financeiros por atraso no recolhimento
das contribuições devidas ao RPPS é passível de
ressarcimento ao erário, nos termos do art. 20, parágrafo
único da Lei Municipal 417/2003.
Em sua defesa, o Sr. João Bosco Dias remontou às
alegações utilizadas no item anterior, no sentido de que
o recolhimento poderia ocorrer até o dia 20 de janeiro
de 2017, sendo do novo gestor a responsabilidade pelo
repasse.
Em resposta ao alegado pelo responsável, o NCE, em ITC
3055/2018-1, opinou por manter a irregularidade, haja
vista ter o responsável passado o comando do Município
sem o devido recolhimento dos valores de competência
do mês novembro/2016, e considerando ainda, que o
pagamento em atraso de obrigações previdenciárias
gera o pagamento de multa e juros de mora, despesas
essas contrárias ao interesse público.
O Demonstrativo Mensal das Contribuições Patronais
Segunda-feira, 5 de agosto de 2019
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liquidadas e pagas, referente aos servidores vinculados
ao Regime Próprio de Previdência Social (DEMCPA)
evidenciou que do montante de R$ 465.521,63 de
obrigações a pagar, R$ 156.188,33 se refere ao mês de
novembro, R$ 155.906,53 ao mês de dezembro e R$
153.426,77 ao 13º salário.
A Declaração de repasse das obrigações previdenciárias
patronais evidencia no mês de novembro R$ 145.975,99,
em dezembro R$ 144.890,20 e 13º. salário R$ 153.426,77,
totalizando R$ 444.292,96, valor este que confere com
o saldo inicial constante do balancete de verificação do
exercício de 2017.
Conforme mencionado no item anterior, as contribuições
previdenciárias incidentes sobre os vencimentos
relativos ao mês de dezembro e décimo terceiro
vencimento pagos em dezembro, quando não recolhidas
no referido mês, devem ser recolhidas no mês de janeiro
do exercício seguinte, desta forma, analisando os autos
verifica-se que a irregularidade reside na ausência do
repasse do valor de R$ 145.975,99 relativo ao mês de
novembro/2016.
Analisando a prestação de contas do exercício seguinte,
consta declaração de de que as contribuições,
patronal e dos servidores, da competência do mês de
dezembro/2016 foram pagas em 19/01/2017, bem como
verifica-se do do balancete de verificação do exercício
de 2017 (BALVERF) que o saldo anterior remanescente
do exercício de 2016 de R$ 444.292,96 (novembro,
dezembro e décimo terceiro/2016) e os valores inscritos

durante o exercício 2017 foram repassados ao RPPS, e
não foi apontada irregularidade no tocante ao repasse
das contribuições previdenciárias em 2017.
Tabela
Em que pese o recolhimento das contribuições
remanescentes de 2016 e inscritos em 2017 ter sido
efetivado pelo novo gestor, o responsável pelas contas de
2016, teve todas as suas prestações de contas julgadas
regulares ou com ressalvas, de forma que o atraso no
repasse do mês de novembro/2016 apenas, não seria
suficiente para ensejar a irregularidade das contas,
ressalvada evidentemente a adoção de providências
pela administração municipal para o ressarcimento ao
erário dos valores relativos ao encargos por atraso no
repasse, por quem lhe deu causa.
Desta forma, divergindo do entendimento da área técnica
e do Ministério Público de Contas, entendo por afastar a
irregularidade, considerando que o saldo remanescente
de 2016 relativos a contribuições previdenciárias foram
repassadas ao regime próprio no exercício de 2017,
devendo ser expedida determinação para adoção
de providências pela administração municipal para
ressarcimento ao erário dos valores relativos a multa e
encargos pagos em razão do recolhimento em atraso.
Ausência
de
recolhimento
de
contribuições
previdenciárias retidas de terceiros do RGPS (Item
3.4.3.1 do RT 1110/2017-4, 3.4.3.1 da ITI 1585/2017-3 e
2.10 da ITC 3055/2018-1).
Base legal: Art. 15, inciso I e art. 30, inciso I, alínea “a” e
“b” da Lei Federal 8.212/91; Arts. 40 e 195, inciso II da
www.tce.es.gov.br

Constituição Federal.
Responsável: João Bosco Dias.
Conforme relatado pela SecexContas no RT 1110/20174, o saldo existente nas contas contábeis 218810102001
INSS – SERVIÇO TERCEIRO P JURÍDICA (R$ 19.054,71) e
2188110102003 INSS – SERVIÇO DE TERCEIRO P FÍSICA
(R$ 1.431,27) corresponde a aproximadamente 15,53%
das contribuições inscritas no exercício de 2016.
O Corpo Técnico salientou que o pagamento de
encargos financeiros à autarquia federal por atraso no
recolhimento das contribuições devidas é passível de
ressarcimento ao erário municipal.
O responsável foi então citado para apresentar seus
esclarecimentos sobre as circunstâncias que levaram
à manutenção dos valores retidos de terceiros para
repasse ao Regime Geral de Previdência Social no Passivo
da Unidade Gestora.
O responsável repisou os argumentos utilizados no item
anterior, no sentido de que o recolhimento poderia
ocorrer até o dia 20 de janeiro de 2017, sendo do novo
gestor a responsabilidade pelo repasse.
Após compulsar as justificativas apresentadas, o NCE
sugeriu o afastamento da irregularidade em análise,
por ter verificado que o gestor não se encontra à frente
do Município, não tendo responsabilidade sobre o
recolhimento dos valores devidos.
Segunda-feira, 5 de agosto de 2019
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Responsável: João Bosco Dias.
No entanto, a Área Técnica propôs que seja determinado
ao gestor atual, a tomada de medidas administrativas
para responsabilizar e recompor o erário municipal,
quanto aos encargos financeiros decorrentes do atraso
na quitação dos débitos previdenciários.

Conforme apurado pela SecexContas, os valores
baixados da rubrica pertinente a parcelamentos com o
INSS não apresenta regularidade quanto ao pagamento,
só apresentando registro de baixa no mês de dezembro.

Foram inscritos no exercício o montante de R$
131.948,81 de obrigações retidas de terceiros e o pago
o montante de R$ 156.622,73. Desse modo, houve
recolhimento superior ao saldo inscrito no exercício, o
que demonstra a ocorrência de amortização de saldo do
exercício anterior, com diminuição do saldo acumulado.

A análise técnica evidenciou ainda que o demonstrativo
DEMDIF não está acompanhado de notas explicativas
e outros quadros elucidativos necessários ao
esclarecimento da movimentação da dívida fundada, o
que contraria disposições contidas na IN TCEES 34/2015
(DEMDIF).

Por todo o exposto, perfilhando o posicionamento
técnico, entendo por afastar o presente indício de
irregularidade, com expedição de determinação
ao atual gestor, para que adote todas as medidas
administrativas necessárias a responsabilizar e recompor
o erário municipal, com os valores dispendidos com
encargos financeiros por atraso na quitação de débitos
previdenciários, com fulcro no artigo 37 da Constituição
da República e na IN 32/2014.
Ausência de recolhimento integral das parcelas devidas
ao INSS relacionadas a parcelamentos firmados (Item
3.5.1 do RT 1110/2017-4, 3.5.1 da ITI 1585/2017-3 e
2.11 da ITC 3055/2018-1).
Base legal: Lei Federal nº 8.212/91, art. 30, inciso I,
alíneas “a” e “b” e art. 37 da Constituição da República,
Lei 4.320/64.

Em resposta à citação, o responsável apresentou suas
razões de justificativa alegando, quanto ao parcelamento
do INSS, tratar-se de equívoco o lançamento contábil na
competência de dezembro de 2016 como baixa, pois
a tela extraída do portal da transparência municipal,
quando em consulta aos pagamentos do exercício de
2016, revela quitação da dívida junto ao INSS.
Ademais, informa que o histórico contábil é claro ao
dispor sobre a amortização de dívida contratada junto ao
INSS, em meses diversos, não sendo passível de ausência
de regularidade das parcelas mensais quanto a esta
dívida, uma vez que a execução orçamentária demonstra
a regularidade.
Após consultar o Sistema de Informações do Banco do
Brasil e as alegações apresentadas pelo responsável, o
NCE sugeriu o afastamento da irregularidade, por ter
www.tce.es.gov.br

verificado que o demonstrativo encaminhado não reflete
a real posição dos parcelamentos previdenciários, que
estão sendo pagos mensalmente.
Diante do exposto, anuindo ao posicionamento
técnico, entendo por afastar o presente indicativo de
irregularidade.
Evidências da não adoção de medidas necessárias
e suficientes à arrecadação dos valores inscritos em
dívida ativa (Item 3.6.2 do RT 1110/2017-4, 3.6.2 da ITI
1585/2017-3 e 2.12 da ITC 3055/2018-1).
Base legal: Arts. 1º, §1º, 12, 13 e 14 da Lei Complementar
101/2000; art. 85 da Lei Federal 4.320/1964.
Responsável: João Bosco Dias.
De acordo com o verificado pela SecexContas no
Demonstrativo da Dívida Ativa (DEMDAT), restou
evidenciado que o estoque da dívida ativa é de 16
milhões tendo sidos arrecadados, no exercício, apenas
8,46% do montante.
Em sua justificativa, o Sr. João Bosco Dias alegou que até
o exercício de 2013 a Municipalidade não reconhecia nos
demonstrativos contábeis os créditos inscritos em dívida
ativa, e que efetivou as cobranças ao longo dos anos,
embora evidenciem a morosidade típica de demandas
judiciais.
Aduz também ter normatizado sobre um valor mínimo
para ajuizar ação de execução fiscal, bem como, que
utilizou da cobrança em cartório, ocasionando um
retorno de 50% da dívida inscrita no exercício.
O

NCE

opinou

pela

manutenção
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irregularidade, por não ter o responsável apresentado
qualquer documento probatório dos títulos protestados
em cartório, ou ainda, a relação das ações de execução
fiscal ajuizadas.
É possível verificar que o responsável sancionou a Lei
Municipal 1016/2016, que autorizou a Procuradoria
Geral do Município a efetuar o protesto de Certidão de
Dívida Ativa do Município e das Autarquias Municipais,
como também a Lei 1065/2014, que fixou o valor mínimo
para ajuizamento de ações de execução fiscal.
De fato, o gestor deve empreender esforços para
promover a cobrança da dívida ativa com vistas a
aumentar a arrecadação de receitas para os cofres
públicos, e justamente com o escopo de que seja efetivado
um aprimoramento na administração tributária, esta
Corte de Contas tem realizado auditoria relativa a
temática Receitas Públicas, e especificamente quanto
ao Município de Vargem Alta está consubstanciada nos
autos do processo TC 7869/2018.
Nos referidos autos, a equipe técnica identificou
deficiências, dentre as quais destaca-se: Legislação
tributária não disponibilizada adequadamente para
consulta; Inexistência de Planta Genérica de Valores;
Irregularidade na atualização monetária; Inexistência
de carreira específica para exercício de atividades
de fiscalização; Não provimento da carreira efetiva
de Procurador Municipal; Inexistência de previsão
orçamentária estabelecendo recursos específicos para
a administração tributária; Ausência de regulamentação
da Administração Tributária; Não priorização de recursos
à Administração Tributária; Cadastro imobiliário não
fidedigno; Inexistência de procedimentos fiscalizatórios
para maximizar a arrecadação; Irregularidades no

arbitramento do ITBI; Cobrança ilegal de taxa de limpeza
pública; Cobrança ilegal de taxa de conservação de
calçamento; Cobrança ilegal de taxa de expediente;
Cobrança administrativa insuficiente para realizar a
efetiva arrecadação; Parcelamento em desacordo com as
normas gerais; Registro inadequado de tributo na dívida
ativa; Inconsistência no registro contábil dos créditos
tributários; Ausência de baixa de crédito prescrito.
Tais deficiências resultam em ineficiência da
administração tributária, e consequentemente na baixa
arrecadação de receitas municipais.
Diante deste fato, o gestor foi notificado em Janeiro
de 2019 para apresentar o plano de ação que está
sendo analisado pelo NCE. Da leitura do documento
apresentado verifica-se que muitas ações estão previstas
para serem implementadas a partir do ano de 2019.
Desta forma, considerando que o gestor foi notificado
em 2019 para apresentar plano de ação com vistas
a equacionar as deficiências apontadas no relatório
de auditoria objetivando o aprimoramento da gestão
tributária municipal, entendo que a irregularidade
deve ser mantida, mas sem o condão de macular as
contas devendo ser objeto de ressalva e determinação,
portanto, divergindo parcialmente do entendimento
técnico.
Ante todo o exposto, divergindo parcialmente do
opinamento da Área Técnica, VOTO por que seja adotada
a deliberação que ora submeto à apreciação deste
Colegiado.
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Relator

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
senhores conselheiros do Tribunal de Contas do Estado
do Espírito Santo, reunidos em Sessão da Segunda
Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em:
1.1. Julgar REGULAR COM RESSALVA a prestação de
contas da Prefeitura Municipal de Vargem Alta, relativa
ao exercício financeiro de 2016, sob a responsabilidade
do Sr. João Bosco Dias, nos termos do inciso II, do artigo
84, da Lei Complementar 621/2012, dando quitação ao
responsável, nos termos do art. 86, do mesmo diploma
legal;
1.2. Aplicar multa no valor de R$ 500,000 (quinhentos
reais) ao Sr. João Chrisóstomo Altoé, com fulcro no artigo
139 da Resolução TCEES 261/2013, tendo em vista o
envio intempestivo da prestação de contas anual e o não
envio de todos os extratos bancários a fim de comprovar
o saldo disponível do exercício;
1.3. DETERMINAR ao atual responsável, para que:
1.3.1. nos próximos exercícios, atenda integralmente ao
que dispõe a IN TCEES 43/2017, quanto à documentação
que compõe a Prestação de Contas Anual;
1.3.2. adote todas as medidas administrativas para
averiguar se houve baixas de bens móveis por extravio
ou outra forma lesiva ao erário, e, confirmada a hipótese,
medidas para responsabilizar e recompor o erário
municipal, nos termos da IN 32/2014;
1.3.3. Adote as medidas necessárias para o
aprimoramento da gestão tributária e a cobrança da
dívida ativa, objetivando aumentar a arrecadação de
receitas para os cofres públicos;
1.3.4. adote as medidas administrativas necessárias
para a responsabilização pelo atraso no repasse das

1. ACÓRDÃO
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seguir:

contribuições previdenciárias ao RPPS e o ressarcimento
dos valores relativos a multa e encargos decorrentes.
1.4. Dar ciência aos interessados;

ACÓRDÃO TC- 0707/2019-4 – SEGUNDA CÂMARA

1.5. Após os trâmites regimentais, arquivar os autos.

Processo: 		

04286/2018-9

2. Unânime.

Classificação:
Ordenador

Prestação de Contas Anual de

Exercício: 		

2017

3. Data da Sessão: 12/06/2019 - 18ª 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.
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 SERGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Relator
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
Fui presente:
PROCURADOR DE CONTAS LUIS HENRIQUE ANASTÁCIO
DA SILVA
Em substituição ao procurador-geral
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões

UG:
FMDEFVM - Fundo Municipal de Manutenção
e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de
Valorização do Magistério de Alto Rio Novo
Relator:

Domingos Augusto Taufner

Responsável: 		
RODRIGUES

SILVANETE MARIA PEREIRA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE ORDENADOR
– FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E DE
VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO DE ALTO RIO NOVO –
EXERCÍCIO 2017 – REGULAR – QUITAÇÃO – ARQUIVAR.

Por conseguinte, em atendimento a ITI, foi proferida
Decisão SEGEX nº 51/2019-5 citando a Sra. Silvanete
Maria Pereira Rodrigues, para que no prazo de 30
dias improrrogáveis apresentasse as justificativas que
julgasse pertinente.
Ato contínuo, o Núcleo de Controle Externo de
Contabilidade e Economia – NCE elaborou a Instrução
Técnica Conclusiva – ITC nº 1658/2019-5, opinando pelo
julgamento REGULAR das contas em questão.
O Ministério Público de Contas, em Parecer nº 2001/20191, da lavra do Procurador de Contas Dr. Luciano Vieira,
anuiu aos argumentos apresentados pelo Corpo Técnico.
É o relatório. Passo a fundamentar.
2 FUNDAMENTAÇÃO

Tratam os autos de Prestação de Contas Anual do Fundo
Municipal de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino
Fundamental e de Valorização do Magistério de Alto Rio
Novo - FMDEFVM, referente ao exercício financeiro de
2017, sob a responsabilidade da Sra. Silvanete Maria
Pereira Rodrigues.

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 elaborou Relatório Técnico 32/20192 e Instrução Técnica Inicial – ITI 55/2019-3 sugerindo
a citação da responsável em razão das irregularidades a

Analisando minuciosamente os autos, observo que o
feito se encontra devidamente instruído, considerando
o atendimento a todos os trâmites legais e regimentais,
havendo, assim, aptidão ao julgamento de mérito em

O EXMO. SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO
TAUFNER:
1 RELATÓRIO

www.tce.es.gov.br
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atendimento aos princípios constitucionais do devido
processo legal, da ampla defesa e do contraditório.
Passo à análise das inconsistências apontadas pela Área
Técnica:
2.1. Inconsistências entre os registros contábeis e
extratos bancários.
Base legal: Instrução Normativa 43/2017 e artigos 85 e
89 da Lei 4320/64
O relatório técnico apontou divergência entre os registros
constantes dos extratos bancários e contábeis no fim do
exercício financeiro de 2017, alusivos às disponibilidades
financeiras em conta corrente/aplicação visto que as
demonstrações contábeis não refletem corretamente a
posição dos saldos constantes dos extratos bancários,
considerando que o arquivo EXTBAN relativo à conta
Banestes, ag. 0185, n. 23.683.485, deixou de apresentar
o extrato de dezembro/2017 relativo à sua aplicação
vinculada, constando unicamente o respectivo
formulário de conciliação bancária, conforme se verifica
na tabela a seguir:
Tabela 12 Termo de Verificação das Disponibilidades Em
R$ 1,00
Fonte: Processo TC 04286/2018-9 - Prestação de Contas
Anual/2017
Nota 1 - Conforme Anexo II da IN 43/2017, os tipos de
contas bancárias são: 1 - Conta Movimento e 2 - Conta
Aplicação
Tabela 1) Caixa e Equivalentes de Caixa (Saldo Contábil)
Em R$ 1,00
Fonte: Processo TC 04286/2018-9 - Prestação de Contas
Anual/2017

Em sede de defesa, alega a responsável que a conta
Banestes de aplicação, ag. 0185, c/c nº A 23.683.485
foi cadastrada no Sistema Contábil, todavia não foi
identificada movimentação na conta corrente para a
conta de aplicação financeira, o qual o saldo era de R$
50.138,82. Entretanto, havendo a transferência da conta
corrente para a conta aplicação só no mês de março de
2018.
Argumenta que a conciliação bancária da conta A
23.683.485 apurada na data de 01 de janeiro de 2000 a
18 de fevereiro de 2019, a movimentação para a conta
de aplicação ocorreu a partir de 05 março de 2018,
sendo realizada a primeira aplicação na quantia de R$
12.366,12, assim, não havendo qualquer movimentação
anterior.
Analisando as justificativas trazidas pela responsável,
observo que também anexou o extrato bancário, onde
consta o saldo de R$50.138,82, bem como comprovou
que a movimentação para a conta de aplicação deu início
em 05 de março de 2018, conforme a documentação
enviada, ou seja, restou comprovada não ter havido
movimentação anterior a esta data. Tendo em vista tais
apontamentos, afasto o indicativo de irregularidade,
acompanhando o entendimento técnico e ministerial.
2.2 Pagamento de contribuição previdenciária patronal
relativa ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS) a
menor que o devido. (item 3.4.2 do RTC)
Base legal: Art. 195, inciso I, da Constituição Federal/1988;
art. 30, inciso I, alínea “b”, da Lei Federal nº 8.212/1991.
De acordo com o relatório técnico contábil, no que tange
ao Recolhimento de Contribuições Previdenciárias,
com fundamento nas peças que compõem a PCA,
www.tce.es.gov.br

demonstraram-se os valores empenhados (R$
699.171,09), liquidados (699.171,09) e pagos (
645.437,82), a título de obrigações previdenciárias
(contribuição patronal) devidas a unidade gestora, e da
tabela 15 é possível constatar que refletiram 91,69% dos
valores devidos (R$ 762.512,40), sendo considerados
como aceitáveis para fins de estudo das contas. No que
diz respeito aos valores pagos pela UG, no exercício em
análise, caracterizaram 84,65% dos valores devidos,
sendo considerados aceitáveis para fins de análise das
contas.
Em sua defesa, alegou a defendente que passou registrado
na contabilidade do Fundo Municipal e de Valorização
do Magistério a monta de R$ 102.362,69 resultante
de restos a pagar de contribuições previdenciárias da
competência 12/2017 tendo seu vencimento em 20 de
janeiro de 2018, que foram quitadas no ano de 2018,
como exibido abaixo:
Quadro 1
Tendo isso em vista, diz ser correto afirmar para efeitos
de averiguação consoante a tabela 15 dos autos, que
devem compor os empenhos oriundos de restos a pagar
de 2017 pago no ano de 2018. Tendo sido incluídos os
restos a pagar de 2017 decorrentes de contribuições
previdenciárias patronais foi possível provar que o
montante registrado na contabilidade confrontado com
a folha de pagamento da unidade gestora em comento
alcançou percentual de 98,07%, sendo considerado
aceitável para o comparativo dos autos, como é possível
notar a seguir:
Quadro 1
Em novo cálculo da tabela 15, agora, inserindo o valor
Segunda-feira, 5 de agosto de 2019
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de R$102.362,69 alusivos a dezembro de 2017 na
coluna pago e atualizando a quantia empenhada e
liquidada obtidos no Demonstrativo de contribuições
previdenciárias, mostrou:

considerados aceitáveis para fins de análise das contas.
Quanto aos valores recolhidos pela unidade gestora, no
decorrer do exercício em análise, exibiram 88,62% dos
valores devidos.

devidamente saldadas no ano de 2018.

Tabela 15 recálculo Contribuições Previdenciárias
Patronal– Unidade Gestora Em R$ 1,00

A responsável inicia sua defesa ressaltando que passou
registrado na contabilidade do FMDEFVM o total de R$
23.821,19 oriundos de contribuições previdenciárias
retidas (extra orçamentária) na folha de pagamento da
competência 12/2017 com vencimento em 20 de janeiro
de 2018, quitadas no ano de 2018, conforme segue:

Tabela 2): Contribuições Previdenciárias – Servidor Em
R$ 1,00

Fonte: Processo TC 04286/2018-9 - Prestação de Contas
Anual/2017
Considerando tais justificativas, bem como após
atualizações, às contribuições previdenciárias do RGPS
(parte patronal), os valores registrados demonstraram
103,19% dos valores devidos, sendo considerados
aceitáveis para fins de análise das contas. Quanto aos
valores quitados pela unidade gestora, no passar do
exercício em estudo, mostraram 98,07% dos valores
devidos, sendo considerados aceitáveis para fins de
avaliação das contas. Portanto, diante do exposto, afasto
o presente indicativo de irregularidade, acompanhando
o entendimento técnico e ministerial.
2.3 Recolhimento de contribuições previdenciárias dos
servidores relativas ao Regime Geral de Previdência
Social (RGPS) a menor que o devido. (item 3.4.2 do RTC)
Base legal: Arts. 37 e 195, inciso II, da Constituição
Federal/1988; art. 30, inciso I, alíneas “a”, da Lei Federal
nº 8.212/1991.
Com fundamento nas peças que integraram a PCA,
os valores empenhados( R$ 315.558,34, liquidados
(R$ 279.114,85) e pagos, a título de obrigações
previdenciárias (contribuição patronal) devidas pela UG
e seus valores retidos dos servidores e recolhidos para os
fundos de previdência relativos ao RGPS, caracterizaram
100,19% dos valores devidos ( R$ 314.971,77), sendo

Quadro
Diante disso, diz ser correta a afirmação, pois para efeito
de apuração de acordo com a tabela 16 dos autos,
devem ser inseridas as retenções da Folha de Pagamento
resultantes das contribuições previdenciárias dos
servidores (extra orçamentário) saldadas no exercício de
2018, como demonstrado abaixo:
Quadro
Aduz que tendo sido feita a inclusão das retenções da
Folha de Pagamento de dezembro de 2017 decorrentes
de contribuições previdenciárias dos servidores
foi possível provar que o montante registrado na
contabilidade confrontado com a folha de pagamento
da unidade gestora em comento obteve percentual de
96,18%, sendo considerado aceitável para comparativo
dos autos.
Observo nas justificativas da defendente que o valor
de R$ 23.821,19 deveria ser incluído na coluna de
valores quitados, pois são oriundos de contribuições
previdenciárias retidas (extra orçamentária) na folha
de pagamento da competência 12/2017, tendo seu
vencimento em 20 de janeiro de 2018, que foram
www.tce.es.gov.br

Destarte, tendo sido a tabela 16 recalculada, incluindo o
valor de R$23.821,19 na coluna de baixas, sendo obtido
o resultado de R$302.936,04:

Fonte: Processo TC 04286/2018-9 - Prestação de Contas
Anual/2017
Conforme o recalculo da tabela acima (parte servidor)
no que diz respeito às contribuições previdenciárias do
RGPS (parte do servidor), verificou-se que os valores
recolhidos pela unidade gestora, no transcorrer do
exercício em análise, exibiram 96,18% dos valores
devidos, portanto, sendo considerados como aceitáveis
para fins de análise das contas. Tendo em vista tais
justificativas, afasto o indicativo de irregularidade,
acompanhando o entendimento técnico e ministerial.
Ante todo o exposto, acompanhando o opinamento da
Área Técnica e do Ministério Público de Contas, VOTO
por que seja adotada a deliberação que ora submeto à
apreciação deste Colegiado.
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Relator
1. ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
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 Fundo Municipal de
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental
e de Valorização do Magistério de Alto Rio Novo Segunda-feira, 5 de agosto de 2019
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FMDEFVM, sob a responsabilidade da Sra. Silvanete
Maria Pereira Rodrigues, relativas ao exercício de 2017,
nos termos do inciso I, do artigo 84, da Lei Complementar
621/2012, dando quitação à responsável nos termos do
artigo 85 do mesmo diploma legal;
1.2. Dar ciência aos responsáveis;
1.3. Após os trâmites legais, arquivar os autos.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 12/06/2019 - 18ª 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.

Classificação:
Auditoria

Controle Externo - Fiscalização -

Exercício: 		

2015

UG: 			
de Mantenópolis

PMM - Prefeitura Municipal

Relator:

Sérgio Manoel Nader Borges

Responsável:

MAURICIO ALVES DOS SANTOS

CONTROLE EXTERNO – FISCALIZAÇÃO – AUTOS
APARTADOS – PARECER PRÉVIO 03/2018 - PREFEITURA
MUNICIPAL DE MANTENÓPOLIS - EXERCÍCIO 2015 –
APURAÇÃO DA INFRINGÊNCIA AO INCISO II, ART. 5º DA
LEI 10.028/2000 – NÃO APLICAR MULTA – ARQUIVAR O
PROCESSO - DAR CIENCIA

CONSELHEIRO SERGIO MANOEL NADER BORGES

O EXMO SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER
BORGES

Presidente

RELATÓRIO

CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER

Cuidam os presentes autos de auditoria derivada da
Prestação de Contas Anual da Prefeitura Municipal de
Mantenópolis exercício 2015, sob a responsabilidade do
Sr. Mauricio Alves dos Santos (Processo TC 5782/2016),
tendo a referida prestação de contas recebido desta
Corte de Contas parecer prévio pela rejeição das contas,
nos termos do Parecer Prévio 03/2018 (evento 05),
conforme Certidão de Trânsito em Julgado 01007/20188.

Relator
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
Fui presente:
PROCURADOR DE CONTAS LUIS HENRIQUE ANASTÁCIO
DA SILVA
Em substituição ao procurador-geral
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões

ACÓRDÃO TC- 0708/2019-4 – SEGUNDA CÂMARA
Processo: 		

07171/2018-5

Entre as irregularidades que orientaram a emissão s do
PP 03/2018, consta Inobservância dos Requisitos da LRF
e da LDO quanto à Limitação de Empenho, descrito no
item 5.2.1 RT (evento 02), previsto no art. 9º da Lei de
Responsabilidade Fiscal e no art. 25 da LDO Municipal,
razão pela qual, foi autuado em apartado os presentes
www.tce.es.gov.br

autos, objetivando aplicar a sanção pecuniária ao
responsável, com espeque nos arts. 135, inciso II, e 136
da LC n. 621/2012 c/c art. 5°, inciso, III, §§ 1° e 2°, da
Lei n. 10.028/2000 e arts. 38, inciso II, e parágrafo único,
134, inciso III e § 2°, 281 e 390 do RITCEES.
Assim, considerando o princípio do contraditório e da
ampla defesa, foi efetuada a citação do Sr. Mauricio
Alves dos Santos para apresentar suas alegações de
defesa, nos termos da Instrução Técnica Inicial – ITI
472/2018-1, Decisão Segex 471/2018-5 e Termo de
Citação 877/2018-3.
Apresentada defesa pelo gestor, foram os autos remetidos
ao Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e
Economia – NCE, que elaborou a Instrução Técnica
Conclusiva – ITC 4268/2018-5, onde não foram acolhidas
as razões de defesa apresentadas, mantendo-se a sanção
de multa.
Posteriormente veio o Ministério Público Especial de
Contas elaborar o Parecer 5275/2018-7, anuindo as
razões manifestadas pela unidade técnica.
Em razão da sustentação oral, efetivada na 4ª sessão
ordinária da Segunda Câmara em 20/02/2019, juntados
aos autos memorial (evento 28 ) e notas taquigráficas
(evento 29), sendo elaborados a Manifestação Técnica
1192/2019-9 (evento 33) e Parecer Ministerial nº
1035/2019-8 (evento 37), firmado pelo Dr. Heron Carlos
Gomes de Oliveira.
Após, vieram os autos a esta relatoria.
FUNDAMENTAÇÃO
Examinando os autos, verifico que se encontra
devidamente instruído, portanto, apto a um julgamento
de mérito, eis que observados todos os trâmites legais e
Segunda-feira, 5 de agosto de 2019
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regimentais.
O presente processo foi formado para dar cumprimento
à determinação constante no Parecer Prévio 03/2018,
disposto nos autos da prestação de contas anual
do município de Mantenópolis, exercício 2015 (TC
5782/2016), objetivando a responsabilização pessoal
do prefeito à época, Sr. Mauricio Alves dos Santos,
pela inobservância dos requisitos no art. 9º da Lei de
Responsabilidade Fiscal e art. 25 da Lei de Diretrizes
Orçamentárias Municipal para aquele exercício, com a
consequente aplicação da sanção prevista no art. 5º, II,
§§ 1º e 2º da Lei 10.028/2000.
O responsável foi regularmente citado, conforme
Decisão SEGEX 471/2018, tendo em vista a Instrução
Técnica Inicial 472/2018 e apresentou defesa que,
em síntese apertada, alega que., embora não tenha
produzido ato oficial de limitação de empenho, ao tomar
conhecimento do não alcance das metas de resultado
fiscal, no exercício de 2015, tomou medidas outras.
Analisando os presentes autos o corpo técnico não
acolheu as justificativas do responsável, consoante
análise realizada na Instrução Técnica Conclusiva
4268/2018, cujas razões expostas nas manifestações
técnicas constantes dos autos comungo integralmente,
quando assim colocada a questão:
“Cabe lembrar que, conforme aponta o RT 00162/20171, o resultado orçamentário deficitário do município ao
final do exercício foi suportado pelo superávit financeiro
apurado no exercício anterior.
No que tange à alegação de déficit financeiro para a fonte
de recursos ordinários, o gestor pondera acerca de que
o novo plano de contas a partir de 2013 e a utilização de

tabelas com novos códigos de fontes de recurso, fez com
que o sistema informatizado de contabilidade tivesse
sofrido alterações que ocasionaram inconsistências nos
saldos financeiros e na gestão das fontes, bem como
que a demonstração correta das fontes de recurso foi
regularizada para o exercício de 2017.
[...]
Entretanto, observou-se que o município descumpriu o
limite máximo legal de despesa com pessoal no 1º e 2º
quadrimestres/2015 e encerrou o exercício com um índice
de despesa com pessoal em relação à receita corrente
líquida de 53,46%, atingindo ao limite prudencial. Nos
quadrimestres seguintes, conforme prestação de contas
efetuada no sistema LRFWEB, atingiram 58,42% (1º
quadrimestre/2016) e 57,50% (2º quadrimestre/2016).
A receita corrente líquida e a despesa com pessoal assim
evoluíram:
Quadro
Denota-se que o gestor deveria ter adotado as medidas
de limitação de empenho previstas no art. 9º da LRF e
art. 25 da LDO desde o final do 1º bimestre/15, editando
decreto limitador, inclusive com o foco na despesa
com pessoal, até mesmo porque havia a necessidade
de atender também ao comando do art. 23 da LRF,
sem prejuízo do atendimento ao disposto no art. 22 da
mesma lei:”
Observo, ainda, que o gestor reconhece a sua inércia na
publicação de ato oficial de governo adotando medidas
de limitação de empenho, ao tomar conhecimento
de que as metas estabelecidas na LDO para resultado
primário e nominal não haviam sido atingidas. Destaco
ainda que, em sua defesa, o gestor menciona ações da
www.tce.es.gov.br

administração que em suas palavras visavam “manter
o equilíbrio entre recitas e despesas e administrar o
estoque de restos a pagar”.
Colocado em pauta os autos, veio o gestor promover
sustentação oral elaborada em 20/02/2019, em que
reforça seus argumentos da defesa inicial e pede o
afastamento da apreciação de item relativo a gastos de
pessoal, tratados na Instrução Técnica Inicial, cujo cerne
do pedido assim condensado:
[...]
[...] Ocasião em que demonstrou por documentos que
apesar da inércia do gestor em não publicar ato oficial
de governo - ou seja, ele não disse o que faria, mas
efetivamente fez - ao tomar ciência de que as metas
estabelecidas na LDO não haviam sido alcançadas no
resultado primário e nominal, passou a tomar imediatas
e efetivas medidas para a limitação de empenho. Em
razão disso, ao contrário do que foi apontado pela área
técnica desta respeitada Corte de Contas, o déficit
orçamentário não existiu. [g.n]
Pois, a diferença entre o total arrecadado e empenhado
foi coberta pelo uso de superávit financeiro do
exercício anterior. E aí apresentamos aqui um quadro
que já existe nos documentos anexados aos autos. Essa
informação consta do documento 2, que é um relatório
resumido da execução orçamentária. A constatação
dessa realidade consta inclusive no próprio Relatório
Técnico 0162/2017-1, fls. 40, onde afirma que o
Município de Mantenópolis teve uma previsão de R$
35.334.000,00 de receita estimada. E efetivamente
arrecadou R$ 35.412.317,05, superando a estimativa
em R$ 78.317,05. Nas justificativas apresentadas a esta
Corte, também o gestor comprovou que, no decorrer
Segunda-feira, 5 de agosto de 2019
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do exercício de 2015, com o objetivo de manter o
equilíbrio entre receita e despesa, e administrar o
estoque de restos a pagar, tomou a iniciativa de anular
saldos de empenhos existentes. E, ao final do exercício,
procedeu ao cancelamento de restos a pagar. Isso foi
demonstrado nos documentos encaminhados com a
defesa na ocasião - DOC 03 - cancelamentos de restos a
pagar, e DOC 04 - anulação de saldos de empenho 2015.
No que tange à alegação de déficit financeiro à fonte
de recursos ordinários, foi plenamente esclarecido que
durante a implantação e adequação do novo plano de
contas, decorrentes das Novas Normas de Contabilidade
Aplicada ao Setor Público, a partir do exercício de 2013
[...] ficou demonstrado, ainda, que fora encontrado no
sistema informatizado de contabilidade do Município
de Mantenópolis, o montante de R$ 1.423.009,19 de
disponibilidade de caixa na fonte de recurso próprio,
ao final do exercício financeiro de 2015, e o montante
de R$ 763.778,86 de saldo de restos a pagar em
recursos próprios. Dessa forma, a diferença entre
obrigação a pagar e saldo disponível na fonte recursos
próprios foi positiva em R$ 659.230,33. Mostrou-se
também que a demonstração correta das fontes de
recursos foi regularizada no exercício de 2017, tendo
sido encaminhados documentos comprobatórios. DOC
05 - fluxo de caixa recurso próprio, DOC 06 - restos a
pagar recursos próprios, e DOC 07 - disponibilidade
2017. Parece-nos óbvia que a conclusão é que o gestor
realizou uma gestão responsável mantendo o equilíbrio
entre receita e despesa no exercício de 2015, não
tendo acarretado, nem mesmo em hipótese, mau uso
do dinheiro público, prejuízo ao erário municipal ou
qualquer ilegalidade, pelo que, por justo, deveria ter sido

declarado sanados os fatos correspondentes à suposta
irregularidade. [g.n.]

de empenhos existentes, e cancelando Restos a Pagar,
conforme se demonstrou.

[...]

Por tudo exposto, pede que além do afastamento de
apreciação do item relativo ao suposto descumprimento
do limite máximo legal de despesa com pessoal no 1º
e 2º quadrimestre/2015 pois não se relaciona com o
objeto e o objetivo deste processo, também considere
sanadas as demais dúvidas, vez que cumpriu o Gestor
a sua obrigação legal, e por isso, derrocado o suposto
fato gerador da multa que se pretendia aplicar ao ora
Requerente, que seria a suposta falta de limitação de
empenho, pede que seja retirada a pretensão punitiva,
eximindo- º da multa aventada, por ser a única forma de
se fazer a verdadeira justiça neste caso.”

Acontece, honrados magistrados, que ao apreciar a
defesa e documentos apresentados, a área técnica
reconhece na ITC 04268/2018-5 como verdadeiras as
informações, válidos e verdadeiros os documentos
acostados e as justificativas formuladas [...] Porém,
introduziu na apreciação da questão, item estranho
ao objeto gerador da existência do presente processo.
Pois passou a tratar de suposto descumprimento do
limite máximo legal de despesa com pessoal no 1º e 2º
quadrimestre/2015, que não integrou originalmente os
fundamentos do item aqui em apreciação. [g.n.]
Dessa forma, o pedido é que seja afastada da
apreciação deste processo o item relativo ao suposto
descumprimento do limite máximo legal de despesa
com pessoal no 1º e 2º quadrimestre/2015, pois não se
relaciona com o objeto e o objetivo deste processo, e
que em sede de mérito, uma vez que as dúvidas foram
devidamente sanadas por ocasião da apresentação
das justificativas e documentos, com os quais a área
técnica dessa Corte já admiti como válidas e suficientes,
que V.Exas. façam justiça ao Gestor, considerando
inteiramente sanada a dúvida e os fatos que ensejaram
este processo, dando por resolvida a questão, e
eximindo-o de qualquer responsabilidade.
Pede, ainda, que diante da documentação já carreada
para os autos, e que comprovam que o Gestor cumpriu
a lei no aspecto de superar a estimativa de receita, e não
só mantendo o equilíbrio entre receita e despesa, mas
também tomou a iniciativa de administrar o estoque de
restos a pagar, inclusive limitando e/ou anulando saldos
www.tce.es.gov.br

Com destaques nossos, submetidas aquelas alegações
a unidade técnica, por meio da Manifestação Técnica
1192/2019, assim se posicionou:
Importante ressaltar que existiu um déficit orçamentário,
apurado ao final do exercício financeiro de 2015, que
foi de R$ 2.043.627,03, comprovado a partir da análise
técnica do Balanço Orçamentário encaminhado na
PCA, o que refletiu no descumprimento das metas de
resultado primário e nominal do ente.
Cabe salientar, ainda, que as metas fiscais de resultado
previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal são medidas
ao longo do exercício, por meio dos Relatório Resumido
de Execução Orçamentária – RREO, para que as correções,
também estabelecidas na lei, sejam cumpridas, no
intuito de alinhar o curso da gestão fiscal. Cabe a este
Tribunal de Contas emitir alertas ao responsável, pelo
não atingimento de metas bimestrais de arrecadação
e resultados primário e nominal previstos, o que foi
efetivamente providenciado, conforme processos TC
Segunda-feira, 5 de agosto de 2019
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6.897/2015, 6.976/2015, 9.154/2015, 12.631/2015,
referentes aos 1º, 2º, 3º e 4º bimestres de 2015.
Neste ponto temos a necessária mudança de curso
prevista pelo art. 9º da LRF, que deixa clara e a
necessidade de ações visando a limitação de empenhos
para equilíbrio das contas públicas, como medida
preventiva:
Art. 9o Se verificado, ao final de um bimestre, que
a realização da receita poderá não comportar o
cumprimento das metas de resultado primário ou
nominal estabelecidas no Anexo de Metas Fiscais, os
Poderes e o Ministério Público promoverão, por ato
próprio e nos montantes necessários, nos trinta dias
subsequentes, limitação de empenho e movimentação
financeira, segundo os critérios fixados pela lei de
diretrizes orçamentárias.
Simplificando, a limitação de empenho consiste numa
espécie de contingenciamento da despesa, que deve
ocorrer antes e não depois de efetivamente realizado o
gasto. E, ainda, segundo se depreende do artigo, deve
ser provido por ato próprio, nos montantes necessários
e nos trinta dias subsequentes, ou seja, tem forma,
valor e prazo para ocorrer.
Por seu turno, a LDO do município continha previsão
em seu art. 25 dos critérios a serem observados para
a limitação de empenhos e movimentação financeira,
elencando as dotações orçamentárias a serem
restringidas na hipótese do não atingimento das metas
de resultado nominal e primário:
Assim, resta claro que o gestor não encaminhou
as providências essenciais, ao longo do exercício
orçamentário e financeiro, para retificação do curso de

sua gestão fiscal para 2015, restando, ainda, comprovado
o descumprimento ao artigo 9º da LC 101/2000, bem
como do artigo 25 da LDO do município.
[...]
Entretanto, corroborando com as alegações da defesa,
deve-se reconhecer que a decisão do TCEES em
aplicar multa ao gestor não se vinculou diretamente
ao atingimento do limite prudencial da despesa com
pessoal e aos resultados parciais apresentados durante
o exercício neste requisito. A decisão do TCEES visou
sancionar por multa o gestor em face do descumprimento
do art. 9º da LRF.
Desse modo, tendo em vista as informações prestadas,
bem como a documentação comprobatória apresentada,
sugere-se refutar as alegações de defesa para manter o
indicativo de irregularidade.
Consoante análises empreendidas pelo corpo técnico,
a manutenção do indicativo de irregularidade com
a consequente aplicação de multa, deve-se ao
entendimento de a responsabilidade do agente só
seria eximida mediante a expedição de ato oficial que
expressamente limitasse empenho. Então, como não o
fez, comete uma infração administrativa, sendo cabível
a sanção prevista no art. 5º, inciso II da Lei 10.028/2000.
Pois bem.
Não se deve esquecer que, conforme estabelece o caput
do art. 9º da LRF, cabe à Lei de diretrizes orçamentária
disciplinar a operacionalização da limitação de empenho
e movimentação.
Neste sentido, destaco que a Lei de Diretrizes
Orçamentárias do Município, em seu art. 25 (reproduzida
pelo Corpo Técnico) impõe a adoção do mecanismo
www.tce.es.gov.br

de limitação de empenho e movimentação financeira,
previsto no art. 9º da LTF. Todavia, o paragrafo único
do mesmo dispositivo ( art. 25 da LDO), estabelece
que a avaliação do cumprimento de metas para
implementação ou não do mecanismo ora citado,
considerará o resultado financeiro apurado no balanço
patrimonial do exercício anterior.
Portanto é necessário considerar, como trazido pela
defesa a existência de superávit financeiro apurado no
exercício de 2014. Tal superávit financeiro, consoante
Relatório Técnico (Avento 02) totalizava R$8.629.163,18,
sendo R$ 346.759,29 de recursos ordinários e R$
8.282.403,89 de recursos vinculados.
A seguir sintetizo os resultados Primário e Nominal
apurados até o 4º bimestre de 2015 e que resultaram
em alerta ao gestor:
Tabela
Verifica-se que não há distinção por fontes. Neste cenário,
entendo que ao avaliar as metas fiscais bimestrais de
forma global, em conjunto com a forma disciplinada pela
LDO Municipal do Exercício de 2015 – que leva em conta
a existência de superávit financeiro da ordem de 8,6
milhões - não há como afirmar que a ação esperada do
gestor era tão somente a implementação do mecanismo
de limitação de empenho e movimentação financeira.
O gestor em suas alegações afirma que, como medida
de prevençãos aos riscos de desequilíbrio fiscal, pôsse a gerenciar os restos a pagar. Tal afirmativa pode ser
testada observando-se o comportamento dos restos
a pagar no exercício comparativamente ao exercício
anterior. Neste sentido a tabela 14 do Relatório Técnico
(evento 02) evidencia uma redução, em valores nominais,
Segunda-feira, 5 de agosto de 2019
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dos saldos de Restos a Pagar, conforme sintetizado no
quadro a seguir:
Fonte: tabela 14, RT 162/2017 –Processo TC 7171/2018
- evento 02
Ainda mais, os resultados fiscais do município no
exercício de 2015, demonstrados pelo corpo técnico no
Relatório Técnico 162/2017 são os seguintes:
Tabela 04: Resultados Primário e Nominal Em R$ 1,00
Observa-se que a execução, o resultado primário foi
deficitário ao invés de superavitário como previsto
na LDO. Em palavras simples, significa que não foi
gerado resultado para arcar com os juros da dívida.
Todavia, quando adicionado o resultado financeiro
(receitas financeiras – despesas financeiras) para ferir o
resultado nominal do período, o resultado passa a ser
superavitário. Tal fato demonstra que o município neste
exercício gerou receitas financeiras mais que suficientes
para arcar com os encargos da dívida, embora a meta de
déficit nominal não tenha se confirmado.

este processo se encontra exaurido, conforme previsão
contida no art. 330, inciso IV, do Regimento Interno
deste Tribunal (Resolução TC 261/2013), in verbis:

3. Data da Sessão: 12/06/2019 - 18ª Sessão Ordinária da
2ª Câmara.

Art. 330. O processo será arquivado nos seguintes casos:

4.1. Conselheiros: Sérgio Manoel Nader Borges
(Presidente/Relator), Domingos Augusto Taufner e
Rodrigo Coelho do Carmo.

(...) IV - quando tenha o processo exaurido o objetivo
para o qual foi constituído
Ante o exposto, divergindo da área 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
Conselheiro Relator
1. ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC
7171/2018, ACORDAM os Conselheiros do Tribunal de
Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em Sessão
da Segunda Câmara em:
1.1. DEIXAR de aplicar a multa ao Sr. Mauricio Alves dos
Santos pelo descumprimento do disposto no art. 5º,
inciso II, §§ 1º e 2º da Lei 10.028/2000, nos termos da
fundamentação constante deste voto.

Por todas essas razões, em contraponto ao entendimento
técnico, estou convencido de, no presente caso, em,
razão do que estipulava a LDO, o ato para limitar
empenho e movimentações financeiras não era a única
medida possível a ser adotada. Assim, existem razões
para acolher as alegações defesa que indicam outras
medidas adotadas e entender que tais ações elidem sua
responsabilidade frente a não edição do ato de limitação
de empenho.

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

Portanto, razões subsistem para a não aplicação da multa
prevista no art. 5º, inciso II da Lei 10.028/2010 ao gestor
em exame, o que enseja o arquivamento destes autos,
por reconhecer que o objetivo para o qual foi constituído

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

1.3. DAR CIÊNCIA desta decisão ao relator do Parecer
Prévio – PP 03/2018 (Processo TC 5782/2016), juntandose cópia da decisão no respectivo processo;

2. Unânime.
www.tce.es.gov.br

4. Especificação do quórum:

CONSELHEIRO SERGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
Fui presente:
PROCURADOR DE CONTAS LUIS HENRIQUE ANASTÁCIO
DA SILVA
Em substituição ao procurador-geral
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões

Acórdão 00709/2019-2 - SEGUNDA CÂMARA
Processos: 01072/2007-1, 00425/2009-1, 02569/20082, 00136/2008-3
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2006
UG: FEDC - Fundo Estadual de Defesa do Consumidor
Relator: Rodrigo Coelho do Carmo
Interessado: FUNDO ESTADUAL DEFESA CONSUMIDOR
Responsável: CELSO KOHLER CALDAS, RENATA NUNES
QUINTAES, ALEXANDRE CAMILO FERNANDES VIANA,
FELIPE NUNES CARRAFA
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Procuradores: LAURO COIMBRA MARTINS (OAB: 10132ES), EMERSON MOISES DANTAS DE MEDEIROS (OAB:
275295-SP), EDY GONCALVES PEREIRA (OAB: 167404SP), VANIA DE ARAUJO LIMA TORO DA SILVA (OAB:
141933-RJ, OAB: 181164-SP), JOSE LUIZ TORO DA SILVA
(OAB: 110493-RJ, OAB: 76996-SP), Esmeralda Fiorotti da
Rocha Rosado, MOACYR ROSADO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE ORDENADOR
- EXERCÍCIO DE 2006 - PRESCRIÇÃO - EXCLUIR
RESPONSABILIDADE
CONTAS
IRREGULARES
-RESSARCIMENTO.
O CONSELHEIRO RELATOR RODRIGO COELHO DO
CARMO:
RELATÓRIO
Tratam os presentes autos de Prestação de Contas Anual
do Fundo Estadual de Defesa do Consumidor, referente
ao exercício financeiro de 2006, que tem como objeto
apreciação quanto a atuação dos Senhores Celso Kohler
Caldas, Alexandre Camilo Fernandes Viana, Felipe
Nunes Carrafa e a Senhora Renata Nunes Quintaes no
exercício das funções administrativas de Ordenador de
Despesas.
Logo após, está Egrégia Corte realizou auditoria especial
e complementares fruto de denúncia da Auditoria Geral
do Estado (AGE) resultando na elaboração da Instrução
Técnica Inicial 370/2009, fls. 263 a 331, contendo os
indicativos de irregularidades de natureza contábil e
dos demais pertinentes a auditoria especial de natureza
fiscalizatória.
Em sede da Instrução Técnica Conclusiva 1022/2010, fls.
776 a 817, manifestou o corpo técnico quando aspecto
técnico-contábil, baseado no Relatório Técnico Contábil

RTC 016/2008, pela regularidade das contas, entretanto,
quanto aos atos de gestão opinou pela irregularidade,
com base no art. 59, inciso III, alínea ‘a’ e ‘b’, da Lei
Complementar nº 32/1993.
Já o Ministério Público Especial de Contas em seu
Parecer 3172/2010 opinou para que a presente
prestação de contas anual fosse julgada irregular com
base na infringência dos seguintes dispositivos legais: Lei
8.666/93, Dec. Nº1090-R/02, Lei 4.320/64, Lei 6.496/77,
e, por fim, Constituição Federal/1988, sobretudo no que
diz respeito ao seu art. 37.
Os responsáveis foram notificados, conforme fls.
835/839, para apresentarem as respectivas defesas orais
requeridas.
Na oportunidade durante 68ª Sessão Ordinária em
14/09/2010, fls. 864 a 871, realizou defesa oral o
representante do responsável Alexandre Camilo
Fernandes Viana. Já as fls. 880 a 885, conta a defesa
oral da Senhora Renata Nunes Quintaes, com juntada
de documentação as fls. 887 a 3247. Após os presentes
autos foram retirados de pauta por determinação do
então Conselheiro Relator, encaminhado a área técnica,
fls. 903, para análise das defesas orais proferidas e da
documentação apresentada.
Não obstante, considerando os novos fatos apresentados
pela Senhora Renata Nunes Quintaes, dentre eles, fotos
referentes à instalação do juizado especial no PROCON
e exame grafotécnico da Polícia Civil foi realizado
Manifestação Técnica Preliminar nº 9/2011 que
concluiu pela diligência a Polícia Civil e à União Nacional
das Instituições de Saúde para aferição do exame
grafotécnico e solicitação de documentação à instituição
privada, com relação ao original de documentação que
www.tce.es.gov.br

estariam em seu poder.
Respondeu ao chamamento do então Relator, a
Instituição União Nacional das Instituições de Autogestão
em Saúde e a Polícia Civil, corroborando com o Laudo nº
5851/2010, em todo seu teor.
Após defesa oral de Alexandre e Renata Quintaes, a
Manifestação técnica de Defesa 23/2011 conclui para o
não acatamento dos argumentos de Alexandre. Todavia,
em relação a Renata Quintaes, houve acatamento para a
revisão da imputação de sua responsabilidade. Mantidas
intocadas as imputações ao responsável Celso Kohler
Caldas.
Mais uma vez, os autos foram encaminhados ao
Ministério Público de Contas para que pudessem se
manifestar quanto a prescrição punitiva, a manifestação
se deu às fls. 1.118/1.120, pela ocorrência da prescrição
da pretensão punitiva, mas mantendo a condenação
referente ao prejuízo ao erário.
Ainda em tempo, os autos foram colocados em sessão
para a realização da defesa oral do Sr. Celso Kohler
Caldas, às fls. 1.125/1.136, tendo a Manifestação Técnica
877/2018 opinado pela manutenção do posicionamento
exarado através da ITC 1022/2010.
Foram os autos ainda o Ministério Público de Contas que
por meio do Parecer 4844/2018 reafirmar in totum os
pareceres ministeriais de fl. 1083/11100 e 1118/1120.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
2.1 Da ocorrência da prescrição.
Nos moldes do artigo 71, §2º, I da Lei Complementar
nº 621 de 14/01/1193, a data inicial para contagem do
Segunda-feira, 5 de agosto de 2019

495

ATOS DA 2a CÂMARA

prazo prescricional nos casos de prestação e tomada de
contas se inicia quando de sua autuação.
O inciso I, §4º do artigo 71 prescreve que interrompe a
prescrição quando da citação válida do responsável.
O §5º do art. 71 estabelece que a prescrição não impede
a fiscalização por parte do Tribunal de Contas.
Art. 71. Prescreve em cinco anos a pretensão punitiva
do Tribunal de Contas nos feitos a seu cargo.
§ 1º A prescrição poderá ser decretada de ofício ou
mediante provocação de qualquer interessado, após
manifestação escrita do Ministério Público junto ao
Tribunal de Contas.
§ 2º Considera-se a data inicial para a contagem do
prazo prescricional:

fiscalizadora do Tribunal de Contas para verificação da
ocorrência de prejuízo ao erário e adoção de medidas
corretivas (art. 71, § 5° da LC n. 621/12).
Cabendo a esta Egrégia Corte de Contas, embora tenha
ocorrido prescrição da pretensão punitiva, por tratase os autos de prestação de contas, permanece o
poder Constitucional do Tribunal de Contas de proferir
julgamento nessa hipótese, conforme art. 375, parágrafo
único, do RITCEES c/c art. 71, II, da CF.
2.2 Fundamentação
Passo a análise dos indícios de irregularidades apontados,
separados por responsável, para ao final, proceder à
análise conclusiva:
2.2.1 Alexandre Camilo Fernandes Viana

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;

Cargo: Diretor Superintendente da União Nacional das
Instituições de Autogestão em Saúde — Superintendência
Estadual do Espírito Santo.

...

Indícios de Irregularidades:

§ 4º Interrompem a prescrição:

1.1 - Contratação Sem Licitação Prévia (Item IV, 2.1 da
ITI).

I - a citação válida do responsável;
...
§ 5º A prescrição da pretensão punitiva não impede
a atuação fiscalizadora do Tribunal de Contas para a
verificação da ocorrência de prejuízo ao erário, nem
obsta a adoção de medidas corretivas.
Manifesta o Ministério Público de Contas por meio do
Parecer 2613/2017-3, que ao examinar os presentes
autos, verificou que ocorreu a consumação da prescrição
da pretensão punitiva, persistindo, entretanto, a atuação

ITEM IV DA ITI — Auditorias Especiais Complementares
— Termo de Cooperação FEDC/CVRD/CST/Unidas.

1.2 - Falta de Projeto Básico e Orçamento Detalhado
(Item IV, 2.2 da ITI).
1.3 - Execução de Obras e Serviços de Engenharia sem
Anotação de Responsabilidade Técnica — ART (Item IV,
2.3 da ITI).
1.4 - Realização de Despesa sem Prévio Empenho (Item
IV, 2.4 da ITI).
1.5 — Não comprovação da realização dos serviços
pagos (Item IV, 2.5 da ITI).
www.tce.es.gov.br

1.6 - Pagamento de despesas sem prévia e adequada
liquidação (Item IV, 2.6 da ITI).
1.7 — Ausência de repasse dos recursos pela
interveniente (Item IV, 2.7 da ITI).
Pertinente as denúncias apresentadas, coube aos
autos do Processo TC 2569/2008 apurar indícios de
irregularidades reportados nos autos do processo TC
0136/2008. Tendo o Relatório Técnico do Plano de
Auditoria Especial Complementar nº 129/2008, fls. 1111
a 1199 (TC 2569/2018) analisado a execução do Termo
de Cooperação Técnica firmado entre a Cia. Siderúrgica
de Tubarão e Cia. Vale do Rio Doce, em favor do Estado
do Espírito Santo (representado pelo Fundo Estadual de
Defesa do Consumidor) com a interveniência da UNIDASES (União Nacional das Instituições de Autogestão em
Saúde) com a finalidade de possibilitar a instalação do 1º
Juizado Especial Cível, ajunto ao PROCON.
Explicou a área técnica por meio da Instrução Técnica
Conclusiva 01022/2010-7 que o Termo de Cooperação
Firmado, fls. 1131 a 1136 (Processo TC 2569/2008 –
apenso), determina no item 3.2.3 que a aplicação dos
recursos constituía obrigação do Fundo Estadual de
Defesa do Consumidor - FEDC. A intermediária Unidas,
que era representada pelo ora justificante, recebeu a
incumbência de repassar ao Fundo os recursos recebidos,
conforme item 3.3.2 do ajuste. Entretanto, ao aplicar ele
próprio os recursos, agora públicos, o representante da
Unidas descumpriu o pactuado.
Ao realizar defesa oral, fls. 864 a 871 dos autos, alegou
que não compete a está Corte realizar este julgamento,
uma vez que defendente não é servidor público e que
a atuou de acordo com orientações recebidas por meio
de uma correspondência do Procon, que solicitou que o
Segunda-feira, 5 de agosto de 2019
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repasse dos recursos fosse feito diretamente à empresa
prestadora dos serviços.

Anotação de Responsabilidade Técnica (ART). Base
legal: art. 1º da Lei nº 6.496/77.

Todavia, traz a Lei Orgânica do Tribunal de Contas em seu
art. 4º que a jurisdição da Corte abrange:

2.4 - Realização de Despesa sem Prévio Empenho. Base
legal: art. 60 da Lei nº 4.320/64.

I - qualquer pessoa física, órgão ou entidade a que se
refere o artigo lº, inciso III, que utilize, arrecade, guarde
ou administre dinheiros, bens e valores públicos ou pelos
quais o Estado ou os Municípios respondam, ou que, em
nome deles, assuma obrigação de natureza pecuniária;

2.5 - Não comprovação da realização dos serviços pagos.
Base legal: art. 63, § 2º, I, II e III da Lei nº 4.320/64.

II - os que derem causa a perda, extravio ou outra
irregularidade de que resulte dano ao erário.

2.7 - Ausência de repasse dos recursos pela
interveniente. Infringência ao item 3.3.2 do Termo de
Cooperação assinado.

Nesse sentido, não elide a responsabilidade do ora
defendente eventual ordem ou solicitação de terceiro,
escrita ou oral, para que a entidade intermediária do
ajuste agisse dessa ou daquela forma, praticasse esse ou
aquele ato. A ninguém é dado desconhecer a lei e muito
menos os termos de um ajuste no qual apôs sua firma.
Mantendo-se portanto as irregularidades.
2.2.2 Renata Nunes Quintaes
Cargo: Diretora Jurídica (exercendo também as funções
de Diretor Administrativo e Financeiro).
ITEM IV DA ITI — Auditorias Especiais Complementares
— Termo de Cooperação FEDC/CVRD/CST/Unidas
Indícios de Irregularidades:
2.1 - Contratação Sem Licitação Prévia. Base legal: arts.
2º e 3º da Lei nº 8.666/93 e art. 37, caput, e inc. XXI da
Constituição Federal.
2.2 - Falta de Projeto Básico e Orçamento Detalhado.
Base legal: art. 7º § 2º, I e II, c/c art. 6º, IX, todos da Lei
nº 8.666/93.
2.3 - Execução de Obras e Serviços de Engenharia sem

2.6 - Pagamento de despesas sem prévia e adequada
liquidação. Base legal: art. 62 c/c art. 63 da Lei nº
4.320/64.

Quanto as irregularidades detectadas na aplicação dos
recursos recebidos através do Termo de Cooperação
FEDC/CVRD/CST/Unidas, na sessão do dia 5 de outubro
de 2010, em sede de sustentação oral, a defendente
invocou em seu favor, o fato de que ela não reconhece
as assinaturas apostas nos documentos que atestam a
execução de serviços comprovadamente não prestados,
consoante farta documentação constante dos autos.
Tendo juntado aos autos laudo pericial nº 5851/2010,
da Polícia Civil, fls. 982 a 991, referente ao exame
grafotécnico concluiu-se de que não seria dela as
assinaturas constantes das Notas Fiscais de Serviço
MOD. 04, 2ª via, nºs: 0179 e 0180 da firma HZ Comércio
e Representações Ltda., bem como do Ofício do PROCON
nº. 431/06.
Trouxe a área técnica por meio da Manifestação
Técnica 23/2011-8 seu posicionamento, pela revisão da
proposta de condenação da Srª. Renata Nunes Quintaes,
conforme formulada na ITC 1022/2010, retirando-se,
em consequência, a imputação de responsabilidade
www.tce.es.gov.br

solidária pelas irregularidades.
Em contraponto posicionou-se o Ministério Público
de Contas no Parecer PPJC 407/2012, afirmando que o
posicionamento técnico se deu de forma equivocada,
uma vez que, a responsabilidade da Srª. Renata Nunes
Quintaes, Diretora Jurídica, no exercício também das
funções de Diretor Administrativo e Financeiro do
Fundo, não deve ser extraída apenas com base no que
afirma o referido laudo, mas de todas as demais provas
colacionadas aos autos.
Corroborando com entendimento Ministerial e
considerando na Manifestação Técnica 9/2011, fls. 987
a 992 que afirmou:
[...]
3. Ocorre que os autos demonstram uma considerável
inconstância da defendente na grafia de sua firma.
Considere-se, por exemplo, alguns documentos dos
autos, endereçados todos ao Conselheiro relator do
presente processo: a assinatura da defendente aposta à
folha 859 difere de outra à fl. 977, que difere de mais
uma à fl. 979, que por sua vez difere de outra à fl. 981.
Em resumo, não há aqui uma única assinatura similar a
outra.
4. Por outro lado, da diversidade de documentos
originais que constam dos autos uma assinatura parece
mais consistente, apresentando-se, por exemplo, à
folha 847, em documento todo escrito de punho pela
defendente e endereçado ao Conselheiro relator, e
repetindo-se à folha 856, dirigida ao presidente deste
Tribunal, e ainda à folha 859, em outro documento
encaminhado ao conselheiro relator. Ocorre que tal
assinatura é, à primeira vista, idêntica à que consta
Segunda-feira, 5 de agosto de 2019
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do principal documento (cópia) cuja autenticidade a
defendente contesta e em que se atesta a realização dos
serviços que a auditoria desta Corte não comprovou no
Procon.

Ausência de comprovação da despesa — violação ao
formalismo procedimental.

formalismo procedimental.

Prestação de serviços por empresa com objeto social
diverso das atividades executadas perante o órgão.

[...]

3.9 Fornecedor: RZ Confecções Ltda – exceto processo
003.045/06 (Item III, 4.6 da ITI)

Aquisição com violação ao princípio da supremacia do
interesse público.

Ausência de comprovação da despesa — violação ao
formalismo procedimental.

Pagamento sem liquidação da despesa.

Prestação de serviços por empresa com objeto social
diverso das atividades executadas perante o órgão.

No caso concreto, embora não se possa afirmar a
ocorrência de fraude, no mínimo, cabe a constatação
de negligência pelo não monitoramento na execução
do orçamento e dos convênios, a qual é inerente ao
exercício das atribuições e competências do cargo de
Diretor Administrativo e Financeiro, cargo esse ocupado
pela defendente, cabendo, portanto, responsabilidade
solidária quanto as irregularidades descritas acima.
2.2.3 Felipe Nunes Carrafa
ITEM III DA ITI — DA AUDITORIA ESPECIAL — Denúncia/
relatório de Auditoria nº 19/2007 da Auditoria Geral do
Estado - AGE
Indícios de Irregularidades:
3.1 Fracionamento de despesas – ausência de licitação:
Processos 007.016/06; 007.018/06; 007.015/06 e
007.020/06 (Item III, 3, a da ITI).
3.2 Nota Fiscal emitida após data-limite para utilização
- liquidação da despesa a partir de documento fiscal
inidôneo (Item III, 3, b da ITI).
3.3 Empresas diferentes localizadas no mesmo endereço
e que pertencem ao mesmo sócio/procurador (Item III,
3, c da ITI).
3.4 Ausência de comprovação da despesa — violação
ao formalismo procedimental (Item III, 3, d da ITI).
3.5 Fornecedor: Dayana Duarte Cardoso - exceto
processos 003.043/06 e 003.049/06 (Item III, 4.1 da ITI).

Nota Fiscal emitida após data-limite para utilização
(liquidação da despesa a partir de documento fiscal
inidôneo).
3.6 Fornecedor: Idéias Fixas Comércio Ltda – ME –
exceto processo 003.022/06 (Item III, 4.2 da ITI)

Pagamento sem liquidação da despesa.

Pagamento sem liquidação da despesa.
3.10 Fornecedor: ZIP Comércio Ltda (Item III, 4.7 da ITI).
Ausência de comprovação da despesa — violação ao
formalismo procedimental.

Ausência de comprovação da despesa — violação ao
formalismo procedimental.

Prestação de serviços por empresa com objeto social
diverso das atividades executadas perante o órgão.

Prestação de serviços por empresa com objeto social
diverso das atividades executadas perante o órgão.

3.11 Fornecedor: DBM Consultoria e Sistemas Ltda
(Item III, 4.8 da ITI).

Pagamento sem liquidação da despesa.

Ausência de comprovação da despesa — violação ao
formalismo procedimental.

Nota Fiscal emitida após data-limite para utilização
(liquidação da despesa a partir de documento fiscal
inidôneo).
3.7 Fornecedor: HZ Comércio e Representações Ltda (Item III, 4.3 da ITI)
Ausência de comprovação da despesa — violação ao
formalismo procedimental.
Prestação de serviços por empresa com objeto social
diverso das atividades executadas perante o órgão.

Pagamento sem liquidação da despesa.
3.12 Fornecedor: Mar Móveis Comercial Ltda (Item III,
4.9 da ITI).
Ausência de comprovação da despesa — violação ao
formalismo procedimental.
Pagamento sem liquidação da despesa.

Pagamento sem liquidação da despesa.

Nota Fiscal emitida após data-limite para utilização
(liquidação da despesa a partir de documento fiscal
inidôneo).

3.8 Fornecedor: Tecni Consulting S/C Ltda - (Item III, 4.5
da ITI)

3.13 Fornecedor: Marcela Bianca de Almeida Garret ME (Item III, 4.12 da ITI).

Ausência de comprovação da despesa — violação ao

Ausência de comprovação da despesa — violação ao
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formalismo procedimental.
Prestação de serviços por empresa com objeto social
diverso das atividades executadas perante o órgão.
3.14 Fornecedor: ACL Assistência Empresarial Ltda
(Item III, 4.13 da ITI).
Ausência de comprovação da despesa — violação ao
formalismo procedimental.
Pagamento sem liquidação da despesa.
3.15 Fornecedor: MFA Camargo Modas ME (Item III,
4.14 da ITI).
Ausência de comprovação da despesa — violação ao
formalismo procedimental.
Prestação de serviços por empresa com objeto social
diverso das atividades executadas perante o órgão.
Pagamento sem liquidação da despesa.
3.16 Outros fornecedores – Exceto processos
003.050/06; 00.053/06; 003.046/06 (Item III, 4.15 da
ITI).
Ausência de comprovação da despesa — violação ao
formalismo procedimental.
Aquisição em violação ao princípio da supremacia do
interesse público.
Pagamento sem liquidação da despesa.

considerado na condição de ordenador de despesa já
que assinou as Relações de Ordens Bancárias Externas
(RE’s).
Em sua justificativa, o defende trouxe aos autos que
exercia apenas cargo de assessoria técnica, não tendo
atribuição de chefia ou direção, não se vinculando ou
exercendo atividades financeiras e administrativas,
nem tendo recebido delegação de competência para
autorizar pagamentos. Além disso, esclareceu que a RE
não se trata de uma ordem de pagamento, mas apenas
uma relação de ordens de pagamento.
Após, considerando os fatos trazidos aos autos, reanalisou
a área técnica ainda em sede da ITC 01022/2010-7, se
manifestando pelo afastamento da responsabilidade
atribuída ao justificante pelos indícios de irregularidades
apontados já que o fato de relacionar na RE as Ordens
Bancárias não pode determinar a responsabilidade de
um servidor por esse pagamento. Ademais, nos casos
que não se pode verificar quem autorizou o pagamento,
cabe a imputação recair sobre o ordenador principal,
ao qual cabe gerir a Unidade e, se for o caso, atribuir
delegações de competência.
Considerando, parcialmente o posicionamento exarado
na ITC e Ministério Público de Conta no Parecer da PJC
00407/2012-8, excluo, a responsabilidade atribuída ao
Senhor Felipe Nunes Carrafa.

Fracionamento de despesas (Item III, 4.16 da ITI)

2.2.3 Celso Kohler Caldas.

Ausência de licitação — fracionamento de despesas

ITEM III DA ITI — DA AUDITORIA ESPECIAL — Denúncia/
relatório de Auditoria nº 19/2007 da Auditoria Geral do
Estado - AGE

O Corpo Técnico desta Egrégia Corte de Contas através
da Instrução Técnica Conclusiva 01022/2010-7 esclarece
que os indícios retro mencionados foram imputados
ao Senhor Felipe Nunes Carrafa pelo mesmo ter sido

Origem: Dispensa de licitação
Objeto: Contratação de consultoria técnica para
reorganização do Procon
Fornecedor: Total Assessoria Ltda.
Valor: R$ 8.000,00 (oito mil reais)
Nota de Empenho nº: 00008, de 12/04/2006
Ordem Bancária nº: 00009, de 18/04/2006
Relação Externa nº: 00005, de 19/04/2006
Ausência de licitação.
Ausência de comprovação dos elementos necessários à
dispensa de licitação.
Não atendimento ao princípio da publicidade
4.2 Processo 007.014/06 (Item III, 2 da ITI)
Origem: Dispensa de licitação
Objeto: Contratação de serviços para manutenção de
computadores e substituição das peças constantes dos
orçamentos.
Fornecedor: Tecni Consulting S/C Ltda.
Valor: R$ 4.176,00 (quatro mil, cento e setenta e seis
reais).
Nota de Empenho nº: 00017, de 12/05/06
Ordem Bancária nº: 00016, de 16/05/06
Relação Externa nº: 00011, de 17/05/06
a)
Ausência de atendimento a requisitos formais
da dispensa de licitação.
4.3 Outros Processos (Item III, 3 da ITI)
Processo 007.016/06 de 15/05/2006

Indícios de Irregularidades:

Origem: Dispensa de licitação

4.1 Processo 007.009/06 (Item III, 1 da ITI)

Objeto: Contratação de serviços elétricos
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Orçamentos:
FERREIRACON
Construtora
Ltda,
Construtora FEMAR Ltda e CONSTRUAF Construtora Ltda

reais e trinta centavos)

Dos Processos acima listados, temos:

Fornecedor: CONSTRUAF Construtora Ltda.

Nota de Empenho nº: 00018, de 12/05/2006
Ordem Bancária nº: 00019, de 22/05/2006

Fracionamento de despesas – ausência de licitação:
Processos 007.016/06; 007.018/06; 007.015/06 e
007.020/06 (Item III, 3, a da ITI).

Valor: R$ 4.199,00 (quatro mil, cento e noventa e nove
reais)
Nota de Empenho nº: 00019, de 15/05/2006
Ordem Bancária nº: 00018, de 18/05/2006
Relação Externa nº: 00012
Nota Fiscal nº: 0045 de 17/05/2006
Processo 007.018/06 de 25/05/2006
Origem: Dispensa de licitação

Relação Externa nº: 00013/06
Nota Fiscal nº: 0020 - maio/2006
Processo 007.020/06
Origem: Dispensa de licitação
Objeto: Contratação de serviços para retirada
de infiltração, remoção e regularização de piso e
assentamento de cerâmica com fornecimento de
material.

Objeto: Contratação de serviços de pintura no 5º, 6º e 7º
andar da sede do Procon.

Fornecedor: FEMARCO Serviços e Comércio Ltda ME.

Orçamentos:
CONSTRUAF
Construtora
Ltda,
FERREIRACON Construtora Ltda e FEMARCO Serviços e
Comércio Ltda ME

Nota de Empenho nº: 00058, de 25/07/2006

Fornecedor: FEMARCO Serviços e Comércio Ltda ME.
Valor: R$ 7.999,33 (sete mil, novecentos e noventa e
nove reais e trinta e três centavos)

Valor: R$ 7.050,00 (sete mil e cinquenta reais)

Nota Fiscal emitida após data-limite para utilização
- liquidação da despesa a partir de documento fiscal
inidôneo (Item III, 3, b da ITI).
Empresas diferentes localizadas no mesmo endereço e
que pertencem ao mesmo sócio/procurador (Item III, 3,
c da ITI).
Ausência de comprovação da despesa — violação ao
formalismo procedimental (Item III, 3, d da ITI).
4.4 Fornecedor: Dayana Duarte Cardoso - exceto
processos 003.043/06 e 003.049/06 (Item III, 4.1 da ITI)

Ordem Bancária nº: 00049, de 27/07/2006

Atividade econômica principal: Comércio varejista de
objetos de arte.

Relação Externa nº: 00024/06

CNPJ: 07.487.751/0001-23.

Nota Fiscal nº: 0077 — julho/2006.

Total pago: R$ 25.746,41 (vinte e cinco mil, setecentos e
quarenta e seis reais e quarenta e um centavos).

OBS: data-limite para emissão = 09/06/2006.

Ausência de comprovação da despesa — violação ao
formalismo procedimental.

Nota de Empenho nº: 00032, de 08/06/2006

Processo 003.042/06

Ordem Bancária nº: 00034, de 22/06/2006

Origem: Dispensa de licitação

Relação Externa nº: 00018 Nota Fiscal nº: 0076 de
09/06/2006.

Objeto: Aquisição de material de construção

OBS: DATA-LIMITE PARA EMISSÃO. SEM LIQUIDAÇÃO
Processo 007.015/06

Valor: R$ 5.479,59 (cinco mil, quatrocentos e setenta e
nove reais e cinquenta e nove centavos)

Origem: Dispensa de licitação

Nota de Empenho nº: 00089, de 18/12/2006

Objeto: Contratação de serviços hidráulicos

Ordem Bancária nº: 00085, de 19/12/2006

Fornecedor: FERREIRACON Construtora Ltda.

Relação Externa nº: 00039/06

Nota Fiscal emitida após data-limite para utilização
(liquidação da despesa a partir de documento fiscal
inidôneo).

Valor: R$ 5.225,30 (cinco mil, duzentos e vinte e cinco

Nota Fiscal nº: 1458 - dezembro/2006

4.5 Fornecedor: Idéias Fixas Comércio Ltda — ME —

Fornecedor: FERCON Ferragens e Material de Construção.
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Prestação de serviços por empresa com objeto social
diverso das atividades executadas perante o órgão.
Aquisição com violação ao princípio da supremacia do
interesse público.
Pagamento sem liquidação da despesa.
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exceto processo 003.022/06

principal: Fabricação de artefatos de joalheria e
ourivessaria.

Prestação de serviços por empresa com objeto social
diverso das atividades executadas perante o órgão.

CNPJ: 07.920.969/0001-20.

Pagamento sem liquidação da despesa.
4.10 Fornecedor: ZIP Comércio Ltda (Item III, 4.7 da ITI)

CNPJ: 32.490.518/0001-47.

Total pago: R$ 10.250,00 (dez mil e duzentos e cinquenta
reais).

Total pago: R$ 24.869,00 (vinte e quatro mil, oitocentos
e sessenta e nove reais).

Ausência de comprovação da despesa — violação ao
formalismo procedimental

Ausência de comprovação da despesa — violação ao
formalismo procedimental.

Aquisição em violação ao princípio da supremacia do
interesse público.

Prestação de serviços por empresa com objeto social
diverso das atividades executadas perante o órgão.

Pagamento sem liquidação da despesa.

Ausência de comprovação da despesa — violação ao
formalismo procedimental.

Pagamento sem liquidação da despesa.

4.8 Fornecedor: Tecni Consulting S/C Ltda - (Item III, 4.5
da ITI)

Nota Fiscal emitida após data-limite para utilização
(liquidação da despesa a partir de documento fiscal
inidôneo).

Prestação de serviços por empresa com objeto social
diverso das atividades executadas perante o órgão.

Atividade econômica
contabilidade.

Pagamento sem liquidação da despesa.

4.6 Fornecedor: HZ Comércio e Representações Ltda (Item III, 4.3 da ITI)

R$ 10.426,00 (dez mil, quatrocentos e vinte e seis reais).

(Item III, 4.2 da ITI)
Atividade econômica principal: Comércio varejista de
artigos do vestuário e acessórios

Atividade econômica principal: Comércio por atacado
de automóveis.
CNPJ: 35.974.435/0001-11.
Total pago: R$ 13.300,00 (treze mil e trezentos reais).
Ausência de comprovação da despesa — violação ao
formalismo procedimental.
Prestação de serviços por empresa com objeto social
diverso das atividades executadas perante o órgão.
Pagamento sem liquidação da despesa.
4.7 Fornecedor: EB COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE JÓIAS
LTDA (Item III, 4.4 da ITI)
Emar Batalha
Atividade econômica

principal:

Atividades

de

CNPJ: 03.796.855/0001-69.

Atividade econômica principal: Comércio varejista de
artigos do vestuário e acessórios.
CNPJ: 03.848.787/0001-34.
Total pago: R$ 8.007,00 (oito mil e sete reais).

4.11 Fornecedor: DBM Consultoria e Sistemas Ltda
(Item III, 4.8 da ITI)

Ausência de comprovação da despesa — violação ao
formalismo procedimental.

Atividade econômica principal: Tratamento de dados,
provedores de serviços de aplicação e serviços de
hospedagem na internet.

Pagamento sem liquidação da despesa.

CNPJ: 32.397.531/0001-56
Total pago: R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Fornecedor: RZ Confecções Ltda (Item III, 4.6 da ITI)
Atividade econômica principal: Comércio varejista de
artigos do vestuário e acessórios.
CNPJ: 39.398.490/0001-61.
Total pago: R$ 8.413,00 (oito mil, quatrocentos e treze
reais).
Ausência de comprovação da despesa — violação ao
formalismo procedimental.
www.tce.es.gov.br

Ausência de comprovação da despesa — violação ao
formalismo procedimental.
Pagamento sem liquidação da despesa.
4.12 Fornecedor: Mar Móveis Comercial Ltda (Item III,
4.9 da ITI)
Atividade econômica principal: Fabricação de móveis
com predominância de madeira.
CNPJ: 03.727.267/0001-73.
Total pago: R$ 8.000,00 (oito mil reais).
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Ausência de comprovação da despesa — violação ao
formalismo procedimental.
Pagamento sem liquidação da despesa.

e um reais e trinta centavos).
Ausência de comprovação da despesa — violação ao
formalismo procedimental

Nota Fiscal emitida após data-limite para utilização
(liquidação da despesa a partir de documento fiscal
inidôneo).

Prestação de serviços por empresa com objeto social
diverso das atividades executadas perante o órgão.

4.13 Fornecedor: GSS Serviços LTDA. ME (Item III, 4.10)

4.16 Fornecedor: ACL Assistência Empresarial Ltda
(Item III, 4.13 da ITI)

Atividade econômica principal: Instalação e manutenção
elétrica.
CNPJ: 36.415.289/0001-57.

Pagamento sem liquidação da despesa.

(Macro Consultoria e Sistemas)

Neste subitem são relatados pagamentos feitos sem
processo a terceiros, em valor inferior a R$ 8.000,00 (oito
mil reais), e que também apresentam irregularidades.
Sendo eles:
Tabela 17 (ITI 370/2009) – Processo TC 1072/2006
Ausência de comprovação da despesa — violação ao
formalismo procedimental.
Aquisição em violação ao princípio da supremacia do
interesse público.
Pagamento sem liquidação da despesa.

Total pago: R$ 6.790,00 (seis mil, setecentos e noventa
reais).

Atividade econômica principal: Tratamento de dados,
provedores de serviços de aplicação e serviços de
hospedagem na internet (vide fl. 207 do TC 2569/2008).

Ausência de comprovação da despesa — violação ao
formalismo procedimental

CNPJ: 05.112.632/0001-60. Total pago: R$ 5.000,00
(cinco mil reais).

4.20 Processos com numeração idêntica e diferentes
objetos (Item III, 5 da ITI)

Pagamento sem liquidação da despesa.

Ausência de comprovação da despesa — violação ao
formalismo procedimental

a)
Violação ao formalismo procedimental (Item
III, 5.1 da ITI)

Pagamento sem liquidação da despesa.

4.21. Relação de Ordens Bancárias Externas - RE (Item
III, 6 da ITI)

4.14 Fornecedor: Paulo Rufino Mendes — ME (Item III,
4.11 da ITI)
Atividade econômica principal: comércio varejista de
artigos de joalheria.

4.17 Fornecedor: MFA Camargo Modas ME (Item III,
4.14 da ITI)

CNPJ: 06.328.382/0001-63.

Atividade econômica principal: Comércio varejista de
artigos do vestuário e acessórios

Total pago: R$ 6.510,00 (seis mil, quinhentos e dez reais).
Ausência de comprovação da despesa — violação ao
formalismo procedimental.

CNPJ: 05.325.844/0001-26

4.19 Fracionamento de despesas (Item III, 4.16 da ITI)
Ausência de licitação — fracionamento de despesas

Pagamento Irregular (Item III, 6.1 da ITI)
Trouxe a área técnica desta Egrégia Corte de Contas em
sede da ITI, que para análise de pagamentos efetivados
no exercício foram obtidas junto ao Banestes as Relações
das Ordens Bancárias expedidas pelo Fundo Estadual
do Defesa do Consumidor — FEDC (UG 460.904) do TC
2569/2008) no período compreendido entre janeiro e
dezembro de 2006.

Pagamento sem liquidação da despesa.

Total pago: R$ 2.750,00 (dois mil, setecentos e cinquenta
reais).

4.15 Fornecedor: Marcela Bianca de Almeida Garret ME (Item III, 4.12 da ITI)

Ausência de comprovação da despesa — violação ao
formalismo procedimental

Atividade econômica principal: Comércio varejista de
objetos de arte.

Prestação de serviços por empresa com objeto social
diverso das atividades executadas perante o órgão.

CNPJ: 06.648.286/0001-00.

Pagamento sem liquidação da despesa.

A equipe de auditoria, de posse da Relação das Ordens
Bancárias Externas emitidas pelo SIAFEM (Sistema
Integrado de Administração Financeira), as comparou
com as RE’s enviadas pelo BANESTES.

Total pago: R$ 5.861,30 (cinco mil, oitocentos e sessenta

4.18 Outros fornecedores (Item III, 4.15 da ITI)

Foi constatado que todas as ordens bancárias constantes

www.tce.es.gov.br
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da 2006RE00039, de nº 00078 a 00088, foram pagas,
totalizando o valor de R$ 52.400,00 (cinquenta e dois
mil e quatrocentos reais) e não o valor de R$ 34.609,59
(trinta e quatro mil, seiscentos e nove reais e cinquenta
e nove centavos), conforme apontado na 2006RT00039
enviada pelo Banestes. Na 2006RT00039 enviada pelo
Banestes, inclusive, consta somente a OB nº 00078,
como pagamento à GEFIN (gerência de pagamento)
no valor de R$ 34.609,59, sendo que, em consulta ao
SIAFEM, verificou-se que a OB nº 00078 foi expedida, na
verdade, no valor de R$ 2.400,00 e em favor do credor
EB Comércio e Indústria Ltda.
Em consulta ao SIAFEM constatou-se que as únicas
RT’s (relações de retorno) emitidas pelo órgão foram
2006RT00001 a 2006RT00009.
Em razão do exposto e considerando a diferença entre
os valores referidos, deve o Senhor Celso Kohler Caldas,
ordenador despesa, ressarcir o erário público, a quantia
de R$ 17.790,41 (dezessete mil, setecentos e noventa
reais e quarenta e um centavos), equivalentes a 10.515,6
VRTE’s.
ITEM IV DA ITI — AUDITORIAS ESPECIAIS
COMPLEMENTARES — Termo de Cooperação FEDC/
CVRD/CST/Unidas
5.1 - Contratação Sem Licitação Prévia (Item IV, 2.1 da
ITI)
5.2 - Falta de Projeto Básico e Orçamento Detalhado
(Item IV, 2.2 da ITI)
5.3 - Execução de Obras e Serviços de Engenharia sem
Anotação de Responsabilidade Técnica — ART (Item IV,
2.3 da ITI)
5.4 - Realização de Despesa sem Prévio Empenho (Item

IV, 2.4 da ITI)
5.5 — Não comprovação da realização dos serviços
pagos (Item IV, 2.5 da ITI)
5.6 - Pagamento de despesas sem prévia e adequada
liquidação (Item IV, 2.6 da ITI)
5.7 — Ausência de repasse dos recursos pela
interveniente (Item IV, 2.7 da ITI)
O defendente apresenta justificativa às irregularidades
apontadas na ITI 370/2009 e que têm origem no Relatório
Técnico do Plano de Auditoria nº 192/2007, desta Corte,
elaborado após recebimento pelo Tribunal de Denúncia
da AGE e posterior realização de Auditoria Especial do
TCES para apuração dos fatos.
Informando, que a Auditoria realizada pela AGE se deu
em decorrência de informações prestadas à Delegacia
de Crimes Contra a Administração Pública, dando conta
de irregularidades que se verificavam no Procon/ES,
autarquia da qual era presidente. Tendo determinado
o monitoramento das Relações de Ordens Bancárias
Externas (RE’s) do órgão, detectando pagamento
em duplicidade. Ademais, encontrou sua assinatura
digitalizada de posse de servidora do Procon e que
estaria sendo utilizada de forma indevida.
Afirma ainda que as irregularidades atribuídas a ele
seriam de responsabilidade da Diretoria Administrativa
e Financeira, então ocupada pela Sra. Renata Nunes
Quintaes. Acrescentando o nome do servidor Vagton
Bermudes Nunes, que teria irregularmente uma senha
de acesso ao SIAFEM;
Entretanto, afirmou a área técnica em sede da ITC
1022/2010 que o defendente mistura as irregularidades
listadas na ITI 370/2009 com irregularidades
www.tce.es.gov.br

questionadas em autos distintos, inclusive de prestação
de contas de diferente Unidade Gestora, o Procon, e
responde a itens daqueles autos, enquanto aqui trata-se
do Fundo Estadual de Defesa do Consumidor.
Em consonância com o entendimento técnico, de que
tais manifestações, em nenhum momento justificam os
indícios de irregularidades listados na ITI, mas apenas
relacionam e encaminham cópias de documentos
que integram processo penal que apura denúncia do
Ministério Público sobre crimes contra a administração
pública, que teriam sido cometidos no Procon e no
FEDEC. Cópias essas, que em alguns casos, sequer
foram juntadas aos presentes autos, e a manifestação
do justificante limita-se a informar que os documentos
teriam sido juntados a outros autos deste Tribunal,
em atendimento a distintas citações, não relacionadas
à presente prestação de contas, mantenho as
irregularidades.
III. CONCLUSÃO
Ante o exposto, divergindo parcialmente da área técnica
e acompanhando na íntegra o Ministério Público de
Contas, VOTO no sentido de que a Segunda Câmara
aprove a seguinte minuta de Acórdão que submeto à
consideração de Vossas Excelências.
RODRIGO COELHO DO CARMO
Conselheiro Relator
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM
os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo, reunidos em Sessão Ordinária da Segunda
Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em:
1.1 PRESCRIÇÃO da pretensão punitiva desta Corte
Segunda-feira, 5 de agosto de 2019
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de Contas, extinguindo-se os autos com resolução de
mérito com base no artigo 374 do Regimento.

Referência do Tesouro Estadual - VRTE, consoante ITC
nº. 1022/2010, na forma no artigo 89 da LC 621/12;

CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO

1.2 JULGAR IRREGULAR Prestação de Contas Anual
do Fundo Estadual de Defesa do Consumidor - FEDC,
exercício 2006, sob responsabilidade de Celso Kohler
Caldas, Presidente do Conselho Diretor, e Renata
Nunes Quintaes, Diretora Jurídica, e Alexandre Camilo
Fernandes, Diretor Superintendente da União Nacional
das Instituições de Autogestão em Saúde, nas funções
de Diretor Administrativo e Financeiro, nos termos
do art. 84, inciso III, alíneas “c”, “d”, “e” e “f”, da Lei
Complementar nº. 621/2012;

1.6 Sejam condenados, solidariamente, Celso Kohler
Caldas, Renata Nunes Quintaes e Alexandre Camilo
Fernandes ao ressarcimento de 29.554,3 (vinte e nove
mil, quinhentas e cinquenta e quatro e três décimos)
unidades do valor de referência do Tesouro Estadual
– VRTE, de acordo com o disposto no artigo 89 da LC
621/12;

CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER

1.7 Deixo de apreciar a aplicação de pena de inabilitação
para o exercício de cargo em comissão ou função de
confiança, pelo prazo de cinco anos, conforme sugestão
do Ministério Público de Contas, para análise em
Plenário, nos termos do artigo 392 RITCEES.

Secretária-adjunta das sessões

1.2 Excluir a responsabilidade do Senhor Felipe Nunes
Carrefa descritas no item 2 da ITC 1022/2010;
1.3 Pela manutenção de todos os apontes de
irregularidade descritos nos itens 2 e 4 da ITC 1022/2010,
sob responsabilidade, respectivamente, de Celso Kohler
Caldas e de Renata Nunes Quintaes;
1.4 Pelo afastamento dos itens 4.1.1 - Contratação
Sem Licitação Prévia; 4.1.2 - Falta de Projeto Básico
e Orçamento Detalhado; 4.1.3 - Execução de
obras e serviços de engenharia sem anotação de
responsabilidade técnica e 4.1.4 - Realização de despesa
sem prévio empenho e pela manutenção dos apontes de
nº. 4.1.5 — Não comprovação da realização dos serviços
pagos; 4.1.6 - Pagamento de despesas sem prévia e
adequada liquidação e 4.1.7 — Ausência de repasse dos
recursos pela interveniente todos da ITC 1022/2010, sob
responsabilidade de Alexandre Camilo Fernandes;
1.5 Seja imputado a Celso Kohler Caldas o débito no valor
de 108.787,4 (cento e oito mil, setecentos e oitenta
e sete reais e quatro décimos) unidades do Valor de

1.8 ARQUIVAR os autos após o trânsito em julgado.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 12/06/2019 - 18ª Sessão Ordinária da
2ª Câmara.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Manoel Nader Borges
(presidente), Rodrigo Coelho do Carmo (relator) e
Domingos Augusto Taufner.
5. Ficam os responsáveis obrigados a comprovar perante
o Tribunal o recolhimento do débito e/ou da multa
aplicada, no prazo de trinta dias, contados a partir da
publicação deste Acórdão, nos termos do art. 454,
inciso I, do Regimento Interno deste Tribunal. Quando
cabível recurso, os prazos para interposição encontramse previstos no Título VIII do mesmo diploma normativo.
CONSELHEIRO SERGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
www.tce.es.gov.br

Relator
Fui presente:
PROCURADOR DE CONTAS LUIS HENRIQUE ANASTÁCIO
DA SILVA
Em substituição ao procurador-geral
LUCIRLENE SANTOS RIBAS

ACÓRDÃO TC- 0710/2019-4 – SEGUNDA CÂMARA
Processo:

04696/2016-7

Classificação:
Ordenador

Prestação

Exercício:

2015

de

Contas

Anual

de

UG: 		
PMBSF - Prefeitura Municipal de Barra
de São Francisco
Relator: Rodrigo Coelho do Carmo
Responsável:
LUCIANO
PEREIRA, ALENCAR MARIM

HENRIQUE

SORDINE

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – CONTAS DE GESTÃO
– EXERCÍCIO DE 2015 –PREFEITURA MUNICIPAL DE
BARRA DE SÃO FRANCISCO – JULGAMENTO PELA
IRREGULARIDADE DAS CONTAS – APÓS O TRÂNSITO EM
JULGADO DO ACÓRDÃO - POR FORÇA DA TESE FIXADA
PELO STF NO RE Nº 848.826, COMUNICAÇÃO DO
JULGAMENTO À CÂMARA MUNICIPAL, SOB A FORMA
DE PARECER PRÉVIO, PARA FINS DE INELEGIBILIDADE
(LEI COMPLEMENTAR Nº 64/90, ART. 1º, I, g, ALTERADO
Segunda-feira, 5 de agosto de 2019

504

ATOS DA 2a CÂMARA

PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 135/2010) – MULTA
- DETERMINAÇÃO – ENVIAR COMUNICAÇÃO DE
JULGAMENTO - DAR CIÊNCIA - ARQUIVAR
O EXMO. SR. RELATOR CONSELHEIRO RODRIGO COELHO
DO CARMO
RELATÓRIO
Tratam os presentes autos de Prestação de Contas
Anual da Prefeitura Municipal de Barra de São Francisco,
referente ao exercício financeiro de 2015, sob a
responsabilidade do Luciano Henrique Sordine Pereira
- Prefeito.

Diante do não envio da PCA referente ao ano de 2015,
dentro do prazo legal, conforme Relatório de Omissão
de 00044/2016-1 resultante de consulta ao sistema
CidadES, depreendendo da emissão da Decisão em
Protocolo 00101/2016-5 (peça 03) pela Notificação do
Sr. Luciano Henrique Sordine Pereira, para no prazo de
10 dias providenciar envio da PCA – Contas Gestão.
O responsável foi devidamente notificado por meio
do Termo de Notificação 50093/2016-9, em 18 de
maio de 2015, após consulta ao Sistema Cidades Web
em 28/06/16 não foi acusado o recebimento das
informações solicitadas nos termos do Relatório de
Omissão de 00044/2016-1.
Ante ao não atendimento, depreendeu-se a Decisão
Monocrática 00654/2016-9, datada de 18/07/2016,
peça 10, citando (Termo de Citação 00965/2016-7, peça

11) e notificando (Termo de Notificação 01322/20167, peça 12) o Sr. Luciano Henrique Sordine Pereira para
encaminhar as informações pertinentes nos termos da
Instrução Técnica Inicial 00589/2016-1, peça 08.
Em atendimento aos termos da Decisão Monocrática
00654/2016-9 o Sr. Luciano Henrique Sordine Pereira
apresentou em 16/08/2016 protocolo 11485/2016-3,
peça 12, justificativa bem como informou do envio da
PCA.
Após análise das informações envidas (comprovante
envio PCA anexo 05925/2016-1, peça 19) SecexContas
- Secretaria de Controle Externo de Contas, através da
Instrução Técnica Inicial 00910/2016-6, sugeriu Citação e
Notificação conforme Termo de Citação 01342/2016-1,
peça 24 e Termo de Notificação 50455/2016-4, peça 25
o Sr. Luciano Henrique Sordine Pereira para encaminhar
informações nos termos da ITI 00910/2016-6.
O protocolo 01890/2017-2, peça 35, trouxe documento
petitório apresentando as justificativas do responsável
para o não envio dos dados solicitados, devidamente
analisadas pela área técnica, frente aos achados e
apontados no Relatório Técnico nº 519/2017-4, peça
44, que por meio da Decisão Monocrática 01259/20172, peça 47, decidiu por citar o Sr. Luciano Henrique
Sordine Pereira Termo de Citação 01396/2017-2, para
encaminhar informações.

05989/20017-1, peça 55, opinou que se julguem
IRREGULARES as contas do Sr. Luciano Henrique Sordine
Pereira, Prefeito Municipal, no exercício das funções de
ordenador de despesas na Prefeitura Municipal de Barra
de São Francisco, no exercício de 2015, na forma do artigo
84,III da Lei Complementar Estadual 621/2012, tendo
em vista a manutenção de todas as irregularidades.
Nos termos regimentais o Ministério Público de Contas
manifestou-se através do Procurador Heron Carlos
Gomes de Oliveira, Parecer 06786/2017-2, peça 59 que
corroborou com a área técnica, por ocasião dos termos
da Instrução Técnica Conclusiva 05989/2017-1, da
forma transcrita abaixo, recomendando que se julguem
IRREGULARES as contas do senhor Luciano Henrique
Sordine Pereira, exercício 2015, período em que foi
gestor da Prefeitura Municipal de Barra de São Francisco,
transcrição:
5 CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Foi examinada a Prestação de Contas Anual relativa a
contas de gestão da Prefeitura Municipal de Barra de
São Francisco, exercício de 2015, formalizada de acordo
com a Resolução TC 261/13 e alterações posteriores,
sob a responsabilidade do Sr. Luciano Henrique Sordine
Pereira.

Regularmente citado, o interessado não apresentou
justificativas ou documentos que esclarecessem ou
elidissem os indicativos de irregularidades, tendo
sido declarada sua REVELIA pelo relator do processo,
Despacho 68914/2017-2, peça 54.

Apontados indicativos de irregularidades foi assegurado

Frente aos apontamentos, a Instrução Técnica Conclusiva

Citação 1396/2017, foi decretada a revelia do Sr. Luciano

www.tce.es.gov.br

ao prestador o direito ao contraditório e à ampla defesa,
observado, portanto, o devido processo legal; e, diante
da ausência de protocolização de documentação em
alusão a este Processo TC nº 4696/2016, Termo de
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Henrique Sordine Pereira pelo Relator.
Portanto, quanto ao aspecto técnico-contábil e o
disposto na legislação pertinente, opina-se no sentido de
que este Egrégio Tribunal de Contas julgue IRREGULARES
das contas, na forma do artigo 84 da Lei Complementar

Determinar, com fundamento no art. 87, VI da Lei

geral pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de Recurso

Complementar 621/2012:

Extraordinário nº 848.826/DF, emitir parecer prévio

- A tomada de medidas administrativas a fim de apurar a

pela REJEIÇÃO da prestação de contas anual de gestão,

responsabilidade e ressarcir o erário com a totalidade de
encargos financeiros dispendidos em função do atraso
na quitação dos débitos previdenciários, nos termos da

Estadual 621/2012, tendo em vista a manutenção de

IN TC 32/2014.

todas as irregularidades supra.

- A tomada de medidas necessárias para atendimento

Mediante a defesa oral apresentada pelo gestor na
36ª Sessão Ordinária da 2ª Câmara, em 24/10/2018,
em que solicita a inclusão de novas documentações, o
NCE - Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e
Economia exarou a Manifestação Técnica 01355/2018-5
que conclui:
Diante do exposto e do que consta dos autos, submetese à consideração superior a seguinte proposta de
encaminhamento:

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 REJEIÇÃO da
prestação de contas anual de gestão, exercício de 2015,
sob responsabilidade do Sr. Luciano Henrique Sordine
Pereira, objetivando instrumentalizar o julgamento pela

64, de 18 de maio de 1990.

no exercício das funções de ordenador de despesas

O Ministério Público Especial de Contas, manifestou-

135, incisos I e II da Lei Complementar 621/2012, e art.
389, I do RITCEES.

Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990.
FUNDAMENTAÇÃO

de gestão do Sr. Luciano Henrique Sordine Pereira,

MULTA individual com base nos artigos 87, inciso IV e

Francisco, nos termos do art. 1º, inciso I, alínea “g”, da

Interno, em especial a Res. TC 227/2011.

do art. 1º, inciso I, alínea “g”, da Lei Complementar nº

Complementar Estadual 621/2012, aplicando-lhe, ainda,

o julgamento pela Câmara Municipal de Barra de São

É o relatório. Passo a análise.

1.Julgar IRREGULAR a prestação de contas anual

no exercício de 2015, na forma do artigo 84 da Lei

Henrique Sordine Pereira, objetivando instrumentalizar

integral da regulamentação pertinente ao Controle

Câmara Municipal de Barra de São Francisco, nos termos

da Prefeitura Municipal de Barra de São Francisco,

exercício de 2015, sob responsabilidade do Sr. Luciano

se através do Parecer do Ministério Público Especial
de Contas 5600/2018 anuindo aos argumentos fáticos
e jurídicos delineados na Manifestação Técnica –
MT1355/2018 e ainda determinando que, para os
fins dispostos na Decisão Plenária TC-13/2018, que

Nesta fase processual, cabe manifestação apenas
acerca dos ítens abordados na Manifestação Técnica –
MT1355/2018 acerca da consistência elucidativa dos
fatos e documentações acostadas em sede de defesa
oral.
2.1

NÃO

RECOLHIMENTO

DAS

CONTRIBUIÇÕES

PREVIDENCIÁRIAS RETIDAS DE SERVIDORES (Item 2.1
da ITC 5989/2017 e 3.1.1 do RT 519/2017)
Base Normativa: Arts. 37 e 195, inciso II, da Constituição
Federal/1988; art. 30, inciso I, alíneas “a” e “b”, da Lei
Federal nº 8.212/1991.
Trouxe

o

RT

519/2017

que

as

contribuições

previdenciárias devidas ao INSS e ao RPPS retidas de
servidores apresentam indícios de falta de contabilização
e recolhimento às autarquias federal e municipal,
conforme tabela abaixo:

dispõe sobre a aplicação no âmbito deste Tribunal da

Contribuições previdenciárias – servidor Em R$ 1,00

interpretação da fixação de tese jurídica de repercussão

Fonte: [Processo TC 4696/2016 - Prestação de Contas

www.tce.es.gov.br
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Anual/2015]

Vê-se que os argumentos trazidos em defesa não são

do Exercício de 2015.

elucidativos quanto à irregularidade em comento,

Explicou a área técnica:
Pela folha de pagamentos (FOLRPP e FOLRGP) foram

Destaca-se

retidos dos servidores R$ 4.447.134,94 e, entretanto,

Demonstrativo da Dívida Flutuante, a ocorrência de saldo

foram contabilizados pagamentos de somente R$

na conta contábil de retenções referente à competência

3.853.395,64, valor este inferior em R$ 593.739,30,

Dezembro/2015 e através da Listagem de Pagamentos

representando 13,35% do que foi consignado em folha

que anexamos (DOC. 002), é possível comprovar o

de pagamento, pendentes de pagamento.

também

que

fica

evidenciado

no

recolhimento da respectiva competência no valor de R$

Além disso, consta um saldo a pagar ao INSS de

220.820,58 (duzentos e vinte mil, oitocentos e vinte reais

R$ 4.579.824,31, acumulado de outros exercícios

e cinquenta e oito centavos) no dia 17 de fevereiro de

financeiros, pertinente a contribuições consignadas dos

2016.

No memorial da defesa oral foi alegado que:

Desta forma, em conformidade com as informações

A área técnica do Tribunal de Contas apurou que não houve

prestadas pela Contabilidade e baseado nos documentos

o recolhimento das contribuições previdenciárias retidas

anexados, os valores retidos foram devidamente

dos servidores, porém, conforme o DEMONSTRATIVO

recolhidos.

constatar que na conta contábil 218810101000 – RPPS –
RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS, houve
uma inscrição no valor de R$ 2.978.653,70 (dois milhões,
novecentos e setenta e oito mil, seiscentos e cinquenta
e três reais e setenta centavos) e uma respectiva baixa
no valor de R$ 2.974.378,64 (dois milhões, novecentos

Por meio da MT 1355/2018-5 o Núcleo de Contabilidade
e Economia desta Egrégia Corte de Contas, apontou que
o gestor responsável se limitou a informar que o repasse
das contribuições do RPPS retidas dos servidores
encontra-se regular.

185.088,83 (cento e oitenta e cinco mil, oitenta e oito
reais e oitenta e três centavos), referente à competência

A ausência da completa retenção previdenciária da
contribuição previdenciária patronal do Regime Geral de
previdência Social e do Regime Próprio de Previdência
Social eleva o déficit financeiro dos respectivos planos
previdenciários, desrespeitando os ditames legais
contidos no art. 40 da Constituição Federal, no art. 1º da

Diante da postura do prefeito em não preservar o
equilíbrio financeiro-atuarial de ambos regimes, gerando
o pagamento de multa e juros de mora, despesas
presente indicativo de irregularidade, acompanhado
determinação ao atual gestor para que adote as
medidas administrativas necessárias, nos termos do
art. 2º da IN TCEES 32/14, a fim de apurar a totalidade
dos encargos financeiros incidentes sobre recolhimento
de contribuições previdenciárias em atraso, bem como
a responsabilidade e o ressarcimento aos cofres do

Contudo, a impropriedade apontada refere-se ao
acúmulo de valores devidos à previdência geral e própria,

Destaca-se que há um saldo anterior no valor de R$

previdenciária dos servidores.

estas contrárias ao interesse público, fica mantido o

e setenta e quatro mil, trezentos e setenta e oito reais e
sessenta e quatro centavos).

recolhimento às respectivas autarquias da contribuição

Lei 9717/1998 e nos arts. 1º, § 1ª e 69 da LC 101/2000.

servidores.

DA DÍVIDA FLUTUANTE em anexo (DOC. 001) é possível

limitando-se apenas a informar a situação atual do

especialmente os valores retidos de INSS, que acumulam
um saldo a pagar de R$ 4.579.824,31, contribuindo para

município, tendo em vista que tal despesa é considerada
ilegítima e contrária à finalidade pública, impondo-se
a sua glosa, informando, ainda, a esta Corte de Contas
sobre o resultado obtido.

o aumento do endividamento do município.
2.2

Dezembro/2014 que foi devidamente recolhida no início
www.tce.es.gov.br
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RECOLHIMENTO
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PREVIDENCIÁRIA PATRONAL (Item 2.2 da ITC 5989/2017

referente a encargos trabalhistas (GPS INSS) dos meses

e 3.1.2 do RT 519/2017).

de setembro a dezembro de 2015, inclusive 13º salário.

afirmando que no exercício de 2015 houve a inscrição de

Base Normativa: Art. 195, inciso I, da Constituição
Federal/1988; art. 1º, inciso II, da Lei Federal 9.717/1998.
Demonstra a tabela abaixo que durante o exercício foram
pagos R$ 5.051.403,39 de contribuição previdenciárias
do ente aos regimes próprio e geral. Todavia, demonstra
a folha de pagamento, o valor devido de R$ 6.016.038,35,

Ressaltando ainda que o fato de pagamento e até o

e oitenta centavos), o que considerou como uma falha

2016, demonstrou desídia com a gestão das obrigações

contábil e financeira dos Setores de Contabilidade e

patronais da prefeitura, uma vez que a PCA do exercício

Tesouraria municipais, uma vez que os mesmos estavam

de 2016 aponta o mesmo indicativo de irregularidade

cientes da necessidade de se exigir do fornecedor

(Item 3.4.2.3, RT 1015/2017, TC 3675/2017).

que o mesmo apresentasse o devido comprovante de
recolhimento do INSS como uma das condições para que

R$ 964.635,46, correspondente a 15,65% do que foi

Contudo, em consonância com o entendimento

empenhado no exercício.

técnico, que devido a comprovação de pagamento das

		 Em R$ 1,00
Fonte: [Processo TC 4696/2016 - Prestação de Contas
Anual/2015]

R$ 10.591,80 (dez mil, quinhentos e noventa e um reais

empenho ter ocorrido durante o exercício seguinte,

estando pendente de pagamento um montante de

Contribuições previdenciárias – unidade gestora 		

Na oportunidade, o defendente realizou sustentação oral,

o pagamento fosse concretizado.

obrigações patronais em questão, afasto a presente

Trazendo ainda que essa exigência foi cumprida em

irregularidade. E determino ao gestor municipal de para

aproximadamente 98% dos processos de pagamento,

que tome as medidas administrativas a fim de apurar a

realizados durante o Exercício de 2015 e o valor inscrito

responsabilidade e ressarcir o erário com a totalidade de

nesta conta equivalente a R$ 10.591,80 (dez mil,

encargos financeiros dispendidos em função do atraso

quinhentos e noventa e um reais e oitenta centavos).

na quitação dos débitos, nos termos da IN 32/2014.

Entendendo o gestor que a irregularidade ora analisada

2.3 AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES

não deve ser a ele atribuída, uma vez que não era de

Em fase de sustentação oral, informou o defendente

PREVIDENCIÁRIAS RETIDAS DE TERCEIROS (Item 2.3 da

sua competência fazer a verificação se o referido

que ficaram pendentes de quitação a parte referente

ITC 5989/2017 e 3.1.3 do RT 519/2017).

recolhimento havia sido feito ou se o respectivo

a competência de setembro/2015 e as competências

Base Normativa: Arts. 37 e 195, inciso II, da Constituição

comprovante constasse nos autos dos processos de

de outubro, novembro e dezembro/2015. Sendo elas,
devidamente recolhidas no exercício de 2016, conforme

Federal/1988; art. 30, inciso I, alíneas “a” e “b”, da Lei
Federal nº 8.212/1991.

a Listagem de Pagamentos (DOC. 003), peça 66 dos
autos.

pagamentos.
Em sede de análise, trouxe a Manifestação Técnica

Traz o RT 00519/2017-4, quanto ao INSS retido de

1355/2018-5, que o defendente concentrou sua

terceiros prestadores de serviços, constatou-se do

justificativa

Manifestou a área técnica por meio da MT 1355/2018-5,

demonstrativo da dívida flutuante (DEMDFL), saldo

correspondente a R$ 10.591,80, alegando que seria fruto

afirmando que da listagem de pagamento apresentada,

inicial de R$ 1.583.928,00, e final de R$ 1.594.519,80,

de falha contábil e financeira dos setores de contabilidade

pode ser verificar que foi pago um total de R$ 747.656,75

não havendo registro de pagamento durante o exercício.

e tesouraria, eximindo sua responsabilidade. Não tendo

www.tce.es.gov.br
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sido encontrada pela área técnica desta Egrégia Corte de

alíneas a e b e art. 37 da Constituição da República, Lei

um total de R$2.925.609,85, referente a 12 parcelas

Contas os documentos mencionados pelo defendente.

4320/64.

do Termo de Confissão e Acordo de Parcelamento

Explicou o RT 00519/2017-4 que os valores baixados das

de Débitos Previdenciários (RPPS) - Lei Municipal n°

Considerando que o valor de R$ 10.591,80, inscrito no
exercício de 2015, representa 6,64% das obrigações

rubricas pertinentes a parcelamentos com o INSS e o

234/2011, pagas nos meses janeiro a outubro de 2015.

RPPS não apresenta regularidade quanto ao pagamento.

acumuladas com recolhimento das contribuições

O parcelamento com o RPPS só apresenta registro de

previdenciárias retidas de terceiros que tem seu

baixa nos meses de janeiro, fevereiro, março e julho. Já o

montante registrado em R$ 1.594.519,80, entendo ter

do INSS só apresenta baixa em fevereiro e julho.

ficado passível de justificativa o saldo acumulado dos

E ainda, que o Demonstrativo DEMDIF não está

dos Municípios - FPM, conforme se pode constatar dos

exercícios anteriores dos quais não cabe responsabilidade

acompanhado de notas explicativas e outros quadros

extratos encaminhados.

ao atual gestor.

elucidativos

necessários

ao

esclarecimento

Quanto aos débitos previdenciários junto ao INSS, o
gestor esclarece que os pagamentos foram devidamente
retidos do repasse mensal do Fundo de Participação

da

Nesse passo, divergindo parcialmente da área técnica

movimentação da dívida fundada, o que contraria

e corpo ministerial, deixo de analisar a irregularidade

disposições contidas na IN TCEES 34/2015 (DEMDIF).

do item em questão, em relação ao não recolhimento

Afirmou a defesa em relação ao RPPS, tais recolhimentos

excelência da informação. Observa-se que os dados

foram realizados, conforme Listagem de Pagamento

encaminhados via sistema CidadES, demonstrados na

(DOC. 004, Memorial 00093/2018-1). Alega ainda, que

Tabela 3 do RT 519/2017, foram informados em datas

E, determino ao atual gestor tomar as medidas

os valores referentes ao parcelamento previdenciário de

diferentes do fato contábil, que, aliados à ausência de

administrativas necessárias, nos termos do art. 2º da

débitos com RGPS foram retidos automaticamente no

notas explicativas concorreram para o apontamento em

IN TCEES 32/2014, a fim de apurar a totalidade dos

repasse mensal do FPM.

questão.

A análise da área técnica feita através da MT 01355/2018

Não obstante, considerando que houve comprovação de

concluiu:

pagamento dos débitos parcelados em questão, sugere-

de saldo acumulado referente as contribuições
previdenciárias retidas de serviços de terceiros.

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
finalidade pública, impondo-se a sua glosa.

Consta na pág. 18 do Memorial 93/2018-1, Listagem

2.4 AUSÊNCIA DO RECOLHIMENTO INTEGRAL DAS

de Pagamentos 2015 – Credor: RPPS; e, na pág. 19/42,

A PARCELAMENTOS FIRMADOS (Item 2.4 da ITC

oportunamente sempre, porém, devem primar pela

se afastar o indicativo de irregularidade apontado neste

que tal despesa é considerada ilegítima e contrária à

PARCELAS DEVIDAS AO INSS E AO RGPS RELACIONADAS

Ressalta-se que os registros contábeis devem ocorrer

item.

Demonstrativo de Distribuição da Arrecadação – FPM

Acompanhando o entendimento técnico e Ministerial,

Fundo de Participação do Municípios.

afasto a presente irregularidade.

Da listagem apresentada, verifica-se que foi pago

2.5

5989/2017 e 3.2.1 do RT 519/2017).
Base Normativa: Lei Federal nº 8.212/91, art. 30, Inc. I,

www.tce.es.gov.br
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MÓVEIS E IMÓVEIS REGISTRADO NA CONTABILIDADE

afastada a irregularidade.

à transferência de saldo, tendo em vista que foi feita a

(Item 2.5 da ITC 5989/2017 e 3.4.1 do RT 519/2017).
Base Normativa: art. 96 da Lei 4320/64 e IN 34/2015.

transferência apenas bancária para a conta poupança.
2.6

CONTAS

BANCÁRIAS

CUJO

SALDO

NÃO

CONSTA NO TERMO DE VERIFICAÇÃO DE CAIXA E NO

Considerando que a conta 19.124-9 da agência 0719 da
Caixa Econômica Federal, é simplesmente uma conta

Trouxe o RT 00519/2017-4, que após análise da

DISPONÍVEL (Item 2.6 da ITC 5989/2017 e 3.5 do

poupança. A diferença de saldo da conta 19.124-9 está na

documentação encaminhada verificou-se a ausência dos

RT 519/2017).

conta 624.019-2-A, da agência 0179, da Caixa Econômica

inventários anuais de bens móveis e imóveis (INVMOV e

Base Normativa: IN 34/2015 do TCEES, Normas de

INVIMO).
Em sede de defesa oral, trouxe o defendente que de
acordo com informações obtidas junto ao Setor de
Contabilidade do Município, o não envio dos referidos
inventários se deu em função de que os mesmos não
foram concluídos pela Comissão constituída para tal
objetivo e apresentados na Contabilidade em tempo

Contabilidade aplicadas ao Setor Público.
Constatou o RT 00519/2017 que não consta no Termo
de Verificação de Caixa e não compõem o saldo contábil
os saldos e respectivos extratos bancários das seguintes
contas:
conta 19124-9 CEF, com saldo de R$ 1.936.024,71;

Federal, cujo o objeto é a aquisição de medicamentos
para a farmácia básica, cuja a soma os saldos tem que
ser R$2.037.420,98 (dois milhões, trinta e sete mil,
quatrocentos e vinte reais e noventa e oito centavos),
valor este que encontra regularmente registrados no
Disponível e no Fluxo de Caixa, conforme documento em
anexo.
Quanto a conta 24.887-9, da agência 0719 da Caixa
Econômica Federal, destaco que é uma conta poupança

hábil para a remessa dos dados, sendo juntado aos autos

conta 24887-9 CEF, com saldo de R$ 200.000,00

da conta 624.028-1, cujo o objeto é para aquisição de

nesta oportunidade por meio do Memorial 00093/2018-

Em defesa oral vieram as informações:

equipamento e material permanente, da agencia 0719

1 (pág. 43/70).

Informa o Justificante, que com relação à conta bancaria

Caixa Econômica Federal, destaco que o recurso chegou

de número 19.124-9 da Caixa Econômica Federal,

na conta 624.0281, conforme nota de arrecadação de

destaca-se que a conta de número 19.1249, encontra-

número 0000711/2015 em anexo

se no fluxo de caixa, entretanto houve um erro na

(DOC. 024), e que foi transferido para conta 24.887-

Tabela 04 do RT 519/2017, que demonstra o confronto

classificação quanto à agencia e a mesma foi lançada

9 que é a conta poupança da conta 624.028-1, porém

entre os saldos registrados no Balanço Patrimonial e os

como a agencia 0833-8, que corresponde ao Banco do

a contabilidade por um erro não cadastrou a conta

constantes dos Inventários de Bens, decorrem da ausência

Brasil, entretanto o certo seria agência 0719 da Caixa

no sistema e a tesouraria cometendo o erro de fazer

dos inventários. Considerando, que os documentos

Econômica Federal.

a transferência apenas bancária e não no sistema,

anexados se tratam dos inventários que evidenciam

Portanto a mesma está com um saldo de apenas R$

ficando o saldo na conta corrente no sistema e no

140.048,24 (cento e quarenta mil, quarenta e oito reais e

banco na poupança que não está cadastrada no sistema

vinte e quatro centavos) conforme documento em anexo

de contabilidade. Entretanto os valores encontram-

(DOC. 023), divergindo assim do valor no extrato, tendo

se regularmente registrados no fluxo de caixa e no

em vista que houve um outro erro na tesouraria quanto

disponível.

Em síntese o Núcleo de Contabilidade e Economia desta
Corte de Contas afirmou que as diferenças apuradas na

Bens Móveis totais de R$22.410.695,71 e Bens Imóveis
no montante de R$26.617.551,57, coadunando com os
valores registrados no Balanço Patrimonial.
Acompanho o entendimento técnico e Ministerial, fica

www.tce.es.gov.br
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Após, a MT 1355/2018 trouxe a análise do Núcleo de

instalados em sala própria, devidamente equipada com

dos vereadores.

Contabilidade e Economia afirmando que examinou o

móveis e computadores, inclusive com internet e acesso

Termo de Verificação das Disponibilidades 2015 (TVDISP)

irrestrito aos Setores de Contabilidade e Tesouraria.

Pois bem.

encaminhado inicialmente e verificou-se que:

Ademais, ressalta o gestor que “inúmeras Instruções

O saldo do extrato da conta 19.124-9-A CEF (R$

Normativas foram preparadas pelo Controle Interno em

A ATRICON (Associação dos Membros dos Tribunais
de Contas do Brasil), por meio da Resolução nº
01/2018, de 13 de agosto de 2018, com base na retro

1.936.024,71) foi registrado nas contas contábeis

conformidade com a legislação”.

19.124-9-A “B.BRASIL” (R$140.048,24) e 624.019-2-A

Percorrendo o RELUCI – Relatório de Controle Interno,

a todos os Tribunais de Contas do Brasil nos processos

encaminhado inicialmente, é possível constatar a

de contas de gestão em que o Prefeito figurar como

O saldo do extrato da conta 24.887-9 CEF (R$ 200.000,00)

realização de procedimentos de controle, conforme

ordenador de despesa e houver repercussão para fins de

foi registrado na conta contábil 624.028-1-A CEF.

registrado no item “1. Procedimentos de Controle

inelegibilidade.

Em que pese o equívoco inicial na contabilização dos

Adotados pelo Controle Interno”, bem como no tópico

Seguindo recomendação da ATRICON, baseada na

“5. Parecer Conclusivo”, ao declarar que houve exame da

decisão proferida pelo STF no RE 848.826, o acórdão

que os mesmos foram incluídos ao patrimônio, mesmo

prestação de contas.

de julgamento produzirá todos efeitos legais, tais como

que em contas trocadas, dessa forma, acompanhando a

Ao enumerar as análises realizadas pela Unidade de

imputação de débito e aplicação de multa, exceto quanto

área técnica e Ministério Público de Contas afastamos

Controle Interno o gestor afasta a suposta irregularidade

a irregularidade.

de não ter tomado medidas administrativas que

2.7

AUSÊNCIA DE MEDIDAS ADMINISTRATIVAS

viabilizasse a atuação do controle interno. Nesse passo,

QUE VIABILIZASSEM A ATUAÇÃO DO SISTEMA DE

deixo considerar a irregularidade em questão, mantendo,

CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO (Item 2.7 da ITC

tão somente, a determinação ao gestor que tome

5989/2017 e 4.1 do RT 519/2017)

medidas para atendimento integral da regulamentação

Base Normativa: art. 135, § 4° e 138, § 3° do RITCEES,

pertinente à matéria, em especial a Res. TC 227/2011.

art. 5° da Res. TCEES 227/2011, IN TCEES 34/2015.

CONCLUSÃO

Tendo evidenciado o RT 00519/2017 a ausência de

Importante ressaltar que o Plenário do STF, em decisão

medidas administrativas que viabilizassem a atuação

proferida no RE 848.826, adotou o entendimento de que,

do Sistema de Controle Interno do Município, uma vez

par fins de inelegibilidade (art. 1º inciso I, alínea g, da Lei

que não foi realizada análise da prestação de contas pelo

Complementar 64/90, alterado pela Lei Complementar

Conselheiro Relator

nº 135, 4 de junho de 2010), a apreciação das contas de

1. ACÓRDÃO

Informou o Justificante ao realizar defesa oral que a

gestão dos prefeitos será feita pelas Câmaras Municipais,

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os

Unidade Central de Controle Interno se encontrava

com auxílio dos Tribunais de Contas competentes, cujo

Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito

estruturado, sendo formado por três servidores efetivos,

parecer prévio somente deixará de prevalecer por 2/3

Santo, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as

CEF (R$1.897.322,74);

saldos bancários das contas em análise, ficou evidenciado

Controle Interno do Município.

www.tce.es.gov.br

mencionada decisão do STF, apresentou recomendação

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).
Desse modo, divergindo parcialmente do entendimento
técnico e Ministerial VOTO no sentido de que a Segunda
Câmara aprove a minuta de Acórdão que submeto à
consideração de Vossas Excelências
RODRIGO COELHO DO CARMO

Segunda-feira, 5 de agosto de 2019
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razões expostas pelo relator, em:

município, tendo em vista que tal despesa é considerada

1.1 Julgar IRREGULAR a Prestação de Contas Anual

ilegítima e contrária à finalidade pública, impondo-se a

Domingos Augusto Taufner.

sua glosa, conforme apontado nos itens 2.1, 2.2 e 2.3

5. Fica o responsável obrigado a comprovar perante

no exercício de 2015, ora em discussão, sob a

desta instrução técnica conclusiva.

o Tribunal o recolhimento do débito e/ou da multa

responsabilidade do Sr. Luciano Henrique Sordine

1.3.2 Comunique a esta Corte de Contas a Instauração

da Prefeitura Municipal de Barra de São Francisco,

Pereira, nos termos do art. 84, inciso III, § 1º da Lei
Complementar nº 621/2012, observando que este
julgamento não produz efeitos para os fins do art.
1º, I, g da Lei Complementar nº 64/90 (alterado pela

de Tomada de Contas em tela, no prazo de 15 (quinze)

aplicada, no prazo de trinta dias, contados a partir da

dias, de acordo com o estabelecido no art. 5º da IN TC

publicação deste Acórdão, nos termos do art. 454,

32/2014 e, acaso confirmado o prejuízo, providencie sua

inciso I, do Regimento Interno deste Tribunal. Quando

devolução ao erário do município, nos termos dos arts.
152 e ss. do Regimento Interno do Tribunal, devendo

cabível recurso, os prazos para interposição encontram-

relação a responsável-Prefeito Municipal de Barra de

observar os prazos constantes da IN nº 32/2014;

se previstos no Título VIII do mesmo diploma normativo.

São Francisco, por força da tese fixada pelo Supremo

1.3.2 Que adote a medidas necessárias para atendimento

Tribunal Federal na decisão do Recurso Extraordinário nº

integral da regulamentação pertinente ao Controle

Lei Complementar nº 135, 4 de junho de 2010), em

848.826/DF,.

Interno, em especial a Res. TC 227/2011.

1.2 Aplicar multa ao responsável, Sr. Luciano Henrique

1.4 Enviar, após o trânsito em julgado, a comunicação

Sordine Pereira, no valor de R$ 1.500,00 (Hum mil e
quinhentos reais), atualizáveis na forma do art. 138 c/c
art. 135, §3º, ambos da Lei Complementar 621/2012,
dosada na forma do artigo 389, inciso I do Regimento
Interno, por se tratar de pretensão punitiva em virtude
das irregularidades mantidas;
1.3Determinar 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

do julgamento, por força da tese fixada pelo Supremo
Tribunal Federal na decisão do Recurso Extraordinário
nº 848.826/DF, sob a forma de parecer prévio,
recomendando a desaprovação das contas pela Câmara
Municipal, para fins de inelegibilidade, nos termos do
art. 1º, I, g da Lei Complementar nº 64/90 (alterado pela
Lei Complementar nº 135, 4 de junho de 2010).
1.5 Dar ciência aos interessados e, após o trânsito em

CONSELHEIRO SERGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
Relator
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Fui presente:
PROCURADOR DE CONTAS LUIS HENRIQUE ANASTÁCIO

julgado, arquive-se.

DA SILVA

2. Unânime.

Em substituição ao procurador-geral

3. Data da Sessão: 12/06/2019 - 18ª Sessão Ordinária da
2ª Câmara.

LUCIRLENE SANTOS RIBAS

recolhimento de contribuições previdenciárias em

4. Especificação do quórum:

Secretária-adjunta das sessões

atraso, relativas aos exercícios em análise, bem como

4.1. Conselheiros: Sérgio Manoel Nader Borges

a responsabilidade e o ressarcimento aos cofres do

(presidente), Rodrigo Coelho do Carmo (relator) e

a totalidade dos encargos financeiros incidentes sobre

www.tce.es.gov.br
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PARECER PRÉVIO
NOTIFICAÇÃO do conteúdo dispositivo dos Pareceres
Prévios, nos termos do artigo 66, parágrafo único, da Lei
Complementar nº 621/2012, encontrando-se os autos
disponíveis na Secretaria Geral das Sessões do Tribunal
de Contas do Estado do Espírito Santo. O inteiro teor
dos Pareceres Prévios se encontra disponível no sítio
eletrônico do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo.
PARECER PRÉVIO TC- 050/2019-9 – SEGUNDA CÂMARA
Processo: 		
Classificação:

03653/2017-5

Prestação de Contas Anual de Prefeito

Exercício: 		

2016

UG: 			
Jaguaré

PMJ - Prefeitura Municipal de

Relator: 		

Domingos Augusto Taufner

Responsável:
CASAGRANDE

ROGERIO

FEITANI,

RUBERCI

Procurador:
CARLOS ESTEVAN FIOROT MALACARNE
(OAB: 12401-ES)
CONTROLE EXTERNO – PRESTAÇÃO DE CONTAS
ANUAL DE PREFEITO – EXERCÍCIO FINANCEIRO 2016
– PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ – PARECER
PRÉVIO – REJEIÇÃO DAS CONTAS – DETERMINAÇÕES –
CIÊNCIA – ARQUIVAR.

Trata-se de Prestação de Contas Anual de Prefeito da
Prefeitura Municipal de Jaguaré, referente ao exercício
financeiro de 2016, sob a responsabilidade de Rogerio
Feitani.
A Secretaria de Controle Externo de Contas – SecexContas
elaborou a Instrução Técnica Inicial ITI 668/2017-1
sugerindo a citação do Sr. Ruberci Casagrande para
que prestasse esclarecimentos no prazo improrrogável
de 15 dias, em face do não atendimento à obrigação
de encaminhar/prestar contas. Opinou ainda por sua
notificação, para que encaminhasse a Prestação de
Contas referente ao exercício financeiro de 2016, no
mesmo prazo.

Municipal 1288/2015 (LOA) alterado pela Lei 1314/2016.
Responsável: Rogério Feitani.
6.1 Apuração de déficit financeiro em diversas fontes
de recursos evidenciando desequilíbrio das contas
públicas.
Base legal: Art. 1º, § 1º, c/c Art. 4º, Inciso I, alínea “a”, da
Lei Complementar nº 101/2000.
Responsável: Rogério Feitani.
7.4.1.1 Despesas contraídas nos dois últimos
quadrimestres
de
mandato
sem
suficiente
disponibilidade de caixa para pagamento.
Base legal: Art. 42 e 55 da LRF.

Em atendimento à determinação prolatada na Decisão
Monocrática DECM 890/2017-1, o Sr. Ruberci Casagrande
apresentou seus esclarecimentos (Defesa/Justificativa
930/2017-1 e Peça Complementar 7304/2017-5)
tempestivamente em 28/09/2017, posteriormente
encaminhou a Prestação de Contas referente ao exercício
financeiro de 2016.

Responsável: Rogério Feitani.

Com base na análise das contas apresentadas, o Núcleo
de Controle Externo de Contabilidade e Economia – NCE
elaborou o Relatório Técnico RT 14/2018-6 e a Instrução
Técnica Inicial ITI 29/2018-2, sugerindo a citação dos
Srs. Ruberci Casagrande e Rogério Feitani, em razão das
seguintes irregularidades apontadas:

8.3.1 Não encaminhamento do parecer do conselho de
acompanhamento e controle social do FUNDEB.

2.1 Descumprimento de prazo envio da PCA.
Base legal: Art. 122, § 2º do Art. 123 da Res. TC 261/2013.
Responsável: Ruberci Casagrande.

O EXMO. SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO
TAUFNER:

4.1.2 Abertura de créditos adicionais suplementares
em montante superior ao autorizado em lei.

RELATÓRIO

Base legal: Art. 165, § 8º, Art. 167, Inciso V, da Lei
www.tce.es.gov.br

7.4.2 Realização de despesa orçamentária sem prévio
empenho.
Base legal: Art. 167, inciso II da Constituição Federal;
Arts. 59 e 60 da Lei Federal 4.320/1964.
Responsável: Rogério Feitani.

Base legal: Lei 11.494/2007 e Instrução Normativa TC
34/2015.
Responsável: Rogério Feitani.
8.4.1 Não encaminhamento do parecer do conselho de
acompanhamento e controle social da saúde.
Base legal: Lei Complementar nº 141/2012 e Instrução
Normativa TC 34/2015.
Responsável: Rogério Feitani.
Tendo em vista os achados apontados pela ITI 29/2018, o
Secretário-Geral de Controle Externo decidiu pela citação
Segunda-feira, 5 de agosto de 2019
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dos responsáveis, para que apresentassem suas razões
de justificativas e demais documentos que entendessem
necessários, no prazo improrrogável de 30 dias.
Devidamente citados por meio dos Termos de Citação
262/2018-1 e 263/2018-5, os Srs. Ruberci Casagrande
(Defesa/Justificativa 576/2018-1) e Rogério Feitani
(Defesa/Justificativa 748/2018-4) apresentaram suas
alegações de defesa tempestivamente, requerendo
inclusive a realização de sustentação oral por ocasião do
julgamento do presente processo.
Instado a se manifestar, o Núcleo de Contabilidade e
Economia – NCE, por meio de Instrução Técnica Conclusiva
ITC 3086/2018-6, opinou pela emissão de Parecer Prévio
dirigido à Câmara Municipal de Jaguaré, recomendando
a rejeição das contas do Sr. Rogério Feitani, com aplicação
de multa ao Sr. Ruberci Casagrande, e expedição de
determinações à administração municipal.
O Ministério Público de Contas, através de Parecer
4021/2018-3 da lavra do Procurador Especial de Contas
Dr. Heron Carlos Gomes de Oliveira, acompanhou o
entendimento técnico.
Posteriormente, foi juntado os memorias e na 3ª sessão
ordinária da 2ª Câmara desta Corte de Contas, ocorrida
no dia 13 de fevereiro de 2019, foi realizada sustentação
oral pelo Dr. Carlos Estevan Fiorot, patrono do senhor
Sr. Rogério Feitani, conforme notas taquigráficas
(documento 109).
O Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e
Economia analisou os memoriais e os argumentos de
defesa apresentados na sustentação oral, emitindo
a Manifestação Técnica 00866/2019, mantendo as
irregularidades descritas na Instrução Técnica Conclusiva

ITC 3086/2018-6 bem como o opinamento pela rejeição
das contas.
No mesmo sentido foi o parecer ministerial, Parecer
0672/2019-3, lavra do Procurador Especial de Contas
Dr. Heron Carlos Gomes de Oliveira, onde acompanhou
o entendimento técnico propondo a recomendação de
rejeição das contas.
É o relatório. Passo a fundamentar.
FUNDAMENTAÇÃO
Os presentes autos cuidam da Prestação de Contas
Anual da Prefeitura Municipal de Jaguaré, referente ao
exercício de 2016, de responsabilidade do Sr. Rogério
Feitani, portanto, estamos a apreciar as “Contas de
Governo”.
A referida Prestação de Contas foi recebida e homologada
nesta Corte de Contas em 07 de agosto de 2017 por
meio do sistema CidadES, ou seja, intempestivamente,
conforme artigo 123 do Regimento Interno deste
Tribunal, aprovado pela Resolução TC 261/2013.
Verifico que o feito se encontra devidamente instruído,
observados todos os trâmites legais e regimentais, bem
como os princípios constitucionais do devido processo
legal, da ampla defesa e do contraditório, havendo,
assim, aptidão a análise de mérito.
A Carta Magna estabeleceu, em seu artigo 71, as normas
federais relativas à “fiscalização” de competências
do Tribunal de Contas da União, fazendo distinção
entre apreciar e emitir parecer prévio sobre as contas
do Chefe do Poder Executivo, a serem julgadas pelo
Legislativo (art. 71, I) e a de julgar as contas dos demais
administradores e responsáveis, entre eles, os dos
órgãos do Poder Legislativo e do Poder Judiciário (art.
www.tce.es.gov.br

71, II). Tais normas são aplicadas também aos Tribunais
de Contas dos Estados, conforme dispõe o artigo 75, do
mesmo diploma legal.
Nesse sentido, passo a apreciar a Prestação de Contas
em questão, para fins de emissão de parecer prévio,
objetivando dar embasamento ao Poder Legislativo
Municipal, para proceder com o julgamento das contas,
que é de sua competência.
Concernente a Execução Orçamentária, observa-se que
a Lei Orçamentária Anual do Município de Jaguaré (Lei
1.288/2015) estimou a receita e fixou a despesa para
o exercício de 2016 em R$ 84.939.400,00, admitindo
a abertura de créditos adicionais suplementares até o
limite de R$ 33.975.760,00.
No decorrer da execução orçamentária, constatouse terem ocorrido aberturas de créditos adicionais
suplementares (R$ 65.098.652,52) e especiais (R$
956.844,29), totalizando R$ 66.055.496,81.
Conforme movimentações de créditos orçamentários
e dotação inicial, verificou-se alteração na dotação
inicial no total de R$ 7.511.551,64. Assim, a autorização
contida na LOA para abertura de créditos adicionais
foi de R$ 33.975.760,00 e a efetiva abertura foi de R$
46.490.836,50, indicando a não observação da limitação
imposta, o que será analisado mais adiante neste voto.
Constata-se que o município de Jaguaré, no exercício em
exame, cumpriu com a determinação do art. 60, inciso
XII, da ADCT e art. 22, “caput”, da Lei n° 11.494/2007,
considerando que aplicou 76,09% das transferências de
recursos do FUNDEB na remuneração dos profissionais
do magistério da educação básica. Também aplicou
28,81% das receitas de impostos e transferências
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constitucionais na manutenção e desenvolvimento do
ensino, em atenção aos artigos 212, “caput”, da CF/88;
21,68% 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 total com pessoal,
consolidando o Poder Executivo com o Poder Legislativo,
em relação à receita corrente líquida apurada para
o exercício, tem se o percentual de 50,81%, sendo
cumpridos os limites legal de 60% e prudencial de 57%
previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal.
Superada a análise quanto do cumprimento dos
limites legais e constitucionais, passo à análise das
irregularidades apontadas pela Área Técnica.
Das Irregularidades
Restaram constatados pelo Corpo Técnico desta Corte
de Contas os seguintes indícios de irregularidades que
merecem detida análise:
Descumprimento de prazo envio da PCA (Item 2.1 do RT
14/2018-6).
Base legal: Art. 122, § 2º do Art. 123 da Res. TC 261/2013.
Responsável: Ruberci Casagrande.
A referida Prestação de Contas foi recebida e homologada
nesta Corte de Contas em 07 de agosto de 2017 por meio
do sistema Cidades-Web, ou seja, intempestivamente,
nos termos do artigo 123 do Regimento Interno deste
Tribunal, aprovado pela Resolução TC 261/2013.
Em suas razões de justificativa, o responsável alega ter

ocorrido a “operação arremate” pelo Grupo de Atuação
Especial e Repressão ao Crime Organizado – GAECO, seis
dias antes de se exaurir o prazo para envio da PCA, o
que gerou o afastamento do então Prefeito (Sr. Rogério
Feitani), alçando o responsável ao referido cargo.
Por conseguinte, diversos documentos oficiais,
computadores e processos administrativos teriam
sido apreendidos, com o afastamento de servidores,
inclusive dos setores de Controladoria e Contabilidade.
Sendo assim, como explica o responsável, a nova
gerência contábil só teria acessado os documentos e
computadores apreendidos pelo GAECO meses após a
deflagração da operação.
O Sr. Ruberci Casagrande aduz em suas alegações de
defesa terem sido constatadas pendências de envio das
Prestações de Contas Mensais referentes ao período
de novembro/2016 a março/2017, não sendo possível,
desse modo, que se transmitisse a anual.
Após analisar a defesa apresentada, o Núcleo de
Contabilidade e Economia – NCE entendeu que o atual
gestor não assumiu a gestão com atrasos no processo
de contabilização dos atos e fatos pertinentes de 2016,
opinando, assim, pela manutenção da irregularidade,
com aplicação de multa ao Sr. Ruberci Casagrande, com
base no artigo 139 da Resolução TC 261/2013.
Em que pese o entendimento do Corpo Técnico desta
Corte de Contas em sentido contrário, verifico há razões
que devem ser consideradas para avaliar o atraso no
envio da Prestação de Contas.
Não é razoável ignorar os obstáculos, as dificuldades e
as circunstâncias práticas enfrentadas pelo responsável
pelo envio da prestação de contas, que assumiu o
www.tce.es.gov.br

cargo apenas 6 dias antes do prazo final para a entrega
da referida prestação de Contas, especialmente,
com o forçoso afastamento de pessoal dos setores
de Controladoria e Contabilidade, e a apreensão
de computadores e documentos, ocasionados pela
“operação arremate”.
Ainda que não houvesse atrasos na contabilização, há
de se esperar que a mudança repentina da gestão, bem
como afastamento de servidores que atuavam no setor
de contabilidade e controladoria, as vésperas do prazo
para o envio da Prestação de Contas anual, interromperia
o curso normal dos trâmites e retardaria o andamento
regular, ocasionando atraso no envio da prestação de
contas.
Embora a regularização das contas bimestrais tenha
se dado em maio/2017, entendo ser mandatória a
observância ao princípio da razoabilidade no presente
caso.
Por todo o exposto, divergindo do opinamento técnico,
afasto a presente irregularidade para deixar de aplicar
multa ao Sr. Ruberci Casagrande.
Abertura de créditos adicionais suplementares em
montante superior ao autorizado em lei; (Item 4.1.2 do
RT 14/2018-6).
Base legal: Art. 165, § 8º, Art. 167, Inciso V, da Lei
Municipal 1288/2015 (LOA) alterado pela Lei 1314/2016.
Responsável: Rogério Feitani.
O Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e
Economia – NCE assinalou no RT 14/2018-6, que foram
abertos créditos adicionais suplementares no valor
de R$ 46.490.836,50, ou seja, extrapolando-se em R$
12.515.076,50 o limite de R$ 33.975.760,00 autorizado
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pela Lei Orçamentária Anual.
O responsável alegou, em sua defesa, que a autorização
contida na LOA foi posteriormente alterada pela Lei
1314/2016, estabelecendo como limite 40% para
créditos adicionais suplementares, fonte anulação de
dotação, que representa R$ 33.945.760,00. Definiu ainda
o limite de 5% por superávit financeiro, representando
R$ 4.246.970,00; 5% por incorporação de recursos de
convênio, representando R$ 4.246.970,00; e, 5% por
excesso de arrecadação, representando R$ 4.246.970,00.

abertos no exercício em análise totalizaram R$
29.080.829,74, utilizando como fonte de recursos as
anulações de dotações, o que representa valor inferior
ao limite de 40% do total da despesa, como estabelecido
no artigo 5º da LOA, alterada posteriormente pela Lei
1314/2016.
Compulsando os autos, é possível verificar que ao
excluirmos os valores referentes a créditos especiais
(R$ 956.844,29), superávit financeiro (R$ 949.973,46)
e excesso de arrecadação (R$ 6.561.578,18) do
total de créditos adicionais abertos no exercício (R$
66.055.496,81), tem-se o total dos créditos abertos por
anulação de dotação no valor de R$ 29.080.829,74.

Aduziu também que o artigo 15 da Lei 1257/2015
estabeleceu que “as alterações do Quadro de
Detalhamento de Despesa – QDD, no nível de modalidade
de aplicação, observados os mesmos grupos de despesa,
categoria econômica, projeto/atividade e unidade
orçamentária, poderão ser realizadas para atender
às necessidades de execução, por ato do Secretário
Municipal de Planejamento. ”

Destarte, restando comprovada a obediência à
previsão de abertura dos referidos créditos adicionais,
acompanho o opinamento técnico, para afastar o
indicativo de irregularidade em análise.

Em seu entender, as alterações do QDD não se constituem
abertura de créditos adicionais suplementares, e sim
movimentação de crédito, como pacífico entendimento
desta Corte de Contas.

Base legal: Art. 1º, § 1º, c/c Art. 4º, Inciso I, alínea “a”, da
Lei Complementar nº 101/2000.

Por fim, o responsável assevera que a IN 34/2015 não
fazia distinção entre remanejamento/transposição/
transferência (formas de movimentação de créditos)
e créditos adicionais suplementares para efeito de
avaliação de limite de suplementação. Acrescenta que
tal problema foi corrigido na atual IN 43.
O NCE, após análise das justificativas, sugeriu o
afastamento do indicativo de irregularidade apontado,
tendo em vista que os créditos adicionais suplementares

Apuração de déficit financeiro em diversas fontes de
recursos evidenciando desequilíbrio das contas públicas;
(Item 6.1 do 14/2018-6).

Responsável: Rogério Feitani.
Da análise realizada pelo NCE ao Balanço Patrimonial
encaminhado (arquivo digital BALPAT), foi constatado
déficit financeiro em diversas fontes, resultado do
confronto entre ativo e passivo financeiros. Além disso,
a fonte recursos ordinários não possui resultado positivo
suficiente para a cobertura das outras fontes deficitárias,
conforme quadro abaixo, constante do RT 0014/2018-6.
Em suas alegações de defesa, o responsável assevera que
a Área Técnica considerou apenas as fontes com saldos
www.tce.es.gov.br

negativos, sem, no entanto, observar fontes com saldos
positivos de vinculação idêntica, como FUNDEB outras
despesas (40%) que apresentava saldo positivo no valor
de R$ 3.120.176,39.
Não teriam sido considerados ainda os royalties do
petróleo e royalties do petróleo estadual que totalizam
R$ 30.511.987,72, e são de aplicação livre, podendo
assim, cobrir o restante daquilo que figura como saldo
negativo da fonte FUNDEB 60%, por exemplo.
Informa, por fim, que os responsáveis técnicos pelo
setor de contabilidade da Prefeitura relatam que as
impropriedades tiveram origem na base de dados do
Sistema Informatizado de Contabilidade do Município,
com o acúmulo de saldos/valores da época em que a
execução orçamentária não era controlada por fontes.
Em sua Instrução Técnica Conclusiva, o NCE concluiu pela
manutenção do presente indicativo de irregularidade,
por ter verificado que as fontes de recursos ordinários
(R$ 23.962.656,48) não são insuficientes para cobrir
as fontes de recursos vinculados com déficit financeiro
(R$ 60.138.338,39). E, ainda que se utilizasse o
superávit remanescente de recursos de royalties (R$
24.847.740,80), estes também seriam insuficientes para
cobrir todas as fontes.
Em sede de sustentação oral e memoriais, o responsável
novamente sustenta o anexo de arquivo BALPAT
apresenta saldos por fontes inconsistentes em razão dos
resultados advindos de exercícios anteriores quando não
havia, ainda, o controle de recursos por fonte. Assim, os
saldos reais disponibilizados em 31/12/2016, seriam
aqueles demonstrados no Anexo 5 do RGF. Alegou, por
fim, que já foram feitos os ajustes contábeis necessários
e que o Anexo do BALPAT levantado em 30/11/2018, que
Segunda-feira, 5 de agosto de 2019
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foi juntado aos autos, já demonstra saldos financeiros
por fonte compatíveis com os recursos financeiros
existentes.
A equipe após análise das alegações sustentadas na
defesa oral e em memoriais, entendeu que mesmo se
os saldos em 31/12/2016 tivessem sido apresentados
corretamente no Balanço Patrimonial, seria apurado
déficit financeiro em algumas fontes de recursos.
Concernente aos ajustes contábeis realizadas, pondera
que somente será possível verificar a exatidão dos saldos
quando o exercício 2018 estiver encerrado contabilmente,
sugerindo a manutenção da irregularidade.
Assiste razão a equipe técnica, vez que ainda que fosse
considerado como saldos reais de disponibilidades em
31/12/2016, os saldos demonstrados no Anexo 5 do RGF,
os recursos não vinculados (que já estavam deficitários)
são insuficientes para cobrir as fontes vinculadas com
déficit financeiro.
Quanto a alegação de que foram realizados ajustes
contábeis em 2018, e que os saldos financeiros por fonte
apresentados no aludido exercício são compatíveis com
os recursos financeiros existentes, não é suficiente a
sanear a presente irregularidade.
Foi possível verificar, por meio do Sistema CidadES o
Demonstrativo do Superávit/Déficit Financeiro apurado
no Balanço Patrimonial, exercício de 2018, que apresenta
valores de Superávit/Déficit Financeiro com diferenças
relevantes em relação ao exercício anterior (2017), o que
pode indicar possíveis ajustes contábeis. Contudo, não
consta no presente processo, tão pouco nos documentos
enviados na PCA de 2018, que ainda está pendente de
análise, notas explicativas que detalhasse os ajustes
realizados a fim de subsidiar a avaliação dos reflexos

desses ajustes nas contas ora analisadas.
Nesse sentido, os ajustes que venham a ter sido
realizados em exercícios posteriores, não são capazes
de elidir a irregularidade em questão, que trata do
desiquilíbrio das contas públicas no exercício de 2016,
vez que resta claro que nesse exercício não foi feito o
controle das disponibilidades, por fontes de recursos,
que é medida legal indispensável para garantir que não
haja déficits ou mesmo utilização indevida dos recursos
financeiros em objeto diverso daquele a que se vincula.
Pelas razões expostas, acompanho o opinamento técnico
e ministerial, mantenho o indicativo de irregularidade
em análise.
Despesas contraídas nos dois últimos quadrimestres de
mandato sem suficiente disponibilidade de caixa para
pagamento (Item 7.4.1.1 do 14/2018-6).
Base legal: Art. 42 e 55 da LRF.
Responsável: Rogério Feitani.
Quanto a esta irregularidade, a área técnica constatou,
conforme RT 14/2018-6, que houve obrigações de
despesa contraídas nos dois últimos quadrimestres do
mandato com insuficiência de recursos financeiros para
pagamento, em diversas fontes de recursos, infringindo
o art. 42 da LRF, conforme apuração abaixo:
Quadro
Em sua justificativa, o responsável aduz que os valores
referentes a Despesas de Exercício Anterior, por terem
sido empenhados em 2017, jamais poderiam ser
consideradas na apuração do art. 42 da LRF, uma vez que
em 2016 tais despesas estavam apenas empenhadas
e não realizadas. Dessa forma, entende que quando
foram anuladas não estavam liquidadas, e, portanto, a
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obrigação por parte do fornecedor não estava adimplida,
o que teria ocorrido em 2017, não devendo tais valores
serem considerados para efeito de apuração do artigo
42 da LRF.
O NCE, após análise das justificativas, concluiu pela
manutenção do presente indicativo de irregularidade,
por entender que as alegações do gestor não foram
suficientes para refutar a infringência ao artigo 42
e também ao artigo 55, III, b da Lei Complementar
101/2000. Acrescenta que o cancelamento de notas
de empenho resulta na falta de apuração adequada
do montante da dívida, o que distorce os resultados
orçamentários, financeiros e econômicos, e que fere o
princípio elementar da evidenciação contábil, afronta
ao regime da competência, além de boa parte dos
cancelamentos alcançar despesas já liquidadas, o que
também atenta contra o princípio do prévio empenho.
Por fim, ressalta que mesmo que fossem excluídas as
Despesas de Exercício Anterior – DEA da disponibilidade
líquida de caixa apurada, ainda permaneceria a
irregularidade.
Em defesa oral e também memoriais, o Gestor
reapresenta a alegações já mencionadas, acrescentando
a informação de que no exercício de 2017 houve
anulação de restos a pagar não processados no valor
R$ 1.806.726,63, por meio do Decreto nº 209, de 19
de dezembro 2017, referente aos exercícios de 2012 a
2016, acostando os referidos documentos aos autos,
que excluindo este valor da apuração do art. 42 da
LRF, resultaria numa insuficiência de caixa de apenas
R$ 193.554,83, representa tão somente 0,19% da
receita arrecadada do município ou seja, totalmente
insignificante, o que pode e deve ser relevado pelo
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princípio da razoabilidade, da proporcionalidade, sob o
ângulo do subprincípio da insignificância.
Em análise dos memoriais e demais argumentos
levantados em sustentação oral, a equipe técnica, por
meio da MT 0866/2019, entendeu que não havia fato
novo, tendo sido as alegações já analisadas na ITC nº
3086/2018. Consigna, ainda, que do ponto de vista
técnico há que se seguir a norma estabelecida, tais
como a Lei Complementar 101/2000 (LRF) e o Manual
de Demonstrativos Fiscais não sendo possível utilizar
critérios subjetivos alheios à lei e/ou não explícitos
na norma vigente, opinando pela manutenção da
irregularidade.
Pois bem.
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.
A aplicação do aludido dispositivo 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, fato
esse que se perdurou até a análise das contas relativas
ao exercício de 2012.
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
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
www.tce.es.gov.br

Encerramento de Mandato”, este Tribunal esclareceu
as premissas concernente 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).
Delineadas as diretrizes fixadas para análise do art. 42
da LRF para o ano de 2016, passo ao exame do presente
caso concreto.
Noto que o responsável alegou que foram incluídas na
apuração do art. 42 da LRF, despesas que haviam sido
empenhadas em 2017, o que jamais poderia ocorrer,
pois as citadas despesas, embora estavam empenhadas
em 2016, não foram realizadas, ou seja, não estavam
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liquidadas e por isso foram anuladas. Entende, assim,
que a obrigação por parte do fornecedor não estava
adimplida, o que somente ocorreu em 2017, assim,
tais valores devem ser desconsiderados para efeito de
apuração do art. 42 da LRF.

se avaliar o cumprimento do art. 42 da LRF, posto que
o objetivo central desse dispositivo é exatamente
evitar que os compromissos assumidos em uma gestão
excedam a sua capacidade de pagamento e reduzam a
receita disponível para o mandato posterior.

Entretanto, para avaliar os reflexos das Despesas de
Exercício Anterior – DEA na análise do art. 42 da LRF, é
importante analisar as três situações apresentadas pela
lei que abrange as DEA, conforme dispõe o art. 37 da Lei
nº 4.320/1964:

Por esta razão, é que o Manual de Demonstrativos Fiscais
(MDF) 6ª edição, página 650, aplicável ao exercício
em análise, orienta nas instruções de preenchimento
do Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos
Restos a Pagar a inclusão dos empenhos não liquidados
cancelados, nos seguintes termos:

Despesas de exercícios encerrados, para as quais o
orçamento respectivo consignava crédito próprio, com
saldo suficiente para atendê-las, que não se tenham
processado na época própria;
Restos a pagar com prescrição interrompida;
Compromissos reconhecidos após o encerramento do
exercício correspondente.
Nota-se que o item I acima, é o que representa a situação
levantado pelo responsável no caso em análise, trazendo
uma relevante informação quanto a necessidade de
haver saldo suficiente a atender a despesa assumida, no
respectivo orçamento que consignava o crédito.
Esse conceito revela que, para as situações onde o
gestor cancela os empenhos, sabendo que as despesas
poderiam ser reconhecidas em anos posteriores, deve
ele deixar disponibilidade de caixa suficiente para cobrir
essas despesas, agindo de forma prudente, evitando,
assim, que essas despesas comprometam as receitas de
exercícios seguintes, especialmente quando se trata de
final de mandato.
Esse fato, torna pertinente a avaliação dos reflexos que
as despesas de um mandato terão no seguinte, quando

EMPENHOS NÃO LIQUIDA DOS CANCELADOS (NÃO
INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
Essa coluna identifica os empenhos não liquidados que
foram cancelados (não foram inscritos em Restos a
Pagar) por insuficiência financeira.
É imprescindível que os referidos empenhos não inscritos
estejam adequadamente contabilizados em contas
próprias que os identifiquem. Os empenhos de despesas
não inscritos em Restos a Pagar Não Processados deverão
ser cancelados.
Os empenhos de despesas já liquidadas, nos termos da
lei, não poderão ser cancelados, salvo se for cancelada
também a obrigação correspondente junto ao credor, ou
seja, não houver mais a dívida por devolução de materiais
ou outros motivos semelhantes. Este procedimento
reflete a real posição do passivo da entidade em
observância à LRF, já que fora realizado o segundo
estágio da despesa orçamentária que é a liquidação.
Considerando esses fundamentos, entendo que é
pertinente que esta Corte de Contas, quando da
verificação do cumprimento do art. 42 da LRF, avalie e
www.tce.es.gov.br

considere as despesas cujos empenhos foram cancelados
indevidamente e novamente empenhados no exercício
seguinte como despesas de exercício anterior.
Registro, entretanto, que não se ignora o fato de que
o reconhecimento da obrigação de pagamento das
despesas com exercícios anteriores cabe à autoridade
competente para empenhar a despesa, e no caso em
tela, empenhada em 2017. É importante que se faça uma
avaliação minuciosa das despesas registradas na conta
de Despesas de Exercícios Anteriores, o que depende de
informações adicionais, prestadas pelos gestores, que
possibilite identificar as responsabilidades específicas
de cada gestor, especialmente em período de transição
entre mandatos.
Contudo, não há nos autos elementos que atenda a tal
fim, ou ao menos que comprovasse efetivamente que
as despesas não haviam sido realizadas, uma vez que
pelos históricos constantes nos empenhos analisados,
praticamente todas as despesas inscritas em DEA,
constam em seu histórico a informação “Referente ao
pagamento de despesa realizada no exercício de 2016”.
Friso, ainda, que o simples cancelamento da nota de
empenho, impedindo a inscrição em restos a pagar, não
representa diminuição do déficit público, porque este
ato não exclui a obrigação do poder público diante do
contrato administrativo firmado.
Concernente a informação de houve anulação de restos
a pagar não processados no valor R$ 1.806.726,63,
no exercício de 2017, entendo que deve ser acolhida,
estando devidamente comprovada por meio do Decreto
Municipal nº 209, de 19 de dezembro 2017. Todavia,
ainda que excluindo o valor referente aos restos a pagar
anulados, a indisponibilidade financeira permaneceria
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e sua redução não seria suficiente para uma análise
embasada na razoabilidade, ou mesmo um valor a ser
considerado de baixa materialidade.
Nesse passo, após análise detidas das informações
constantes no processo, entendo que houve
cometimento da infração prevista no art. 42 da LRF,
motivo pelo qual, acompanho a área técnica e Ministério
Público e mantenho a presente irregularidade.
Registro, oportunamente, que a transgressão ao artigo
42 da Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF implica no
crime tipificado no art. 359-C do Código Penal que foi
introduzido pela Lei 10.028/2000, conhecida como a lei
de crimes fiscais.
Diante disso, torna-se necessário que esta Corte de
Contas encaminhe o fato para o Ministério Público
Estadual para apurar a eventual prática de crime.
Muitos gestores têm alegado ausência de dolo e má-fé
em sua conduta.
É importante dizer que mesmo em condutas culposas
é cabível a emissão de Parecer Prévio pela Rejeição das
Contas. O que pode afastar a rejeição no caso específico
do art. 42 são as exceções previstas e definidas pela
Corte de Contas.
Além disso, o Tribunal de Contas não tem instrumentos
que possam atestar a conduta pessoal dos gestores no
dia a dia, especialmente sobre a sua intenção ou não de
praticar determinados atos considerados irregulares.
Entretanto, no processo penal, esta aferição da conduta
pessoal do agente é necessária, especialmente porque
o tipo penal do art. 359-C é de natureza dolosa, ou seja,
somente será condenado pela referida conduta quem
agir dolosamente e isso será apurado pelos instrumentos

que estão disponíveis para os órgãos responsáveis pela
apuração, pelo patrocínio e pelo julgamento das ações
penais, ou seja, a Polícia, o Ministério Público e o Poder
Judiciário.
E como se chega à conclusão de que o crime do art. 359C é doloso? Recorre-se ao Parágrafo Único do art. 18 do
Código Penal, que prescreve o seguinte:
Art. 18 - Diz-se o crime:
Crime doloso
I - doloso, quando o agente quis o resultado ou assumiu
o risco de produzi-lo;
Crime culposo
II - culposo, quando o agente deu causa ao resultado por
imprudência, negligência ou imperícia.
Parágrafo único - Salvo os casos expressos em lei,
ninguém pode ser punido por fato previsto como crime,
senão quando o pratica dolosamente.
Como no texto do tipo penal do art. 359-C não se
menciona conduta culposa, o crime para ser configurado
exige que a conduta seja dolosa.
A partir dessa análise podemos concluir que quem tiver
as contas rejeitadas por infração ao art. 42 da LRF não
estará automaticamente condenado criminalmente, mas
o Tribunal de Contas está obrigado por dever de oficio
comunicar aos órgãos responsáveis pela persecução
penal para que apure os fatos.
O processo penal, como pode resultar em uma pena de
restrição à liberdade, exige um grau mais apurado da
culpabilidade pessoal do agente na conduta.
Realização de despesa orçamentária sem prévio
empenho; (Item 7.4.2 do RT 14/2018-6)
www.tce.es.gov.br

Base legal: Art. 167, inciso II da Constituição Federal;
Arts. 59 e 60 da Lei Federal 4.320/1964.
Responsável: Rogério Feitani.
De acordo com o Relatório Técnico 14/2018-6, foi
verificado das prestações de contas mensais de 2017,
empenho em despesas de exercícios anteriores em um
montante de R$ 1.796.828,40, valor este correspondente
a aproximadamente 1,96% da despesa empenhada no
exercício 2016.
Averiguou-se ainda que caso fossem empenhadas em
2016, não haveria dotação autorizada pelo legislativo
suficiente para o montante de R$ 1.796.828,40, tendo
em vista que a despesa autorizada atualizada foi de
R$ 92.450.951,64 e a despesa empenhada foi de R$
91.468.085,27, restando como saldo o montante de R$
982.866,37.
O responsável alega em suas razões de justificativa que:
“... ao citar o texto constitucional do art. 167, II da
Constituição Federal c/c os 59 e 60 da Lei 4.320/64,
o autor do RT não consegue vincular a possível
irregularidade com os textos citados, pelos seguintes
motivos:
i — Porque conforme demonstrado acima, existe uma
diferença quilométrica como a existente entre o sol e a
lua, entre despesa empenhada e despesa realizada;
ii — Ante os conceitos acima transcritos, não existe
nos autos qualquer nada que indique que as despesas
empenhadas em 2017 como despesas de exercícios
anteriores fossem despesas realizadas para que não
Segunda-feira, 5 de agosto de 2019
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pudessem ser anuladas em 2016;
iii — nenhuma das despesas empenhadas em 2017
como despesas de exercícios anteriores se encontravam
realizadas em 2016, ou seja, o material não havia sido
entregue, o serviço não havia sido prestado ou a obra
não havia sido realizada, logo, tratava-se tão somente
de despesa empenhada e por não estarem liquidadas
(realizadas) não deveriam virar o exercício como restos
a pagar, conforme conceitua e define o Ministério da
Transparência e Controladoria Geral da União no texto
acima transcrito e este próprio Sodalício;
iv — O fato das referidas despesas terem sido
empenhadas em 2017 como despesas de exercícios
anteriores, não se traduz em motivos para a narrativa do
RT de que ocorreu despesas sem empenho prévio, pois,
as despesas em 2017 foram assim empenhadas porque
já existiam processos de despesas em andamento e
ao final de 2016 ao não se configurar a realização da
despesa, foram anuladas, no entanto, no decorrer do
exercício de 2017 ao se constatar a necessidade desta
mesma despesa, por questão de economia processual se
utilizou dos mesmos processos que já se encontravam
em tramitação, e por uma questão de vinculação ao ano
do processo, se convencionou empenhar dessa maneira;
v — Se por ventura o intuído da administração ao
anular tais empenhos em 2016 fosse “burlar” a Lei
Complementar como quer fazer crer o RT, pois, chegou
de forma equivocada a incluir tais valores no Anexo 5 do
RGF para “comprovar” que existiu descumprimento do
artigo 42 da LRF — o que já foi objeto da devida correção
no item imediatamente acima — as referidas despesas
em 2017 teriam sido empenhadas como despesas do
próprio exercício e não de exercícios anteriores;

vi — Porque se equivoca por completo o autor do RT
ao “achar”, que tais valores anulados em 2016 tiveram
o condão de burlar o cumprimento do art. 42 da LRF,
pois, conforme demonstra a Listagem de Anulações de
Empenhos ocorrida entre 01/10/2016 e 31/12/2016
das 03 (três) Unidades Gestoras vinculadas ao Poder
Executivo (Prefeitura, Fundo M. de A. Social e Fundo M. de
Saúde) doc. 04, o valor dos empenhos das despesas não
realizadas neste período e por consequência anuladas,
alcançou a soma de R$ 10.811.248,86, logo, se as
anulações tivessem ocorrido para burlar o cumprimento
do art. 42 da LRF, todo este valor teria sido empenhado
em 2017 como “despesas de exercícios anteriores” e não
somente o valor de R1.796.828,40, mas, estes foram
assim empenhados em 2017 porque os processos das
despesas oriundas de 2016 se mostraram necessários,
no entanto, tal adimplemento da obrigação por parte dos
eventuais credores somente aconteceu em 2017 e não
em 2016, logo também não ocorreu despesa realizada
em 2016 para que em 2017 fosse “deduzido” que as
despesas empenhadas como de exercícios anteriores
teriam ocorridas em 2016 sem empenho prévio;

irregularidade sob exame, uma vez que a defesa não
apresentou fato novo, e restou configurada a assunção
de despesas sem prévio empenho.

Assevera ainda, por meio de memoriais e sustentação
oral, que foi feito –empenhar em 2017 despesas de 2016
não conhecidas à época – está em consonância com o
art. 37 da Lei 4.320/64, sem infringir o Art. 167, II da
Constituição da República e arts. 59 e 60 da Lei 4320/64,
sem infringir o Art. 167, II da Constituição da República e
arts. 59 e 60 da Lei 4320/64.

Dessa forma, só poderia ser inscrito em restos a pagar o
montante relativo à disponibilidade financeira existente
ao final do mandato. As notas de empenhos de despesas
não liquidadas devem ser anuladas, se não houve
disponibilidade financeira suficiente à sua inscrição em
restos a pagar, procedendo-se à emissão de novas notas
de empenho no exercício vindouro, como despesa de
exercícios anteriores. Proceder dessa forma é necessário
porque o ato de anular a Nota de empenho não anula a
obrigação contratada.

No entender do Núcleo de Controle Externo de
Contabilidade e Economia – NCE, deve ser mantida a
www.tce.es.gov.br

Como bem abordado pela equipe técnica desta Corte,
as obrigações de despesas resultantes da execução
orçamentária que não forem pagas até o encerramento
do exercício, deverão ser inscritas em restos a pagar
processados (relativos a despesas liquidadas) e não
processados (relativos a despesas não liquidadas). Assim,
a averiguação de suficiência ou insuficiência financeira
ao final do exercício está sujeita à correta escrituração
destas duas contas.
Contudo, considerando que os restos a pagar não podem
superar o montante das disponibilidades financeiras,
as notas de empenho das despesas que superem este
limite deverão ser canceladas. Este cancelamento de
notas de empenho representa, sob a ótica contábil, a
subevidenciação das obrigações patrimoniais, vez que
não figuram no passivo das entidades públicas.
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No caso em análise, o responsável aduz que nenhuma
das despesas empenhadas em 2017 como despesas
de exercícios anteriores se encontravam realizadas
em 2016, ou seja, o material não havia sido entregue,
o serviço não havia sido prestado ou a obra não havia
sido realizada, logo, tratava-se tão somente de despesa
empenhada e por não estarem liquidadas (realizadas)
não deveriam virar o exercício como restos a pagar.
Não cabe tal argumento, vez que, conforme já exposto,
as obrigações de despesas resultantes da execução
orçamentária que não forem pagas até o encerramento
do exercício, deverão ser inscritas em restos a pagar não
processados, relativos a despesas não liquidadas.
Além disso, as informações dos autos demonstram o
contrário do que é alegado pelo responsável, pois como
verificado pela equipe técnica, consta dos históricos das
despesas empenhas no exercício seguinte, na rubrica
“Despesas de Exercícios Anteriores”, diversas despesas
contínuas, tais como: água e esgoto; energia elétrica;
telecomunicações; serviços de internet; locação de
imóveis; dentre outras, ou seja, despesas essas que
efetivamente cumpriram o estágio da liquidação.
Percebe-se assim que houve a efetiva prestação do
serviço, e que deveriam ter sido apropriadas no período
correto, em observância ao princípio da competência,
logo não poderia ter seus empenhos cancelados. Nessa
senda, tem-se que as despesas foram executadas em
2016, ou seja, os serviços de fornecimento de energia

elétrica, de água, telefonia e outros, foram executados
em 2016, sem que tenha havido o prévio empenho por
parte do Poder Executivo.

não estava mais à frente do município quando da
elaboração e encaminhamento dapresente PCA, não
possuindo mais acesso a tais informações.

Diante do exposto, acompanhando o opinamento da
Área Técnica, entendo pela manutenção da presente
irregularidade.

Acolho o opinamento técnico, pelas razões já
fundamentadas, para afastar o presente indicativo
de irregularidade, inclusive a sugestão de expedição
de determinação à administração municipal quanto às
futuras prestações de contas anuais, para que observe o
cumprimento da IN TCEES 43/2017, quanto ao envio da
documentação que a compõe, especialmente no que se
refere aos relatórios e pareceres emitidos pelo controle
social.

Não encaminhamento do parecer do conselho de
acompanhamento e controle social do FUNDEB; (Item
8.3.1 do RT 14/2018-6).
Base legal: Lei 11.494/2007 e Instrução Normativa TC
34/2015.
Responsável: Rogério Feitani.
Observou o NCE, conforme RT 0014/2018, que não
foi encaminhado o parecer do Conselho Municipal de
Educação acerca da Prestação de Contas relativa ao
exercício financeiro em análise, inviabilizando constatarse a conclusão daquele colegiado de fiscalização.
Argumentou o responsável que a responsabilidade seria
devida ao gestor responsável pelo encaminhamento da
PCA, por ter ficado à frente da gestão municipal entre
abril e novembro de 2017. Em que pese não entender
ser sua a responsabilidade, alega ter realizado esforços
no sentido de obter o parecer, sem que lograsse êxito.
Após análise feita às justificativas apresentadas, o NCE
sugeriu o afastamento da irregularidade em comento,
visto que o gestor responsável pelas contas em análise
www.tce.es.gov.br

Não encaminhamento do parecer do conselho de
acompanhamento e controle social da saúde; (Item 8.4.1
do RT 14/2018-6)
Base legal: Lei Complementar nº 141/2012 e Instrução
Normativa TC 34/2015.
Responsável: Rogério Feitani.
Constatou o NCE ter sido encaminhado parecer do
Conselho Municipal de Saúde sobre a Prestação de
Contas relativa apenas ao 3º quadrimestre de 2016,
inviabilizando assim a verificação da conclusão daquele
colegiado de fiscalização quanto ao exercício de 2016.
Aduziu o responsável em suas justificativas que a Lei
Complementar 141/2012 estabelece a avaliação a cada
quadrimestre pelo Conselho de Saúde, do relatório
consolidado do resultado da execução orçamentária e
financeira no âmbito da saúde, e do relatório do gestor
da saúde sobre a repercussão da execução desta LC,
não existindo, portanto, um ato do Conselho Municipal
Segunda-feira, 5 de agosto de 2019
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de Saúde relatando a aprovação das contas anuais, mas
sim, a cada quadrimestre. Esclarece, ainda, ter sido
outro o responsável pelo encaminhamento da referida
PCA, que, portanto, não teria encaminhado os pareceres
referentes aos 2 primeiros quadrimestres do exercício
de 2016. Nesse sentido, informa ter acostado aos autos
documentação probatória.
O NCE se manifestou pela manutenção do presente
indicativo de irregularidade, por concluir não ter sido
emitida uma opinião conclusiva sobre a prestação
de contas, bem como que as atas apresentadas pelo
responsável não contêm a assinatura de nenhum dos
membros do Conselho.
Verifico que, de fato, a documentação acostada pelo
responsável trata de duas atas de reuniões realizadas
pelo Conselho de Saúde nos dias 27/09 e 09/11 de
2016, referentes às Prestações de Contas do 1º e 2º
quadrimestres, subsequentemente, não se configurando
análise com emissão de parecer conclusivo,
especialmente por não ter sequer as assinaturas dos
membros do conselho.
Contudo, entendo que se aplica na presente
irregularidade o mesmo entendimento aplicado no
item anterior, de que o gestor responsável pelas contas
em análise não estava mais à frente da administração
municipal quando da elaboração e encaminhamento
da presente prestação de contas, não possuindo mais
acesso a tais informações, cabendo ao responsável
pelo envio da prestação de contas atender ao disposto
na Instrução Normativa TC 34/2015, onde disciplinou
a obrigatoriedade de envio do Parecer do Conselho de
Fiscalização sobre a prestação de contas dos recursos
aplicados em ações e serviços públicos de saúde, na

forma dos artigos 34 a 37 da Lei Complementar Federal
141/2012.
Diante do exposto, divergindo do posicionamento da
Área Técnica, afasto a irregularidade em comento, e
determino à administração municipal quanto às futuras
prestações de contas anuais, para que observe o
cumprimento da IN TCEES 43/2017, quanto ao envio da
documentação que a compõe.
Ante todo o exposto, anuindo parcialmente ao
opinamento da Área Técnica e do Ministério Público de
Contas, VOTO por que seja adotada a deliberação que
ora submeto à apreciação deste Colegiado.
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Relator
1. ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
senhores conselheiros do Tribunal de Contas do Estado
do Espírito Santo, reunidos em Sessão Colegiada, ante as
razões expostas pelo Relator, em:
1.1 Emitir Parecer Prévio dirigido à Câmara Municipal
de Jaguaré, recomendando a rejeição das contas do Sr.
Rogério Feitani – Prefeito Municipal durante o exercício
de 2016, nos moldes do artigo 132, inciso III do RITCEES e
artigo 80, inciso III da LOTCEES, em razão da manutenção
dos itens seguintes:
6.1 Apuração de déficit financeiro em diversas fontes
de recursos evidenciando desequilíbrio das contas
públicas.
Base legal: Art. 1º, § 1º, c/c Art. 4º, Inciso I, alínea “a”, da
Lei Complementar nº 101/2000.
Responsável: Rogério Feitani.
www.tce.es.gov.br

7.4.1.1 Despesas contraídas nos dois últimos
quadrimestres
de
mandato
sem
suficiente
disponibilidade de caixa para pagamento.
Base legal: Art. 42 e 55 da LRF.
Responsável: Rogério Feitani.
7.4.2 Realização de despesa orçamentária sem prévio
empenho.
Base legal: Art. 167, inciso II da Constituição Federal;
Arts. 59 e 60 da Lei Federal 4.320/1964.
Responsável: Rogério Feitani.
1.2 Encaminhar ao Ministério Público Estadual cópia
do presente parecer prévio, para que possa tomar as
medidas necessárias para apuração de eventual prática
de crime, diante do descumprimento do art. 42 da LRF.
Sejam expedidas as seguintes DETERMINAÇÕES:
1.3.1 Que 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;
1.3.2 Que à Administração Municipal, nas futuras
Prestações de Contas Anuais, observe o cumprimento
integral da IN TCEES 43/2017, quanto ao envio da
documentação que a compõe, inclusive no que concerne
aos pareceres referentes ao controle social;
Sejam expedidas as seguintes RECOMENDAÇÕES o
atual gestor:
1.4.1 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
Segunda-feira, 5 de agosto de 2019
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Diário Oficial de Contas em 30/05/2018;
1.4.2 Que encaminhe nas próximas prestações de
contas, o TVDISP Consolidado, de acordo com o disposto
no instrumento de regulamentação de remessa vigente
à época do encaminhamento da Prestação de Contas
(atualmente IN 34/2015 atualizada pela IN 40/2016).

RA
Processo: 		
Classificação:

03270/2018-6

Prestação de Contas Anual de Prefeito

Exercício: 		

2017
PMM - Prefeitura Municipal

Dar ciência aos interessados;

UG:			
de Montanha

1.6 Após os trâmites regimentais, arquivar os autos.

Relator:		

Sérgio Manoel Nader Borges

2. Unânime.

Responsável:
FERNANDES

IRACY CARVALHO MACHADO BALTAR

3. Data da Sessão: 29/05/2019 - 16ª 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
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões

PARECER PRÉVIO TC- 051/2019-9 – SEGUNDA CÂMA-

apresentação
de
esclarecimentos/justificativas
que entendesse necessários no prazo de 30 dias
improrrogáveis.
Devidamente citada, a responsável apresentou a defesa,
na qual requer Sustentação Oral.
Após, os autos foram encaminhados ao Núcleo de
Controle Externo de Contabilidade e Economia – NCE,
que elaborou a Instrução Técnica Conclusiva 0702/20191, que propôs o que segue:
6. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE PREFEITO –
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHA – EXERCÍCIO DE
2017 – PARECER PRÉVIO – REJEIÇÃO – RECOMENDAR DAR CIÊNCIA - ARQUIVAR
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER
BORGES:
RELATÓRIO
Tratam os presentes autos da prestação de contas anual
de responsabilidade da Sra. Iracy Carvalho Machado
Baltar Fernandes, Prefeita de Montanha, exercício de
2017, encaminhada a este Tribunal, por meio do sistema
CidadES, em 25/05/2017, nos termos do artigo 139 do
Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo, aprovado pela Resolução TC 261/2013,
inobservando, portanto, o prazo regimental.
Da análise da documentação encaminhada a esta
Corte de Contas resultou o Relatório Técnico Contábil
RT 0493/2018-1 em que foram identificados indícios
de irregularidades, posteriormente reproduzidos na
Instrução Técnica Inicial ITI 01599/2018-1, nos termos
da qual foi proferida a Decisão SEGEX 0578/20181, promovendo-se a citação da responsável, para
www.tce.es.gov.br

Foi examinada a Prestação de Contas Anual relativa ao
município de Montanha, exercício de 2017, formalizada
de acordo com a IN TCEES 43/2017 e instruída de acordo
com o escopo definido na Resolução TC 297/2016 e
alterações posteriores.
Quanto ao aspecto técnico-contábil e o disposto
na legislação pertinente, opina-se no sentido de
que este Egrégio Tribunal de Contas emita PARECER
PRÉVIO, dirigido à Câmara Municipal de Montanha,
recomendando a REJEIÇÃO da prestação de contas
anual da Sra. Iracy Carvalho Machado Baltar Fernandes,
prefeita no exercício de 2017, na forma do art. 80 da Lei
Complementar 621/2012, tendo em vista a mantença
das seguintes irregularidades.
Item 4.3.2.1 do RT 493/2018 e 2.3 desta instrução –
Valores recebidos a título de compensação financeira
pela exploração de petróleo e gás natural não constam
em conta bancária – Base normativa: art. 8º da Lei
Federal 7.990/89 e art. 2º da Lei Estadual 10720/2017.
Item 6.2 do RT 493/2018 e 2.4 desta Instrução – Anexo
5 do Relatório de Gestão Fiscal apresenta saldos
inconsistentes com os evidenciados no anexo ao Balanço
Segunda-feira, 5 de agosto de 2019
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Patrimonial - Base normativa: artigos 50 e 55 inciso III da
Lei Complementar Federal 101/2000 (LRF) e artigo 85 da
Lei Federal nº 4.320/64.
Item 6.3 do RT 493/2018 e 2.5 desta instrução - Apuração
de déficit financeiro evidenciando desequilíbrio das
contas públicas - Base normativa: Art.1º, § 1º, c/c artigo
4º, inciso I, alínea “a”, da Lei Complementar nº 101/2000.
Item 6.6 do RT 493/2018 e 2.8 desta instrução - Apuração
de déficit financeiro evidenciando desequilíbrio das
contas públicas - Base normativa: Art.1º, § 1º, c/c artigo
4º, inciso I, alínea “a”, da Lei Complementar nº 101/2000.
Propõe-se ainda:
- Aplicação de multa à responsável, 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.
O Ministério Público de Contas manifestou-se por
meio do Parecer 01107/2019-9 da Lavra do eminente
Procurador, Dr. Heron Carlos Gomes de Oliveira, que
anuiu aos argumentos fáticos e jurídicos delineados na
Instrução Técnica Conclusiva.
Após vieram os autos conclusos a este Relator que,
havendo pedido de sustentação oral, fez a leitura do
relatório de voto na 14ª sessão ordinária da 2ª Câmara
do tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
Por tratar-se de Contas 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, reproduzo a seguir as
análises realizadas pelo Núcleo de Controle Externo de
Contabilidade e Economia, com vistas à apreciação e à
emissão do parecer prévio que subsidiarão a apreciação
das contas por este Relator bem como, subsidiarão o
julgamento da prestação de contas anual do prefeito,
pelo Poder Legislativo:
FORMALIZAÇÃO
DESCUMPRIMENTO DO PRAZO DE ENVIO DA PRESTAÇÃO
DE CONTAS
Base Normativa: art. 139, Resolução TC 261/2013
A Prestação de Contas foi encaminhada a este Tribunal,
por meio do sistema CidadES, em 25/05/2017, nos
termos do artigo 139 do Regimento Interno do Tribunal
de Contas do Estado do Espírito Santo, aprovado pela
Resolução TC 261/2013, inobservando, portanto, o prazo
regimental. Sendo assim, com vistas ao cumprimento
do disposto no art. 122 e o § 2º do art. 123 do RITCEES,
o prazo para emissão do parecer prévio sobre esta
prestação de contas encerra-se em 25/05/2019.
Dessa forma, considerando que a presente prestação
de contas foi enviada fora do prazo legal, sugere-se citar
a Sra. Iracy Carvalho Machado Baltar Fernandes para
apresentar suas razões de justificativas, salientando
que a entrega fora do prazo gera a possibilidade de
www.tce.es.gov.br

aplicação de multa conforme o artigo 135, inciso VIII da
Lei Complementar 621/2012.
INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO
A Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), Lei 923/2016,
elaborada nos termos do § 2º, do art. 165 da CF/88,
compreendendo as metas e prioridades do município,
dispôs sobre a elaboração da Lei Orçamentária Anual
(LOA), definindo os programas prioritários de governo e
estabelecendo, dentre outras diretrizes, os riscos e metas
fiscais a serem observados na execução orçamentária.
Por sua vez, a Lei Orçamentária Anual do município, Lei
927/2016, estimou a receita em R$ 49.585.450,00 e
fixou a despesa em R$ 49.585.450,00 para o exercício
em análise, admitindo a abertura de créditos adicionais
suplementares até o limite de R$ 24.792.725,00,
conforme artigo 4º da LOA.
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
AUTORIZAÇÕES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Constatou-se que, no decorrer da execução
orçamentária, ocorreu abertura de créditos adicionais,
conforme demonstrado:
Tabela 1): Créditos adicionais abertos no exercício Em R$
1,00
Fonte: Processo TC 03270/2018-6 - Prestação de Contas
Anual/2017
De acordo com a dotação inicial e as movimentações
de créditos orçamentários, constata-se que não houve
alteração da dotação inicial, conforme demonstrado:
Tabela 2): Despesa total fixada Em R$ 1,00
Fonte: Processo TC 03270/2018-6 - Prestação de Contas
Anual/2017
Segunda-feira, 5 de agosto de 2019
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Verifica-se que as fontes para abertura dos créditos
adicionais foram as seguintes:
Tabela 3): Fontes de Créditos Adicionais Em R$ 1,00
Fonte: Processo TC 03270/2018-6 - Prestação de Contas
Anual/2017
Considerando que a autorização contida na LOA para
abertura de créditos adicionais foi de R$ 24.792.725,00
e a efetiva abertura foi de R$ 31.262.506,54, constata-se
a infringência à autorização estipulada.
[...].
RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
A política fiscal dos entes públicos abrange a
administração das receitas, do orçamento e da despesa
pública, assim como dos ativos e passivos.
Neste contexto, o resultado primário, obtido pela
diferença entre receitas e despesas primárias, tem
como objetivo principal indicar a capacidade que o
município tem em gerar receitas suficientes para custear
as despesas correntes e de investimentos, sem que
haja comprometimento da capacidade de administrar a
dívida existente.
As receitas primárias (não-financeiras) são as resultantes
basicamente da arrecadação de tributos e prestação de
serviços. As despesas primárias são aquelas necessárias à
prestação dos serviços públicos (deduzidas das despesas
financeiras).
Por seu turno, o resultado nominal possibilita
acompanhar a evolução da dívida fiscal líquida, indicando
a necessidade ou não de financiamento do setor público
junto a terceiros.
A Lei Complementar 101/2000 (Lei de Responsabilidade

Fiscal) estabelece regras em relação às metas de
resultados primário e nominal, conforme o §1º do art.
4º:

O responsável recebeu pareceres de alerta desta Corte
de Contas, pelo não atingimento de metas previstas,
conforme consta nos seguintes processos:

§1º Integrará o projeto de lei de diretrizes orçamentárias
Anexo de Metas Fiscais, em que serão estabelecidas
metas anuais, em valores correntes e constantes,
relativas a receitas, despesas, resultados nominal e
primário e montante da dívida pública, para o exercício a
que se referirem e para os dois seguintes.

- Relatório Resumido da Execução Orçamentária
referente ao 1º bimestre de 2017: Não atingimento da
meta bimestral de arrecadação. Proc. TC 5583/2017.

Consta também do art. 9° a medida corretiva de limitação
de empenho quando comprometido o atingimento das
metas estabelecidas na LDO:

- Relatório Resumido da Execução Orçamentária
referente ao 4º bimestre de 2017: Não atingimento da
meta bimestral de arrecadação. Proc. TC 8465/2017.

Art. 9º Se verificado, ao final de um bimestre, que
a realização da receita poderá não comportar o
cumprimento das metas de resultado primário ou
nominal estabelecidas no Anexo de Metas Fiscais, os
Poderes e o Ministério Público promoverão, por ato
próprio e nos montantes necessários, nos trinta dias
subsequentes, limitação de empenho e movimentação
financeira, segundo os critérios fixados pela lei de
diretrizes orçamentárias.
O acompanhamento da evolução do cumprimento ou
não das metas estabelecidas na LDO, para os resultados
primário e nominal, é feito por meio do Relatório
Resumido da Execução Orçamentária (RREO), na forma
estabelecida pela Lei Complementar 101/2000. A meta
estabelecida na LDO para resultados primário e nominal
do município e o resultado obtido da execução do
orçamento estão detalhados no quadro a seguir:

- Relatório Resumido da Execução Orçamentária
referente ao 2º bimestre de 2017: Não atingimento da
meta bimestral de arrecadação. Proc. TC 4741/2017.

Da análise da tabela 04 verifica-se que houve o
descumprimento das metas de despesa primária e
resultado nominal estabeleceidas na LDO.
Todavia, considerando que o município encerrou o
exercício com um superávit orçamentário no montante
de R$ 2.048.031,20, bem como houve um excesso
de arrecadação no total de R$ 1.806.422,06, além do
fato de o município não possuir dívidas consolidadas
líquidas, sugere-se não citar o gestor responsável, mas
recomendar à gestora responsável que observe as metas
estabelecidas na LDO, e caso haja necessidade, que
solicite a alteração das metas previstas.
RECEITAS E DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
No que tange às receitas orçamentárias, verifica-se que
houve uma arrecadação de 103,64% em relação à receita
prevista:

Tabela 4): Resultados Primário e Nominal Em R$ 1,00

Tabela 5): Execução orçamentária da receita Em R$ 1,00

Fonte: Processo TC 03270/2018-6 - Prestação de Contas
Anual/2017

Fonte: Processo TC 03270/2018-6 - Prestação de Contas
Anual/2017
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A receita orçamentária, segundo a classificação por
categoria econômica, é a que segue:
Tabela 6): Receita Orçamentária por categoria econômica
(consolidado) Em R$ 1,00
Fonte: Processo TC 03270/2018-6 - Prestação de Contas
Anual/2017
A execução orçamentária consolidada representa
99,51% da dotação atualizada, conforme se evidencia na
tabela a seguir:
Tabela 7): Execução orçamentária da despesa Em R$ 1,00
Fonte: Processo TC 03270/2018-6 - Prestação de Contas
Anual/2017
A despesa orçamentária, segundo a classificação por
categoria econômica, é a que segue:
Tabela 8): Despesa orçamentária
econômica (consolidado) Em R$ 1,00

por

categoria

Fonte: Processo TC 03270/2018-6 - Prestação de Contas
Anual/2017
A execução orçamentária evidencia um resultado
superavitário no valor de R$ 2.048.031,20, conforme
demonstrado a seguir:
Tabela 9): Resultado da execução orçamentária
(consolidado) Em R$ 1,00

aplicados:
Tabela 10): Aplicação Recursos por Função de Governo
Em R$ 1,00
Fonte: Processo TC 03270/2018-6 - Prestação de Contas
Anual/2017
Tabela 11): Aplicação Recursos por Grupo de Natureza
da Despesa Em R$ 1,00
Fonte: Processo TC 03270/2018-6 - Prestação de Contas
Anual/2017
Tabela 12): Outras Despesas Correntes por Modalidade
de Aplicação Em R$ 1,00
Fonte: Processo TC 03270/2018-6 - Prestação de Contas
Anual/2017
Utilização dos recursos de compensação financeira pela
exploração de petróleo e gás natural
O recebimento de recursos pelo município a título de
compensação financeira pela exploração de petróleo
e gás natural (recursos de royalties) possuem fontes
específicas para controle do recebimento e aplicação.
Nesse sentido, a tabela a seguir evidencia o recebimento
e aplicação de tais recursos, no exercício, nas fontes
“royalties do petróleo recebidos da união” e “royalties
do petróleo estadual” (Lei Estadual nº. 8.308/2006):

Fonte: Processo TC 03270/2018-6 - Prestação de Contas
Anual/2017

Tabela 13): Aplicação Recursos Royalties (Função/
Programa) Em R$ 1,00

Classificação da despesa por Função e Grupo de Natureza
de Despesa

Tabela

As tabelas a seguir (10, 11 e 12) apresentam os valores
orçados e executados por funções de governo, previstas
no orçamento do município, contemplando, deste
modo, um resumo do total da destinação dos recursos

financeiro de R$ 981.911,48, e também encerrou
superavitária, no montante de R$ 11.938,22. No mesmo
sentido, a fonte de recursos 605 – Royalties do Petróleo
Estadual, iniciou e encerrou com superávit de R$
935.446,39 e R$ 446.832,24 respectivamente.
Verificou-se, ainda, do balancete da despesa executada,
se houve utilização de recursos de royalties para
pagamento de dívidas ou remuneração do quadro
permanente de pessoal e comissionados, diretamente
das fontes 604 e 605, não havendo evidências do
descumprimento do art. 8º da Lei Federal 7.990/89 e art.
2º da Lei Estadual 10720/2017.
Entretanto, os valores recebidos não foram utilizados no
exercício e não constam em conta bancária, conforme
detalhado no item abaixo.
[...]
EXECUÇÃO FINANCEIRA
A execução financeira, evidenciada no Balanço
Financeiro, compreende a execução das receitas e das
despesas orçamentárias, bem como os recebimentos
e pagamentos de natureza extraorçamentários, que,
somados ao saldo do exercício anterior, resultará no
saldo para o exercício seguinte.
Na tabela a seguir, apresenta-se uma síntese do Balanço
Financeiro:
Tabela 14): Balanço Financeiro (consolidado) Em R$ 1,00

Fonte: Processo TC 03270/2018-6 - Prestação de Contas
Anual/2017

Fonte: Processo TC 03270/2018-6 - Prestação de Contas
Anual/2017

Constatou-se do Balanço Patrimonial que a fonte de
recursos 604 – Royalties do Petróleo, evidenciada
na tabela anterior, iniciou o exercício com superávit

Destaca-se, a seguir, o saldo contábil das disponibilidades
apresentado nos termos de verificação:

www.tce.es.gov.br
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Fonte: Processo TC 03270/2018-6 - Prestação de Contas
Anual/2017
EXECUÇÃO PATRIMONIAL
As alterações quantitativas, decorrentes de transações
que aumentam ou diminuem o patrimônio público,
provocam alterações nos elementos patrimoniais,
refletindo em resultados aumentativos ou diminutivos
no patrimônio líquido.
A Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP)
evidencia um resultado patrimonial superavitário no
valor de R$ 3.888.001,64. Dessa forma, o resultado
das variações patrimoniais quantitativas refletiu
positivamente no patrimônio do município.
Na tabela seguinte, evidenciam-se, sinteticamente, as
variações quantitativas ocorridas no patrimônio:
Tabela 16): Síntese da DVP (consolidado) Em R$ 1,00
Fonte: Processo TC 03270/2018-6 - Prestação de Contas
Anual/2017
A situação patrimonial, qualitativa e quantitativamente,
é evidenciada por meio do Balanço Patrimonial.

apurado no “Quadro de Ativos e Passivos Financeiros e
Permanentes – Lei 4.320/1964” do Balanço Patrimonial
e no Demonstrativo do Superávit/Déficit Financeiro
(Fonte de Recursos):
Tabela 18): Resultado financeiro Em R$ 1,00
Fonte: Processo TC 03270/2018-6 - Prestação de Contas
Anual/2017
O superávit financeiro, representado pela diferença
positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro,
poderá ser utilizado no exercício seguinte para abertura
de créditos adicionais, desde que observadas as
correspondentes fontes de recursos, na forma do art. 43,
da Lei 4.320/1964.
Ademais, verifica-se que a movimentação dos restos a
pagar, processados e não processados, evidenciada no
Demonstrativo dos Restos a Pagar, foi a seguinte:
Tabela 19): Movimentação dos restos a pagar Em R$ 1,00
Fonte: Processo TC 03270/2018-6 - Prestação de Contas
Anual/2017
INDICATIVOS DE IRREGULARIDADE

Essa demonstração contábil permite o conhecimento da
situação patrimonial da entidade pública por meio de
contas representativas do patrimônio público, além das
contas de compensação.

DIVERGÊNCIA NA MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR
ENTRE OS VALORES APURADOS E OS EVIDENCIADOS
NO DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE E NO
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR.

Apresenta-se, na tabela seguinte, a situação patrimonial
do município, no encerramento do exercício em análise:

Base normativa: artigos 85, 89, 100, 101, 102, 103 e 105,
da Lei Federal 4.320/1964

Tabela 17): Síntese do Balanço Patrimonial (consolidado)
Em R$ 1,00
Fonte: Processo TC 03270/2018-6 - Prestação de Contas
Anual/2017

Apurou-se, com base nos Demonstrativos contábeis
encaminhados (Balanços Orçamentários e Financeiros),
a movimentação dos restos a pagar no exercício de 2017,
conforme demonstrado:

Demonstra-se,

Tabela 20): Saldo de restos a pagar apurados Em R$ 1,00

a

seguir,

o

resultado

financeiro

www.tce.es.gov.br

Fonte: Processo TC 03270/2018-6 - Prestação de Contas
Anual/2017
Assim, ao se comparar os valores apurados acima, com
os demonstrados no Demonstrativo dos Restos a Pagar
(DEMRAP), verifica-se inconsistências entre os valores
evidenciados, como segue:
Tabela 21): Divergência entre os demonstrativos Em R$
1,00
Fonte: Processo TC 03270/2018-6 - Prestação de Contas
Anual/2017
Assim, da análise da tabela acima, verifica-se que a
divergência apontada, no montante de R$ 4.388,92
no saldo dos restos a pagar, se deu devido a diferença
entre as inscrições de restos a pagar entre os valores
demonstrados no Balanço Financeiro e o Demonstrativo
dos Restos a Pagar.
Da análise dos Balanços Orçamentário e Financeiro
constata-se que não houve a inscrição de restos a pagar
não processados no exercício, todavia, o DEMRAP
evidencia inscrições no montante de R$ 4.388,92, o que
causou a divergência apontada.
Por todo o exposto, considerando a insignificância da
divergência apontada sugere-se não citar a gestora
responsável, mas recomendar que efetue os ajustes
contábeis necessários, no exercício corrente, em
observância às Normas Brasileiras de Contabilidade.
[...]
GESTÃO FISCAL
DESPESAS COM PESSOAL
Base Normativa: Art. 20, inciso III, alínea “b”, art. 19, III, e
art. 22, parágrafo único da Lei Complementar 101/2000.
Segunda-feira, 5 de agosto de 2019
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A Lei de Responsabilidade Fiscal (LC 101/2000), ao
estabelecer normas de finanças públicas voltadas para
a responsabilidade na gestão fiscal, disciplinou, em seus
arts. 18 a 23, sobre a limitação das despesas com pessoal
pelos Poderes e Entes da Federação.
Conforme conceituado pela Secretaria do Tesouro
Nacional:
A despesa total com pessoal compreende o somatório
dos gastos do Ente da Federação com ativos, inativos
e pensionistas, deduzidos alguns itens exaustivamente
explicitados pela própria LRF, não cabendo interpretações
que extrapolem os dispositivos legais.
O limite referencial para as despesas com pessoal é
aplicado em relação à Receita Corrente Líquida (RCL),
que por sua vez, segundo definição da Secretaria do
Tesouro Nacional:
É o somatório das receitas tributárias, de contribuições,
patrimoniais, agropecuárias, industriais, de serviços,
transferências correntes e outras receitas correntes
do ente da Federação, deduzidos alguns itens
exaustivamente explicitados pela própria LRF, não
cabendo interpretações que extrapolem os dispositivos
legais.
Apurou-se a RCL Ajustada do município, no exercício
de 2017, que, conforme planilha APÊNDICE A deste
relatório, totalizou R$ 49.660.997,06.
Constatou-se, com base na documentação que integra
a prestação de contas, que as despesas com pessoal
executadas pelo Poder Executivo atingiram 51,39% da
receita corrente líquida ajustada, conforme demonstrado
na planilha APÊNDICE B, sintetizada na tabela a seguir:
Tabela 22) Despesas com pessoal – Poder Executivo Em

R$ 1,00
Fonte: Processo TC 03270/2018-6 - Prestação de Contas
Anual/2017
Conforme a tabela anterior, observa-se o descumprimento
do limite prudencial de pessoal do Poder Executivo em
análise, apesar do cumprimento do limite máximo.
No que se refere às despesas totais com pessoal,
consolidando o Poder Executivo e o Poder Legislativo,
constatou-se que essas despesas atingiram 53,40% em
relação à receita corrente líquida ajustada, conforme
evidenciado resumidamente na tabela a seguir:
Tabela 23) Despesas com pessoal – Consolidado Em R$
1,00
Fonte: Processo TC 03270/2018-6 - Prestação de Contas
Anual/2017
Conforme a tabela anterior, observa-se o cumprimento
do limite de pessoal consolidado.
DÍVIDA CONSOLIDADA DO MUNICÍPIO
Base Normativa: Art. 59, IV, da Lei Complementar nº
101/2000; e art. 3º, II, da Resolução nº 40/2001 do
Senado Federal.
De acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal e
com a Resolução 40/2001 do Senado Federal, a dívida
consolidada ou fundada, para fins fiscais, corresponde
ao montante total das obrigações financeiras, apurado
sem duplicidade (excluídas obrigações entre órgãos da
administração direta e entre estes e as entidades da
administração indireta), assumidas: a) pela realização de
operações de crédito com a emissão de títulos públicos,
para amortização em prazo superior a 12 (doze) meses
(dívida mobiliária); b) pela realização de operações de
www.tce.es.gov.br

crédito em virtude de leis, contratos (dívida contratual),
convênios ou tratados, para amortização em prazo
superior a 12 (doze) meses; c) com os precatórios judiciais
emitidos a partir de 5 de maio de 2000 e não pagos
durante a execução do orçamento em que houverem
sido incluídos; e, d) pela realização de operações de
crédito de prazo inferior a 12 (doze) meses, que tenham
constado como receitas no orçamento.
A dívida consolidada líquida, por sua vez, representa
o montante da dívida consolidada deduzido o saldo
relativo aos haveres financeiros (disponibilidade de caixa
e demais haveres financeiros).
No uso de suas competências constitucionais (art.
52 da CF/88), o Senado Federal editou a Resolução
40/2001, disciplinado que a dívida consolidada líquida
dos municípios não poderá exceder a 1,2 vezes a receita
corrente líquida.
Com base nos demonstrativos contábeis integrantes
da prestação de contas anual do município, ao final
do exercício em análise, a dívida consolidada líquida
não impactou na receita corrente líquida, conforme se
demonstra na tabela a seguir:
Tabela 24): Dívida Consolidada Líquida Em R$ 1,00
Fonte: Processo TC 03270/2018-6 - Prestação de Contas
Anual/2017
Portanto, a dívida consolidada líquida não extrapolou
o limite previsto (120% da receita corrente líquida),
estando em acordo com a legislação supramencionada.
OPERAÇÕES DE CRÉDITO E CONCESSÃO DE GARANTIAS
Base Normativa: Art. 35 da Lei Complementar 101/2000;
Lei Federal 4.595/1964; art. 7º, inciso I, e art. 10 da
Resolução do Senado Federal nº 43/2001; e art. 167,
Segunda-feira, 5 de agosto de 2019
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III da Constituição Da República /1988; Art. 55, inciso I,
alínea “c”; e art. 40, §1º, da Lei Complementar 101/2000.

consolidada, inclusive relativos a valores a desembolsar
de operações de crédito já contratadas e a contratar.

Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos
a Pagar

Segundo o inciso III, do art. 29, da Lei de Responsabilidade
Fiscal, operações de crédito são compromissos
financeiros assumidos em razão de mútuo, abertura de
crédito, emissão e aceite de título, aquisição financiada de
bens, recebimento antecipado de valores provenientes
da venda a termo de bens e serviços, arrendamento
mercantil e outras operações assemelhadas, inclusive
com o uso de derivativos financeiros.

Quanto à concessão de garantias, o Senado Federal
estabeleceu como limite para o saldo global das garantias
concedidas pelos municípios, o máximo de 22% (vinte e
dois por cento) da receita corrente líquida, conforme
art. 9º da Resolução 43/2001. Como exceção, permitiu
que esse montante poderá ser elevado para 32% (trinta
e dois por cento) da receita corrente líquida, desde que,
cumulativamente, quando aplicável, o garantidor:

O passivo financeiro das entidades públicas é composto
de valores devidos cujo pagamento independe de
autorização orçamentária, uma vez que a obrigação
já passou pelo orçamento – restos a pagar – ou não
está atrelado ao orçamento, como as consignações e
depósitos de terceiros.

As operações de crédito por antecipação de receitas
orçamentárias, por sua vez, são definidas pela LRF como
operações de crédito destinadas a atender insuficiência
de caixa durante o exercício financeiro.

Não tenha sido chamado a honrar, nos últimos 24 (vinte
e quatro) meses, a contar do mês da análise, quaisquer
garantias anteriormente prestadas;

A Constituição da República outorgou a competência
ao Senado Federal para dispor sobre limites globais e
condições para as operações de crédito externo e interno
dos municípios, de suas autarquias e demais entidades
controladas pelo Poder Público Federal (art. 52).
O Senado Federal editou a Resolução 43/2001, dispondo
sobre os limites para a contratação das operações
de crédito pelos municípios, inclusive concessão de
garantias, seus limites e condições de autorização,
conforme art. 7°.
Para os municípios, restou definido que as operações de
crédito interno e externo devem limitar-se a:
16% (dezesseis por cento) da receita corrente líquida
para o montante global das operações realizadas em um
exercício financeiro;
11,5% (onze inteiros e cinco décimos por cento) da
receita corrente líquida para o comprometimento anual
com amortizações, juros e demais encargos da dívida

Esteja cumprindo o limite da dívida consolidada líquida,
definido na Resolução nº 40, de 2001, do Senado Federal;

Restos a Pagar são as despesas legalmente empenhadas
pelo ente público, mas não pagas. A Lei 4.320/1964
conceitua e classifica os restos a pagar da seguinte
forma, em seu art. 36:
Art. 36. Consideram-se Restos a Pagar as despesas
empenhadas mas não pagas até o dia 31 de dezembro
distinguindo-se as processadas das não processadas.

Esteja cumprindo o Programa de Ajuste Fiscal acordado
com a União, nos termos da Lei nº 9.496, de 1997.

Os restos a pagar processados são aqueles cujo serviço
foi prestado ou o material adquirido foi entregue pelo
fornecedor contratado, estando a despesa liquidada e
em condições legais para o pagamento.

Quanto às Operações de Crédito por Antecipação
de Receitas Orçamentárias (ARO), o Senado Federal
definiu, conforme art. 10 da Resolução 43/2001, que o
saldo devedor dessas operações não poderá exceder,
no exercício em que estiver sendo apurado, a 7% (sete
por cento) da receita corrente líquida, observando-se
ainda, as disposições contidas nos arts. 14 e 15 daquela
resolução.

Os restos a pagar não processados são aqueles cujo
empenho foi legalmente emitido, porém o objeto
adquirido ainda não foi entregue, ou o serviço
correspondente ainda não foi prestado pelo fornecedor,
estando, portanto, pendente de regular liquidação e
pagamento.
A Secretaria do Tesouro Nacional traz o seguinte conceito
para os restos a pagar processados e não processados:

Com base nas demonstrações contábeis e no Relatório
de Gestão encaminhados pelo jurisdicionado à Corte
de Contas, observa-se que não houve a contratação de
operações de crédito nem a concessão de garantias ou
contra garantia de valores no exercício de 2017.

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Esteja cumprindo os limites de despesa com pessoal
previstos na Lei Complementar nº 101, de 2000;

www.tce.es.gov.br

São considerados processados os Restos a Pagar
referentes a empenhos liquidados e, portanto, prontos
para o pagamento, ou seja, cujo direito do credor já foi
verificado. Os Restos a Pagar Processados não devem
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ser cancelados, tendo em vista que o fornecedor de
bens/serviços cumpriu com a obrigação de fazer e a
Administração não poderá deixar de cumprir com a
obrigação de pagar.
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
São considerados não processados os empenhos de
contrato e convênios que se encontram em plena
execução, não existindo o direito líquido e certo do
credor. Dessa forma, no encerramento do exercício a
despesa orçamentária que se encontrar empenhada,
mas ainda não paga será inscrita em restos a pagar não
processados.
Quanto à execução da despesa orçamentária, da qual se
origina os restos a pagar, a LRF estabelece expressamente
a necessidade de vinculação dos recursos à finalidade
específica, conforme parágrafo único do art. 8º da Lei
Complementar 101/2000:
Parágrafo único - os recursos legalmente vinculados a
finalidade específica serão utilizados exclusivamente
para atender ao objeto de sua vinculação, ainda que em
exercício diverso daquele em que ocorrer o ingresso.

financeira de cada órgão referido no art. 20 da mesma
lei haja suficiente disponibilidade de caixa para cobrir as
obrigações de despesa contraídas.
Desta forma, com base nos preceitos legais e
regulamentares anteriormente mencionados, e ainda,
considerando-se as informações encaminhadas pelo
responsável em sua prestação de contas, verificou-se
que as informações pertinentes ao Anexo 5 do Relatório
de Gestão Fiscal do Poder Executivo (2º semestre ou 3º
quadrimestre de 2017) são as que seguem:
Tabela 25): Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e
dos Restos a Pagar R$ 1,00
É importante ressaltar que, na coluna “Demais Obrigações
Financeiras” da tabela acima foram consideradas as
despesas pagas no exercício financeiro de 2018 relativa
a despesas de exercícios anteriores no montante de
R$ 681.156,71, bem como o saldo de consignações e
depósitos (R$ 195.207,02) no total de R$ 876.363,73,
conforme arquivo DEMDFL.
Inscrição de restos a pagar não processados sem
disponibilidade financeira suficiente (art. 55 da LRF)

Verifica-se da tabela anterior, Anexo 5 do RGF, que
não foi observado o limite de inscrição de restos a
pagar não processados pelo Poder Executivo, visto
que houve a inscrições no montante de R$ 4.388,92,
na fonte de recursos não vinculados, fonte esta que
apresenta disponibilidade líquida negativa, no valor dr
R$ 136.923,90.
Tendo em vista a inobservância do art. 55, III, b, 3, da
LRF, propõe-se a citação da responsável para apresentar
justificativas e documentos pertinentes.
RENÚNCIA DE RECEITA
A Lei de Responsabilidade Fiscal, ao dispor sobre a
renúncia de receita, estabeleceu que a concessão
ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza
tributária, da qual decorra renúncia de receita,
deverá estar acompanhada de estimativa do impacto
orçamentário-financeiro no exercício em que deva iniciar
sua vigência e nos dois seguintes, atender ao disposto na
lei de diretrizes orçamentárias e a pelo menos uma das
seguintes condições:
Demonstração pelo proponente de que a renúncia foi
considerada na estimativa de receita da lei orçamentária,
na forma do art. 12, e de que não afetará as metas de
resultados fiscais previstas no anexo próprio da lei de
diretrizes orçamentárias;

Nesse sentido, consta do Manual de Demonstrativos
Fiscais da Secretaria do Tesouro Nacional, o
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos
Restos a Pagar (Anexo 5), que tem como propósito
dar transparência ao montante disponível para fins da
inscrição em Restos a Pagar de despesas não liquidadas,
evidenciando a disponibilidade de caixa líquida para
cada um dos recursos vinculados (art. 55 da LRF).

A Lei Complementar 101/2000 (LRF), na Seção IV, ao
dispor sobre o Relatório de Gestão Fiscal, estabelece em
seu art. 55, III, b, 3, que a inscrição de restos a pagar não
processados deve se limitar ao saldo da disponibilidade
de caixa.

O demonstrativo também possibilita a verificação
do cumprimento do art. 42 da LRF, de forma que no
último ano de mandato da gestão administrativo-

b) da inscrição em Restos a Pagar, das despesas:

Estar acompanhada de medidas de compensação, no
período mencionado no caput, por meio do aumento de
receita, proveniente da elevação de alíquotas, ampliação
da base de cálculo, majoração ou criação de tributo ou
contribuição.

3) empenhadas e não liquidadas, inscritas até o limite do
saldo da disponibilidade de caixa;

O art. 4º da LRF estabelece que o projeto da Lei de
Diretrizes Orçamentárias deve integrar o Anexo de Metas

Art. 55. O relatório conterá:
III - demonstrativos, no último quadrimestre:

www.tce.es.gov.br

Segunda-feira, 5 de agosto de 2019

531

ATOS DA 2a CÂMARA

Fiscais, o qual deve conter, dentre outros demonstrativos,
o da estimativa e compensação da renúncia de receita e
o da margem de expansão das despesas obrigatórias de
caráter continuado.
Esse demonstrativo, além de condicionar a concessão
da renúncia de receita, tem por objetivo tornar
transparentes os requisitos exigidos para a concessão ou
ampliação dos benefícios de natureza tributária.
De acordo com a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a
Lei Orçamentária Anual do município, aprovadas para
o exercício sob análise, constata-se a inexistência de
previsão para beneficiar instituições com renúncia de
receita.
GESTÃO DA SAÚDE E DA EDUCAÇÃO
APLICAÇÃO DE RECURSOS NA MANUTENÇÃO E NO
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
Base Normativa: Art. 212, caput, da Constituição da
República/1988 e Art. 60, inciso XII, do ADCT - Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias, da Constituição
da República/1988 (alterado pela Emenda Constitucional
53/2006).
Por determinação da Constituição da República, os
municípios devem aplicar, anualmente, nunca menos
de vinte e cinco por cento, no mínimo, da receita
resultante de impostos, compreendida a proveniente de
transferências, na manutenção e desenvolvimento do
ensino, e devem destinar, ainda, não menos do que 60%
dos recursos provenientes do Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização
dos Profissionais da Educação (Fundeb) para o
pagamento dos profissionais do magistério da educação
básica em efetivo exercício.

Avaliou-se, com base na documentação que integra
a prestação de contas anual, que o município, no
exercício em análise, aplicou 27,57% da receita
resultante de impostos, compreendida a proveniente
de transferências, na manutenção e desenvolvimento
do ensino, conforme planilha de apuração, APÊNDICE D
deste relatório, resumidamente demonstrado na tabela
a seguir:

Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição
da Pública/1988 (Incluído pela Emenda Constitucional nº
29/2000).

Tabela 26): Aplicação na manutenção e desenvolvimento
ensino Em R$ 1,00

A Emenda Constitucional 29/2000 acrescentou art. ao
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias para
assegurar os recursos mínimos para o financiamento
das ações e serviços públicos de saúde, estabelecendo
a obrigatoriedade de aplicação mínima, pelos entes
da federação, de recursos provenientes de impostos e
transferências, em ações e serviços públicos de saúde.

Fonte: Processo TC 03270/2018-6 - Prestação de Contas
Anual/2017

Definiu, no § 3º no art. 198 da CF/88, que lei
complementar estabeleceria:

Portanto, o município cumpriu o limite de aplicação com
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino..

Os percentuais mínimos das receitas de impostos e
transferências a serem aplicados, anualmente, pela
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;

Quanto à destinação de recursos para pagamento dos
profissionais do magistério da educação básica em efetivo
exercício, constatou-se, com base na documentação que
integra a prestação de contas anual, que o município
destinou 78,49% das receitas provenientes do Fundeb,
conforme demonstrado na planilha de apuração,
APÊNDICE D, apresentado resumidamente na tabela a
seguir:
Tabela 27): Destinação de recursos do FUNDEB prof.
Magistério Em R$ 1,00
Fonte: Processo TC 03270/2018-6 - Prestação de Contas
Anual/2017
Portanto, o município cumpriu o limite de aplicação de
60% do FUNDEB com Magistério..
APLICAÇÃO DE RECURSOS EM AÇÕES E SERVIÇOS
PÚBLICOS DE SAÚDE
Base Normativa: Art. 77, inciso III, do ADCT - Ato das
www.tce.es.gov.br

Os critérios de rateio dos recursos da União vinculados à
saúde destinados aos Estados, ao Distrito Federal e aos
Municípios, e dos Estados destinados a seus respectivos
Municípios, objetivando a progressiva redução das
disparidades regionais;
As normas de fiscalização, avaliação e controle das
despesas com saúde nas esferas federal, estadual,
distrital e municipal; e
As normas de cálculo do montante a ser aplicado pela
União.
Em 13 de janeiro de 2012, foi editada a Lei Complementar
141, regulamentando o § 3º do art. 198 da Constituição
da República, estabelecendo os valores mínimos a
serem aplicados anualmente pelos Municípios em ações
e serviços públicos de saúde; os critérios de rateio dos
recursos de transferências para a saúde e as normas
de fiscalização, avaliação e controle das despesas com
Segunda-feira, 5 de agosto de 2019
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saúde nas três esferas de governo; e a transparência,
visibilidade, fiscalização, avaliação e controle da
aplicação dos recursos destinados à saúde.
Em relação à aplicação mínima de recursos, restou
estabelecido, pelo art. 7º, que os municípios e o Distrito
Federal aplicarão anualmente em ações e serviços
públicos de saúde, no mínimo, 15% (quinze por cento)
da arrecadação dos impostos a que se refere o art.
156 e dos recursos de que tratam o art. 158 e a alínea
“b” do inciso I do caput e o § 3º do art. 159, todos da
Constituição da República.
Avaliou-se, com base na documentação que integra a
prestação de contas anual, que o município, no exercício
em análise, aplicou 22,31% da receita resultante de
impostos, compreendida a proveniente de transferências,
em ações e serviços públicos de saúde, conforme
demonstrado na planilha de apuração, APÊNDICE E
deste relatório, e evidenciado resumidamente na tabela
a seguir:
Tabela 28): Aplicação recursos em ações serviços
públicos saúde Em R$ 1,00
Fonte: Processo TC 03270/2018-6 - Prestação de Contas
Anual/2017
Portanto, verifica-se que o município cumpriu o limite
mínimo constitucional previsto para aplicação de
recursos em ações e serviços públicos de saúde.
AVALIAÇÃO DO PARECER EMITIDO PELO CONSELHO DE
ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDEB
A Lei 11.494/2007 regulamentou o Fundo de Manutenção
e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização
dos Profissionais da Educação (Fundeb) e atribuiu aos
Conselhos de Acompanhamento e Controle Social a

competência fiscalizatória sobre esses recursos.
Esses conselhos, no âmbito dos municípios, são
colegiados compostos por, no mínimo, nove membros,
sendo:
2 (dois) representantes do Poder Executivo Municipal,
dos quais pelo menos 1 (um) da Secretaria Municipal de
Educação ou órgão educacional equivalente;
1 (um) representante dos professores da educação
básica pública;
1 (um) representante dos diretores das escolas básicas
públicas;
1 (um) representante dos servidores
administrativos das escolas básicas públicas;

técnico-

do FUNDEB não é uma nova instância de controle, mas
sim de representação social, não devendo, portanto,
ser confundido com o controle interno (executado
pelo próprio Poder Executivo), nem com o controle
externo, a cargo do Tribunal de Contas, na qualidade de
órgão auxiliar do Poder Legislativo, a quem compete a
apreciação das contas do Poder Executivo.
O controle exercido pelos conselhos do FUNDEB
representa a atuação da sociedade, que pode apontar
falhas ou irregularidades eventualmente cometidas,
para que as autoridades constituídas, no uso de suas
prerrogativas legais, adotem as providências que cada
caso venha a exigir.
Entre as atribuições dos conselhos do FUNDEB, estão:

2 (dois) representantes dos pais de alunos da educação
básica pública;

Acompanhar e controlar a distribuição, a transferência e
a aplicação dos recursos do FUNDEB;

2 (dois) representantes dos estudantes da educação
básica pública, sendo um deles indicado pela entidade
de estudantes secundaristas.

Supervisionar a elaboração da proposta orçamentária
anual, no âmbito de suas respectivas esferas
governamentais de atuação;

O portal do Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Educação (FNDE) resumiu as funções dos Conselhos
de Acompanhamento e Controle Social do Fundeb,
conforme segue:

Supervisionar a realização do censo escolar anual;

A escolha dos representantes dos professores, diretores,
pais de alunos e servidores das escolas deve ser realizada
pelos grupos organizados ou organizações de classe que
representam esses segmentos e comunicada ao chefe do
Poder Executivo para que este, por ato oficial, os nomeie
para o exercício das funções de conselheiros.
A atividade dos conselhos do FUNDEB soma-se ao
trabalho das tradicionais instâncias de controle e
fiscalização da gestão pública. Entretanto, o conselho
www.tce.es.gov.br

Instruir, com parecer, as prestações de contas a serem
apresentadas ao respectivo Tribunal de Contas. O
parecer deve ser apresentado ao Poder Executivo
respectivo em até 30 dias antes do vencimento do prazo
para apresentação da prestação de contas ao Tribunal; e
acompanhar e controlar a execução dos recursos
federais transferidos à conta do Programa Nacional de
Apoio ao Transporte do Escolar e do Programa de Apoio
aos Sistemas de Ensino para Atendimento à Educação
de Jovens e Adultos, verificando os registros contábeis
e os demonstrativos gerenciais relativos aos recursos
repassados, responsabilizando-se pelo recebimento
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e análise da prestação de contas desses programas,
encaminhando ao FNDE o demonstrativo sintético anual
da execução físico-financeira, acompanhado de parecer
conclusivo, e notificar o órgão executor dos programas
e o FNDE quando houver ocorrência de eventuais
irregularidades na utilização dos recursos.
Avaliou-se o parecer do Conselho Municipal de
Acompanhamento e Controle Social do Fundeb, que
integra a prestação de contas anual do município,
emitido sobre a prestação de contas relativa ao exercício
em análise, e constatou-se que o colegiado concluiu pela
aprovação das contas.
AVALIAÇÃO DO PARECER EMITIDO PELO CONSELHO DE
ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DA SAUDE
A Lei Complementar 141/2012 atribuiu aos Conselhos de
Saúde a competência para avaliar, a cada quadrimestre,
o relatório consolidado do resultado da execução
orçamentária e financeira no âmbito da saúde e o relatório
do gestor da saúde sobre a repercussão da execução
daquela Lei Complementar nas condições de saúde e
na qualidade dos serviços de saúde das populações
respectivas, encaminhando ao Chefe do Poder Executivo
do respectivo ente da Federação as indicações para que
sejam adotadas as medidas corretivas necessárias. (LC
141/2012, art. 41).
A LC 141 estabeleceu, ainda, que o gestor do SUS
em cada ente da Federação deve elaborar relatório
detalhado referente ao quadrimestre anterior, contendo,
no mínimo, as informações apresentadas a seguir:

Oferta e produção de serviços públicos na rede
assistencial própria, contratada e conveniada, cotejando
esses dados com os indicadores de saúde da população
em seu âmbito de atuação.
No § 1º do art. 36, determinou-se aos entes da Federação,
a obrigatoriedade de comprovação de elaboração do
relatório detalhado referido anteriormente, mediante
o envio de Relatório de Gestão ao respectivo Conselho
de Saúde, até o dia 30 de março do ano seguinte ao
da execução financeira, cabendo ao Conselho emitir
parecer conclusivo sobre o cumprimento ou não das
normas estatuídas na Lei Complementar.
A Instrução Normativa TC 43/2017 disciplinou a
obrigatoriedade de envio do Parecer do Conselho de
Fiscalização sobre a prestação de contas dos recursos
aplicados em ações e serviços públicos de saúde, na
forma dos arts. 34 a 37 da Lei Complementar Federal
141/2012.
Avaliou-se o documento que foi encaminhado como
parecer do Conselho Municipal de Saúde, emitido sobre
a prestação de contas relativa ao exercício em análise,
e constatou-se que o colegiado concluiu pela aprovação
das contas.
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS AO PODER LEGISLATIVO
Base Normativa: Art. 29-A, inciso I (redação dada pela
Emenda Constitucional nº 58, de 2009), c/c art. 29-A, §
2º, da Constituição da República/1988.

Montante e fonte dos recursos aplicados no período;

A Constituição da República de 1988 disciplinou sobre
os municípios, no Capítulo IV, do Título III, que trata da
organização do Estado.

Auditorias realizadas ou em fase de execução no período
e suas recomendações e determinações;

Em seu art. 29-A, ao dispor sobre as despesas do Poder
Legislativo, estabeleceu, dentre outras condições, o
www.tce.es.gov.br

limite máximo para despesas totais do Poder Legislativo
e o limite máximo de gastos com a folha de pagamentos,
incluindo o subsídio dos vereadores.
Com base na documentação que integra a prestação de
contas, apuraram-se os valores transferidos pelo Poder
Executivo ao Poder Legislativo, a título de duodécimo
(planilha detalhada APÊNDICE F deste relatório), no
decorrer do exercício em análise, conforme demonstrado
sinteticamente na tabela a seguir:
Tabela 29): Transferências para o Poder Legislativo Em
R$ 1,00
Fonte: Processo TC 03270/2018-6 - Prestação de Contas
Anual/2017
Portanto, verifica-se que o Poder Executivo não transferiu
recursos ao Poder Legislativo acima do limite permitido.
REMUNERAÇÃO DE AGENTES POLÍTICOS
Base Normativa: Lei Municipal 810/2012; arts. 37,
incisos X e XI, 29, inciso V, e 39, § 4º da Constituição da
República.
Em consulta a Lei 810/2012, de 02/10/2012 (FIXSUB,
proc. TC 3271/2018), verifica-se que a mesma fixa o
subsídio do Prefeito e do Vice-Prefeito de Montanha,
para o período de 2013 a 2016, no montante de R$
8.000,00 e R$ 4.000,00, respectivamente.
Compulsando a ficha financeira (FICPAG) do Prefeito
e Vice-Prefeito, constata-se que as despesas com
a remuneração desses Agentes Políticos, durante
o exercício 2017, estão em conformidade com o
mandamento legal.
SISTEMA DE CONTROLE INTERNO
A Constituição Federal, em seu art. 74, determina que
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deverá ser mantido pelos Poderes sistemas de controle
interno, estabelecendo conteúdo mínimo que este
controle deverá ter como objeto, conforme exposto
abaixo:
Art. 74. Os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário
manterão, de forma integrada, sistema de controle
interno com a finalidade de:
I - avaliar o cumprimento das metas previstas no plano
plurianual, a execução dos programas de governo e dos
orçamentos da União;
II - comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto
à eficácia e eficiência, da gestão orçamentária, financeira
e patrimonial nos órgãos e entidades da administração
federal, bem como da aplicação de recursos públicos por
entidades de direito privado;
III - exercer o controle das operações de crédito, avais
e garantias, bem como dos direitos e haveres da União;
IV - apoiar o controle externo no exercício de sua missão
institucional.
No parágrafo primeiro, ficou estabelecido que “os
responsáveis pelo controle interno, ao tomarem
conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade,
dela darão ciência ao Tribunal de Contas da União, sob
pena de responsabilidade solidária”.
Por meio da Resolução 227/2011, alterada pela Resolução
257/2013, esta Corte de Contas dispôs sobre a criação,
implantação, manutenção e fiscalização do Sistema de
Controle Interno da Administração Pública, aprovando
também o “Guia de orientação para implantação do
Sistema de Controle Interno na Administração Pública”,
e estabelecendo prazos para que os jurisdicionados
atendessem aos comandos regulamentadores.

Consta da Instrução Normativa TC 43/2017 previsão
para encaminhamento, pelo prefeito, da seguinte
documentação correlata:
- Relatório de avaliação do cumprimento do plano de
ação para implantação do Sistema de Controle Interno
(Art. 3º, § 3º, da Resolução TC nº 227/2011);
- Relatório e parecer conclusivo emitido pelo órgão
central do sistema de controle interno, assinado por seu
responsável, contendo os elementos previstos no Anexo
II, Tabela 5, desta Instrução Normativa. (Art. 76, § 3º da
LC nº 621/2012 c/c art. 122, § 5º do RITCEES, aprovado
pela Resolução TC nº 261/2013 e c/c art. 4º da Resolução
TC nº 227/2011);
- Pronunciamento expresso do chefe do poder atestando
ter tomado conhecimento das conclusões contidas no
parecer conclusivo emitido pelo órgão central do sistema
de controle interno, a que se refere o parágrafo único, do
art. 4º, da Resolução TC nº 227/2011.
Com base nos documentos encaminhados, constatase que o sistema de controle interno foi instituído pela
Lei municipal 796/2012, sendo que a Câmara Municipal
subordina-se à unidade de controle interno do Executivo
Municipal.
A documentação estabelecida na Instrução Normativa
TC 43/2017 foi encaminhada, nos termos previstos
pela regulamentação, sendo que não foram apontados
indicativos de irregularidades.

CONTÁBEIS)
CONSISTÊNCIA ELETRÔNICA DE DADOS
Por meio do Sistema CidadES, segundo os pontos
de controle predefinidos, foi realizada a análise de
consistência dos dados encaminhados pelo responsável
e evidenciados no Balanço Orçamentário, Balanço
Financeiro, Balanço Patrimonial e Demonstração das
Variações Patrimoniais, tal como demonstrado a seguir.
Análise entre o Balanço Financeiro e o Balanço
Orçamentário em relação aos restos a pagar não
processados
Base Legal: arts. 85, 101, 102 e 103 da Lei 4.320/1964
Entende-se que o valor da inscrição de restos a pagar
não processados (exercício atual) informado no Balanço
Financeiro deve ser igual ao total da despesa empenhada
subtraído o total da despesa liquidada informada no
Balanço Orçamentário, conforme demonstrado na
tabela abaixo:
Fonte: Processo TC 03270/2018-6 - Prestação de Contas
Anual/2017
Pelo exposto, verifica-se a existência de conformidade
entre os demonstrativos contábeis.
Análise entre o Balanço Financeiro e o Balanço
Orçamentário em relação aos restos a pagar processados
Base Legal: arts. 85, 101, 102 e 103 da Lei 4.320/1964

Em consulta ao sistema de monitoramento deste TCEES
não foram constatadas ações pertinentes ao exercício
em análise.

Entende-se que o valor da Inscrição de restos a pagar
processados (exercício atual), informada no Balanço
Financeiro deve ser igual ao total da despesa liquidada
subtraído o total da despesa paga informada no Balanço
Orçamentário, conforme demonstrado na tabela abaixo:

ANÁLISE

Fonte: Processo TC 03270/2018-6 - Prestação de Contas

MONITORAMENTO

DE

CONFORMIDADE
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Anual/2017
Pelo exposto, verifica-se a existência de conformidade
entre os demonstrativos contábeis.
Análise da execução orçamentária na dotação Reserva
de Contingência informada no Balanço Orçamentário
Base Legal: art. 5º, Inciso III, da Lei Complementar
101/2000;art. 5º da Portaria MOG 42/1999; art. 8º da
Portaria STN/SOF 163/2001
Verificou-se, com base nas informações do Balanço
Orçamentário, se houve execução de despesa
orçamentária na dotação “Reserva de Contingência”:
Fonte: Processo TC 03270/2018-6 - Prestação de Contas
Anual/2017
Pelo exposto, verifica-se a ausência de execução
orçamentária na dotação da Reserva de Contingência.
Análise de execução orçamentária na dotação Reserva
do RPPS informada no Balanço Orçamentário
Base Legal: art. 8º da Portaria STN/SOF 163/2001
Verificou-se, com base nas informações do Balanço
Orçamentário, se houve execução de despesa
orçamentária na dotação “Reserva do RPPS”:
Fonte: Processo TC 03270/2018-6 - Prestação de Contas
Anual/2017
Pelo exposto, verifica-se a ausência de execução
orçamentária na dotação da Reserva do RPPS.
Análise entre o Balanço Financeiro e o Balanço
Orçamentário em relação à receita orçamentária

ao total da receita orçamentária informado no Balanço
Orçamentário, conforme demonstrado na tabela abaixo:
Fonte: Processo TC 03270/2018-6 - Prestação de Contas
Anual/2017
Pelo exposto, verifica-se a existência de conformidade
entre os demonstrativos contábeis.
Análise entre o Balanço Financeiro e o Balanço
Orçamentário em relação à despesa orçamentária
Base Legal: arts. 85, 101, 102 e 103 da Lei 4.320/1964
Entende-se que o total da despesa orçamentária
(exercício atual) informado no Balanço Financeiro deve
ser igual ao total da despesa orçamentária informado
no Balanço Orçamentário, conforme demonstrado na
tabela abaixo:
Fonte: Processo TC 03270/2018-6 - Prestação de Contas
Anual/2017
Pelo exposto, verifica-se a existência de conformidade
entre os demonstrativos contábeis.
Análise entre o Balanço Financeiro e o Balanço
Patrimonial em relação ao saldo do exercício anterior da
conta Caixa e Equivalentes de Caixa
Base Legal: arts. 85, 101, 103 e 105 da Lei 4.320/1964
Entende-se que o saldo da conta Caixa e Equivalentes
de Caixa (exercício anterior) informado no Balanço
Financeiro deve ser igual ao informado no Balanço
Patrimonial (coluna exercício anterior), conforme
demonstrado na tabela abaixo:

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

Fonte: Processo TC 03270/2018-6 - Prestação de Contas
Anual/2017

Entende-se que o total da receita orçamentária (exercício
atual) informado no Balanço Financeiro deve ser igual

Pelo exposto, verifica-se a existência de conformidade
entre os demonstrativos contábeis.
www.tce.es.gov.br

Análise entre o Balanço Financeiro e o Balanço
Patrimonial em relação ao saldo do exercício atual da
conta Caixa e Equivalentes de Caixa
Base Legal: arts. 85, 101, 103 e 105 da Lei 4.320/1964
Entende-se que o saldo da conta Caixa e Equivalentes de
Caixa (exercício atual) informado no Balanço Financeiro
deve ser igual ao informado no Balanço Patrimonial
(coluna exercício atual), conforme demonstrado na
tabela abaixo:
Fonte: Processo TC 03270/2018-6 - Prestação de Contas
Anual/2017
Pelo exposto, verifica-se a existência de conformidade
entre os demonstrativos contábeis.
Análise entre a Demonstração das Variações Patrimoniais
e o Balanço Patrimonial em relação ao resultado
patrimonial
Base Legal: arts. 85, 101, 104 e 105 da Lei 4.320/1964
Entende-se que o resultado patrimonial apurado na
Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP) deve
ser igual ao resultado do exercício no patrimônio líquido
do Balanço Patrimonial, conforme demonstrado na
tabela abaixo:
Fonte: Processo TC 03270/2018-6 - Prestação de Contas
Anual/2017
Pelo exposto, verifica-se a existência de conformidade
entre os demonstrativos contábeis.
Análise entre os totais dos saldos devedores e dos saldos
credores
Base Legal: arts. 85, 86 e 88 da Lei 4.320/1964
Entende-se que os saldos devedores devem ser iguais
aos saldos credores, conforme demonstrado na tabela
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abaixo:
Fonte: Processo TC 03270/2018-6 - Prestação de Contas
Anual/2017
Pelo exposto, verifica-se observância ao método das
partidas dobradas.
Análise da despesa executada em relação à dotação
atualizada
Base Legal: arts. 85, 90, 91, 102 da Lei 4.320/1964
Entende-se que o valor da despesa executada no Balanço
Orçamentário deve ser menor ou igual à dotação
orçamentária atualizada, conforme demonstrado na
tabela abaixo:
Fonte: Processo TC 03270/2018-6 - Prestação de Contas
Anual/2017
Pelo exposto, verifica-se que não houve execução
orçamentária da despesa em valores superiores à
dotação atualizada.
Análise entre a dotação atualizada e a receita prevista
atualizada
Base Legal: arts. 85, 90, 91, 102 da Lei 4.320/1964
Entende-se que o valor da dotação atualizada no Balanço
Orçamentário deve ser igual ou menor que à receita
prevista, conforme demonstrado na tabela abaixo:
Fonte: Processo TC 03270/2018-6 - Prestação de Contas
Anual/2017
Fonte: Processo TC 03270/2018-6 - Prestação de Contas
Anual/2017
Pelo exposto, verifica-se que a dotação atualizada não
se apresenta em valores superiores à receita prevista
atualizada.

Análise da despesa executada em relação à receita
realizada
Base Legal: arts. 85, 90, 91, 102 da Lei 4.320/1964
Entende-se que o valor total da receita realizada no
Balanço Orçamentário deve ser maior ou igual à despesa
executada, conforme demonstrado na tabela abaixo:
Fonte: Processo TC 03270/2018-6 - Prestação de Contas
Anual/2017
Fonte: Processo TC 03270/2018-6 - Prestação de Contas
Anual/2017
Pelo exposto, verifica-se que não houve execução
orçamentária da despesa em valores superiores à receita
realizada.
DAS IRREGULARIDADES
Quanto aos apontamentos da área técnica no Relatório
Técnico(RT), em linha com o parecer ministerial
1107/2019, exceto em relação ao item 2.1 do RT
493/2018, acompanho as razões lançadas na Instrução
Técnica Conclusiva 0702/2019, pelas mesmas razões de
fato e de direito, cuja análise conclusiva reproduzo a
seguir, como parte deste voto:
2.2 Abertura de créditos adicionais sem comprovação de
autorização legal (item 4.1.1 do RT 493/2018)
Base Legal: artigo 167, inciso V, da Constituição Federal
de 1988; artigos 42, e 85, da Lei Federal nº 4.320/1964;
artigo 45, parágrafo 2º, da Constituição Estadual.
Dos fatos
A análise efetuada no RT 493/2018 constatou que foram
abertos créditos adicionais suplementares em montante
superior ao autorizado na LOA (Lei Municipal 927/2016).
Conforme art. 5º da referida Lei, foi autorizada a abertura
www.tce.es.gov.br

de R$ 24.792.725,00 a título de créditos adicionais
suplementares e, de acordo com as informações contidas
no arquivo DEMCAD, foram abertos créditos no valor de
R$ 31.262.506,54, superando o limite permitido em R$
6.469.781,54.
Da justificativa
Em resposta à citação a gestora responsável apresentou
a seguinte justificativa (Defesa Justificativa 1644/2018 e
Peça Complementar 24633/2018).
Da Análise
Compulsando as alegações e documentos encaminhados
(Peça Complementar 23694/2018 a 23697/2018),
entende-se que a gestora obteve êxito em sua
justificativa.
A Lei 927/2016 autorizou, conforme artigo 5º, o
percentual de 50% do valor total da despesa, para
abertura de créditos adicionais suplementares, o que
corresponde a R$ 24.792.725,00. No artigo 6º foram
definidos os casos de abertura de crédito suplementar
que não onerariam este limite. Dentre eles, “as
suplementações e ou remanejamento de dotações
efetuadas dentro de um mesmo grupo de natureza da
despesa, independentemente da fonte de recursos
prevista para a despesa”.
Observa-se na listagem de créditos adicionais (Peça
Complementar 23697/2018) que foram abertos o
total de R$ 31.262.506,24 de créditos adicionais
suplementares tendo como base a Lei 927/2016,
entretanto, R$ 6.796.732,10 foram movimentações
de crédito realizadas na mesma dotação. Desta forma,
seguindo o determinado no art. 6º, verifica-se que
foram abertos R$ 24.465.774,14 de créditos adicionais
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suplementares, com na Lei 927/2016, portanto, o limite
legal de R$ 24.792.725,00 para abertura créditos não foi
ultrapassado.
O mesmo de aplica à Lei 955/2016. Esta concedeu mais
15% do total da despesa para abertura de créditos, o
que corresponde a R$ 7.437.817,50. De acordo com
listagem de créditos adicionais foram abertos o total
de R$ 4.526.307,26 de créditos, tendo como base a
Lei 955/2016. Verifica-se que este valor é inferior ao
limite legal estabelecido, entretanto, observa-se que
R$ 202.026,69 foram movimentações de créditos
realizadas na mesma dotação, ou seja, o total de crédito
efetivamente aberto foi de R$ 4.324.280,57.
Diante do exposto, constata-se que não houve abertura
de créditos adicionais suplementares sem autorização
legal e, consequentemente, sugere-se afastar o
indicativo de irregularidade apontado no item 4.1.1 do
RT 493/2018.
2.3 Valores recebidos a título de compensação financeira
pela exploração de petróleo e gás natural não constam
em conta bancária (item 4.3.2.1 do RT 493/2018)
Base Legal: art. 8º da Lei Federal 7.990/89 e art. 2º da Lei
Estadual 10720/2017.
Dos fatos
A análise efetuada no RT 493/2018 constatou
divergências de valores na fonte de recursos 604 e 605,
transcritas a seguir:
Observou-se, do anexo ao balanço patrimonial, que a
fonte de recursos 604 – Royalties do Petróleo, iniciou
o exercício com superávit financeiro de R$ 981.911,48,
e também encerrou superavitária, no montante de R$
11.938,22. Dos balancetes da execução orçamentária

constatou-se que foram recebidos no exercício R$
2.498.086,41 e empenhados R$ 1.977.033,03. Todavia,
em consulta ao Termo de Verificação, observa-se apenas
o montante de R$ 140.458,69 em conta corrente,
conforme se demonstra:
Da análise das informações acima transcritas, concluise que a fonte de recursos nº 604 deveria encerrar o
exercício com superávit financeiro de R$ 1.502.964,86,
e não R$ 11.938,22. Além disso, considerando os restos
a pagar de 2017 de R$ 57.763,21, o saldo em conta
corrente deveria ser próximo ao valor apurado, ou seja R$
1.502.964,86, e não de apenas R$ 140.458,69. Portanto,
há indícios de transferência financeira ocorrida da conta
de royalties para as demais contas do município.
De igual modo, a fonte de recursos 605 – Royalties do
Petróleo, 605, iniciou e encerrou o exercício com superávit
de R$ 935.446,39 e R$ 446.832,24 respectivamente. Dos
balancetes da execução orçamentária constatou-se que
foram recebidos no exercício R$ 789.536,95 e gastos
apenas R$ 455.355,01. Todavia, em consulta ao Termo
de Verificação, observa-se apenas o montante de R$
446.872,24 em conta corrente, como demonstrado:
Compulsando os dados acima transcritos, observase que a fonte de recursos nº 605 deveria encerrar o
exercício com superávit financeiro de R$ 1.269.628,33,
e não R$ 446.832,24. Além disso, o saldo em conta
corrente deveria ser próximo ao valor apurado, ou seja
R$ 1.269.628,33, e não de apenas R$ 446.832,24. Desse
modo, também há indícios de transferência financeira
ocorrida da conta de royalties para as demais contas do
município.
Por todo o exposto, sugere-se citar a gestora responsável
para apresentar as justificativas que julgar necessárias,
www.tce.es.gov.br

acompanhadas de documentos de prova, alertando-a
que os recursos de royalties utilizados em fim vedado são
passíveis de devolução à conta com recursos próprios.
Da justificativa
Em resposta à citação a gestora responsável apresentou
a seguinte justificativa (Defesa Justificativa 1614/2018 e
Peça Complementar 23698/2018 e 23699/2018).
Fuigura
Da análise
A gestora inicia suas justificativas argumentando que
a metodologia adotada na análise do RT, para apurar o
resultado financeiro das fontes 604 e 605, contraria o
disposto no art. 105 da Lei 4.320/64 e o MCASP 7ª edição.
De acordo com a gestora não foram considerados no
cálculo os restos a pagar processados e não processados
de exercícios anteriores, os rendimentos de aplicação
financeira e demais passivos inscritos e consignados,
acarretando em distorção no resultado apurado pelo
TCEES e impossibilitando a defesa analisar o superávit
financeiro com base na metodologia empregada no RT.
Em que pese a gestora ter razão quanto à ausência de
determinados indicadores no cálculo da disponibilidade
financeira das fontes 604 e 605, o Auditor de
Controle Externo ao se deparar com um indicativo de
irregularidade, tem o dever de apontar tal indicativo
em sua análise, para tanto, utiliza-se das informações
disponíveis na PCA. No caso em questão, algumas das
informações necessárias para realização do cálculo com
base na metodologia apresentada no MCASP, não se
encontrava disponível no momento da elaboração do
RT, por exemplo, o valor dos rendimentos de aplicação
financeira dos recursos existentes nas fontes 604 e 605.
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Desta forma, entende-se que o Auditor de Controle
Externo não deve se furtar de apontar um indicativo
de irregularidade, mesmo que não tenha todas as
informações necessárias para a correta apuração dos
fatos.
Cabe destacar que no item ora analisado, o indicativo de
irregularidade que ensejou na citação do gestor foram
os “indícios de transferência financeira ocorrida da conta
de royalties para as demais contas do município”.
(...)
Da análise das informações acima transcritas, concluise que a fonte de recursos nº 604 deveria encerrar o
exercício com superávit financeiro de R$ 1.502.964,86,
e não R$ 11.938,22. Além disso, considerando os restos
a pagar de 2017 de R$ 57.763,21, o saldo em conta
corrente deveria ser próximo ao valor apurado, ou seja R$
1.502.964,86, e não de apenas R$ 140.458,69. Portanto,
há indícios de transferência financeira ocorrida da conta
de royalties para as demais contas do município.
(...)

23699/2018-1.

Dos fatos

Observa-se no documento de suporte à defesa,
denominado “extrato bancário – lógica contábil”,
que foram transferidos R$ 334.000,00 para o Fundo
Municipal de Saúde, sendo R$ 40.000,00 da fonte 604
e R$ 294.000,00 da fonte 605. Para o Fundo Municipal
de Assistência Social foi transferido R$ 11.000,00
provenientes da fonte 605. Abaixo tabela contendo
valores detalhados.

A análise efetuada no RT 493/2018 verificou
inconsistências de saldos entre as fontes de recursos
evidenciadas no Anexo ao BALPAT e no RGFDCX, ao final
do exercício de 2017, comprometendo a credibilidade
dos demonstrativos contábeis correlatos.

Destaque deve ser dado ao teor do parágrafo único,
do art. 8º, da Lei Complementar 101/00, definindo
que ”os recursos legalmente vinculados à finalidade
específica serão utilizados exclusivamente para atender
ao objeto de sua vinculação, ainda que em exercício
diverso daquele em que ocorrer o ingresso”. Portanto,
é necessário que haja controle das disponibilidades,
por fontes de recursos, como medida basilar a fim de se
garantir que não haja déficits ou utilização indevida dos
recursos financeiros em objeto diverso daquele a que se
vincula.

Em resposta à citação a gestora responsável apresentou
a seguinte justificativa (Defesa Justificativa 1614/2018 e
Peça Complementar 23698/2018).

Compulsando os dados acima transcritos, observase que a fonte de recursos nº 605 deveria encerrar o
exercício com superávit financeiro de R$ 1.269.628,33,
e não R$ 446.832,24. Além disso, o saldo em conta
corrente deveria ser próximo ao valor apurado, ou seja
R$ 1.269.628,33, e não de apenas R$ 446.832,24. Desse
modo, também há indícios de transferência financeira
ocorrida da conta de royalties para as demais contas do
município.

Diante do exposto, sugere-se manter o indicativo de
irregularidade apontado no item 4.3.2.1 do RT 493/2018,
uma vez que a movimentação não se deu unicamente
em conta vinculada, conforme informado pelo próprio
gestor, comprometendo a transparência e contrariando
as boas práticas de controle.

Verifica-se que a gestora incorreu na irregularidade
apontada, haja vista sua própria confissão, corroborada
pela documentação enviada na Peça Complementar

Base Legal: artigos 50 e 55 inciso III da Lei Complementar
Federal 101/2000 (LRF) e artigo 85 da Lei Federal nº
4.320/64

2.4 Anexo 5 do Relatório de Gestão Fiscal apresenta
saldos inconsistentes com os evidenciados no anexo ao
Balanço Patrimonial (item 6.2 do RT 493/2018)

www.tce.es.gov.br

Tabela 22 Divergência entre os demonstrativos Em R$
1,00
Da justificativa

Da análise
A defendente argumenta sobre a possibilidade de a
equipe técnica ter cometido um equívoco na elaboração
da tabela 22, tendo em vista que os valores apresentados
nela não correspondem aos efetivamente registrados
nos demonstrativos contábeis. Verifica-se que de fato
tal equívoco aconteceu. Os valores corretos registrados
no RGFDCX e no Anexo do Balanço Patrimonial são os
seguintes:
Não obstante o equívoco na análise, a gestora reconhece
que o Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos
Restos a Pagar foi gerado de forma divergente em relação
aos valores registrados no Balanço Patrimonial e demais
demonstrativos contábeis. Desta forma, encaminhou um
novo Demonstrativo desta vez em conformidade com os
demais demonstrativos contábeis.
Observa-se no novo demonstrativo (Peça Complementar
23698/2018) que não existe mais inconsistência de
saldos entre ele e o Balanço Patrimonial, entretanto,
depreende-se que este novo demonstrativo foi
Segunda-feira, 5 de agosto de 2019
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gerado após a realização de ajustes. Cabe lembrar
que a Resolução TCEES nº 193/2003, regulamentou a
remessa ao Tribunal de Contas, através da internet, de
dados relativos à gestão fiscal dos Poderes Executivo e
Legislativo Municipais, com vistas ao controle da gestão
fiscal instituído pela Lei Complementar nº 101/2000.
Assim, tal normativo obriga a confirmação dos dados no
Sistema LRFWEB pelos Poderes uma única vez. E caso
haja necessidade de retificações nos dados confirmados
deverão ser observadas as normas dispostas na
Resolução TCEES nº 185/2003. Tais normativos estavam
vigentes à época e recentemente foram revogados pela
IN TCEES 44/2018.
Considerando-se a Resolução TCEES 193/2003, constatase que a situação fática não se alterou, ou seja, apesar
do envio de novo demonstrativo a divergência não
se altera, permanecendo as inconsistências entre os
demonstrativos comprometendo a credibilidade das
demais demonstrações contábeis e financeiras.
Desta forma, sugere-se manter o indicativo de
irregularidade apontado no item 6.2 do RT 493/2018.
2.5 Apuração de déficit financeiro evidenciando
desequilíbrio das contas públicas. (item 6.3 do RT nº
493/2018)
Base Legal: Art.1º, § 1º, c/c artigo 4º, inciso I, alínea “a”,
da Lei Complementar nº 101/2000.
Dos Fatos
A análise efetuada no RT 493/2018 apurou a existência,
no Anexo do Balanço Patrimonial, de déficit financeiro
em diversas fontes de recursos sendo que a fonte de
recursos ordinários não possuía resultado positivo
suficiente para a cobertura.

Tabela 23: Fontes de recursos vinculados com déficit
financeiro Em R$ 1,00
Fonte: Processo TC 03270/2018-6 - Prestação de Contas
Anual/2017
Da justificativa
Em resposta à citação a gestora responsável apresentou
a seguinte justificativa (Defesa Justificativa 1614/2018 e
Peça Complementar 23700/2018).
Da análise
A gestora reconhece que o município não possui,
na fonte de recursos não vinculada, disponibilidade
financeira suficiente para cobrir o déficit das fontes de
recursos deficitárias conforme demonstrado na tabela 23
do RT. Entretanto, argumenta que o superávit financeiro
existente na fonte de recursos Royalties Estadual (código
605) é suficiente para cobrir os déficits das demais fontes,
pois entende o gestor, que a Lei Estadual 10.720/2017
autorizou a utilização dos recursos da fonte Royalties
Estadual para este fim.
Observa-se que a Lei Estadual 10.720/2017 permitiu a
aplicação dos recursos provenientes da Lei nº 8.308/2016
(Royalties Estaduais) em despesas correntes, definindo
no caput do art. 1º o seguinte:
Art. 1º Em caráter excepcional e durante o exercício
financeiro de 2017, poderá ser utilizado, para pagamento
de despesas correntes, até 60% (sessenta por cento)
da receita pública transferida aos municípios, por
determinação da Lei nº 8.308, de 12 de junho de 2006.
Grifamos
O art. 1º é bem claro quando define que a utilização
dos recursos de royalties estaduais, para pagamentos
www.tce.es.gov.br

de despesas correntes se dará de forma excepcional e
durante o exercício financeiro de 2017. Portanto, apenas
e exclusivamente os pagamentos de despesas correntes,
excetuando-as aquelas vedadas pelo art. 2º, realizados
no decorrer do exercício de 2017, estão respaldadas pela
Lei 10.720/2017.
No caso em questão, os restos a pagar das fontes
deficitárias, por óbvio, apenas serão pagas em exercício
financeiro posterior a 2017, não podendo ser utilizada
a disponibilidade financeira da fonte 605 – Recursos
Royalties Estadual para cobertura dos déficits financeiros
das fontes especificadas na tabela 22 do RT.
Se porventura ainda que fosse possível a utilização da
disponibilidade financeira da fonte 605, o limite de 60%
da receita pública de Royalties Estadual definido no art.
1º da Lei 10.720/2017 seria extrapolado, vejamos.
De acordo com documento enviado na defesa (Peça
Complementar 23699/2018) a receita transferida ao
munícipio de Montanha, e creditada na conta bancária
11.664.661 – Banestes totalizou no exercício de 2017
o valor de R$ 1.191.859,92. Considerando que esta
conta bancária possuía saldo inicial de R$ 183,84 e,
aplicando-se os 60%, teremos o valor de R$ 715.226,25
como limite máximo a ser utilizado no pagamento
de despesas correntes. Verifica-se no Balancete
da Execução Orçamentária da Despesa (arquivo
estruturado BALEXOD) que o município de Montanha
pagou em despesas correntes, no exercício de 2017 e
utilizando a fonte de recursos 605 – Royalties Estaduais,
o valor de R$ 343.145,36. Desta forma, restaria para
ser utilizado o valor de R$ 371.970,59, entretanto, o
déficit remanescente das fontes MDE, SAÚDE Recursos
Próprios, Recursos de Convênios e Convênios do Estado
Segunda-feira, 5 de agosto de 2019
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perfaz o montante de R$ 440.408,71.
Quanto ao conteúdo da justificativa apresentada pelo
gestor, que aborda o art. 55, inciso III, alínea b, 3, da Lei
Complementar 101/2000, não se vislumbra correlação
entre o indicativo de irregularidade ora analisado e
o tema de que trata o referido mandamento legal.
Deduz-se que, a gestora estaria tratando de indicativo
de irregularidade constante em outro item, e não ao
relativo à apuração de déficit financeiro evidenciando
desequilíbrio das contas públicas.
Diante do exposto, sugere-se manter indicativo de
irregularidade apontado no item 6.3 do RT 493/2018.
2.6 Cancelamento de restos a pagar processados, bem
como ausência de cópias dos atos que autorizaram os
cancelamentos de restos a pagar processados e não
processados. (Item 6.4 do RT nº 493/2018)
Base Legal: Artigos. 36, 58, 63, 85, 87, 89, 92, 93, 101 a
105 da Lei Federal 4320/1964.
Dos Fatos
A análise efetuada no RT 493/2018 verificou que foram
cancelados restos a pagar processados (R$ 68.857,64)
e não processados (R$ 1.268.348,24) num total de R$
1.337.205,88. Contudo, não foram encaminhadas cópias
dos atos que autorizaram os referidos cancelamentos.
Da justificativa
Em resposta à citação a gestora responsável apresentou
a seguinte justificativa (Defesa Justificativa 1614/2018 e
Peça Complementar 23701/2018).
Da análise
Compulsando-se a documentação contida na defesa
(Peça Complementar 23701/2018), verifica-se que foi

encaminhada cópia do Decreto 4235/2017, que dispôs
sobre o cancelamento de restos a pagar. Após analise
do referido documento constata-se estar atendida a
citação e, portanto, sugere-se afastar o indicativo de
irregularidade apontado no item 6.4 do RT 493/2018.

com os registros contábeis existentes no Balancete de
Verificação (arquivo BALVERF), constata-se que de fato
não há divergência no passivo financeiro.

2.7 Divergência entre o saldo da dívida flutuante e o
saldo do passivo financeiro evidenciado no balanço
patrimonial. (Item 6.5 do RT nº 493/2018)

2.8 Não reconhecimento das provisões matemáticas
previdenciárias relacionadas aos aposentados e
pensionistas sob responsabilidade do município. (Item
6.6 do RT nº 493/2018)

Base Legal: artigos 85, 89, 100, 101 e 105, da lei federal
4.320/1964.
Dos Fatos
A análise efetuada no RT 493/2018 apurou divergência no
passivo financeiro evidenciado no balanço patrimonial
quando confrontado com demonstrativo da dívida
flutuante.
Tabela 24: Passivo Financeiro Em R$ 1,00
Da justificativa
Em resposta à citação a gestora responsável apresentou
a seguinte justificativa (Defesa Justificativa 1614/2018 e
Peça Complementar 23702/2018).
Da análise
A gestora esclarece que, a divergência se deve ao fato
do exercício de 2017 ter sido o primeiro exercício de
envio obrigatório do Demonstrativo da Dívida Flutuante
na “forma estruturada”. Devido a este fato, a adaptação
do sistema contábil às novas exigências do TCEES foi
realizada de forma falha. Com o intuito de demonstrar que
a divergência não existe, o gestor enviou Demonstrativo
da Dívida Flutuante gerado a partir do sistema contábil
do município.
Analisando-se este demonstrativo e comparando-o
www.tce.es.gov.br

Desta forma, sugere-se afastar o indicativo de
irregularidade apontado no item 6.5 do RT 493/2018.

Base Legal: Normas Brasileiras de Contabilidade.
Dos Fatos
A análise efetuada no RT 493/2018 verificou que
o município empenhou e liquidou o valor de R$
678.680,65 em aposentadorias e pensões pertinentes
à previdência municipal. Entretanto não há, na rubrica
provisão matemática previdenciária a longo prazo, o
reconhecimento contábil do passivo pertinente à reserva
matemática previdenciária, o que contraria as normas
contábeis em vigor.
Da justificativa
Em resposta à citação a gestora responsável apresentou
a seguinte justificativa (Defesa Justificativa 1614/2018).
Da análise
A gestora esclarece que o município de Montanha
não possui mais Regime Próprio de Previdência
Social e os valores que estão sendo pagos, a título de
aposentadorias e pensões, referem-se às despesas
assumidas de servidores que prestaram serviços para o
município em administrações anteriores, cuja obrigação
de pagamento ficou a cargo do município, haja vista
que não houve recolhimento/contribuição ao Regime
Segunda-feira, 5 de agosto de 2019
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Geral (RGPS) e tampouco ao Regime Próprio (RPPS). Tal
situação ocorreu em virtude de o município ter instituído
o Regime Próprio de Previdência e, após curto período
de funcionamento, este foi extinto.
Ressalta-se que o Regime Próprio de Previdência não se
extingue simplesmente pela previsão expressa na lei.
Na verdade, a partir dessa previsão legal, ele entra em
processo de extinção; normalmente possuirá servidores
já aposentados e também pensionistas, cujos pagamentos
dos proventos continuarão sendo de responsabilidade
do próprio RPPS, assim como servidores que já tenham
implementado os requisitos necessários à obtenção
de seus benefícios, cuja concessão e pagamento dos
proventos também são de responsabilidade do RPPS.
Desta forma o RPPS entra em processo de extinção,
sendo responsável pelo pagamento dos proventos aos
seus inativos e pensionistas até o falecimento do último
desses, ainda que custeado com recursos do tesouro,
quando então se dará a extinção definitiva do RPPS.
Entende-se, portanto, que o Regime Próprio de
Previdência do Município de Montanha não está extinto,
mas sim, em extinção. Estando o Ente responsável pelo
pagamento dos benefícios previdenciários já concedidos,
e aqueles para os quais restou configurado o direito
adquirido.
Sendo assim, o Ente deve contabilizar as receitas e
despesas decorrentes de tais benefícios, bem como,
atender às demais regras do Registro Contábil impostas
aos regimes próprios de previdência, incluindo o
reconhecimento das provisões matemáticas decorrentes
dos benefícios previdenciários já concedidos, e daqueles
para os quais foram implementados os requisitos
necessários à sua concessão.

A Orientação Normativa SPS nº 02/2009 trata da
Contabilidade, em seu Capítulo III Seção IV – Da
Escrituração Contábil, onde estabelece, entre outras
orientações, que a escrituração contábil do RPPS, ainda
que em extinção, deverá ser distinta da mantida pelo ente
federativo, inclusive quanto às rubricas destacadas no
orçamento para pagamento de benefícios, e obedecer às
normas e princípios contábeis e ao disposto na Portaria
MPS 916/2003 e atualizações. (Grifos da ITC)

disponibilidade financeira suficiente. (item 7.4.1.1 do RT
493/2018)
Base Legal: Art. 55, inciso III, alínea b, 3, da Lei
Complementar 101/2000.
Dos Fatos
A análise efetuada no RT 493/2018 verificou inscrição
de restos a pagar não processados sem disponibilidade
financeira suficiente, conforme transição a seguir:

A contabilização da Provisão Matemática Previdenciária,
nomenclatura contábil do passivo atuarial, encontrase em perfeita consonância com o disposto na Norma
Internacional de Contabilidade – NIC nº 19, que
regulamenta o registro contábil das Provisões, Passivos
e Ativos Contingentes, reconhecendo como provisões
aquelas obrigações que provêm de fatos passados
existentes independentemente de ações futuras da
entidade, esclarecendo que para que um passivo cumpra
com os requisitos para o seu reconhecimento deve
existir não só uma obrigação presente, mas também
a probabilidade de saída de recursos para honrar essa
obrigação, como é o caso da Provisão Matemática
Previdenciária dos RPPS, que representa o total dos
recursos necessários ao pagamento dos compromissos
dos planos de benefícios, calculados atuarialmente,
em determinada data, a valor presente. O registro
contábil da Provisão Matemática Previdenciária
também é respaldado pelos Princípios Fundamentais
de Contabilidade da Prudência, Competência e
Oportunidade.

A Lei Complementar 101/2000 (LRF), na Seção IV, ao
dispor sobre o Relatório de Gestão Fiscal, estabelece em
seu art. 55, III, b, 3, que a inscrição de restos a pagar não
processados deve se limitar ao saldo da disponibilidade
de caixa.

Diante do exposto, sugere-se manter o indicativo de
irregularidade apontado no item 6.6 do RT 493/2018.

Tabela 28: Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e
dos Restos a Pagar R$ 1,00

2.9 Inscrição de restos a pagar não processados sem

Da justificativa
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Art. 55. O relatório conterá:
III - demonstrativos, no último quadrimestre:
b) da inscrição em Restos a Pagar, das despesas:
3) empenhadas e não liquidadas, inscritas até o limite do
saldo da disponibilidade de caixa;
Verifica-se da tabela anterior, Anexo 5 do RGF, que
não foi observado o limite de inscrição de restos a
pagar não processados pelo Poder Executivo, visto
que houve a inscrições no montante de R$ 4.388,92,
na fonte de recursos não vinculados, fonte esta que
apresenta disponibilidade líquida negativa, no valor dr
R$ 136.923,90.
Tendo em vista a inobservância do art. 55, III, b, 3, da
LRF, propõe-se a citação da responsável para apresentar
justificativas e documentos pertinentes.
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Em resposta à citação a gestora responsável apresentou
a seguinte justificativa (Defesa Justificativa 1614/2018 e
Peça Complementar 23698/2018)

Tabela 20: Saldo de restos a pagar apurados Em R$ 1,00

Da análise

Assim, ao se comparar os valores apurados acima, com
os demonstrados no Demonstrativo dos Restos a Pagar
(DEMRAP), verifica-se inconsistências entre os valores
evidenciados, como segue:

Resumidamente, a gestora argumenta que não houve
inscrição de restos a pagar não processados no exercício
de 2017. A inscrição dos restos a pagar, no valor R$
4.388.92, que aparece no demonstrativo dos restos a
pagar e no demonstrativo da dívida flutuante deve-se
ao fato desses demonstrativos terem sido gerados com
erro.
Compulsando-se o balancete de verificação observase que de fato não há registro contábil de inscrição de
restos a pagar não processados. Por oportuno, deve
ser mencionada a análise realizada no item 6.1 do
RT 493/2018, que confrontou os registros de restos a
pagar, processados e não processados, nos balanços
orçamentário e financeiro, com aqueles constantes nos
demonstrativos de restos a pagar e dívida flutuante. A
análise conclui que “da análise dos Balanços Orçamentário
e Financeiro constata-se que não houve a inscrição de
restos a pagar não processados no exercício”, e diante
disto optou por sugerir que a gestora não fosse citada,
apenas recomendada para que efetuasse, no exercício
corrente, no caso à época (2018), os ajustes contábeis
necessários, tendo em vista a divergência.
Item 6.1....
(...)
Apurou-se, com base nos Demonstrativos contábeis
encaminhados (Balanços Orçamentários e Financeiros),
a movimentação dos restos a pagar no exercício de 2017,
conforme demonstrado:

Fonte: Processo TC 03270/2018-6 - Prestação de Contas
Anual/2017

Tabela 21: Divergência entre os demonstrativos Em R$
1,00
Fonte: Processo TC 03270/2018-6 - Prestação de Contas
Anual/2017
Assim, da análise da tabela acima, verifica-se que a
divergência apontada, no montante de R$ 4.388,92
no saldo dos restos a pagar, se deu devido a diferença
entre as inscrições de restos a pagar entre os valores
demonstrados no Balanço Financeiro e o Demonstrativo
dos Restos a Pagar.
Da análise dos Balanços Orçamentário e Financeiro
constata-se que não houve a inscrição de restos a pagar
não processados no exercício, todavia, o DEMRAP
evidencia inscrições no montante de R$ 4.388,92, o que
causou a divergência apontada.
Por todo o exposto, considerando a insignificância da
divergência apontada sugere-se não citar a gestora
responsável, mas recomendar que efetue os ajustes
contábeis necessários, no exercício corrente, em
observância às Normas Brasileiras de Contabilidade.
Deste modo, tendo em vista as justificativas
apresentadas, conclui-se que não houve inscrição de
restos pagar não processados no exercício de 2017 e,
portanto, o cumprimento do disposto no art. 55, III, b, 3,
da Lei Complementar 101/2000.
www.tce.es.gov.br

Diante do exposto, sugere-se afastar o indicativo de
irregularidade apontado no item 7.4.1.1 do RT 493/2018.
2.10 Divergência na movimentação dos restos a
pagar entre os valores apurados e os evidenciados no
Demonstrativo da Dívida Flutuante e no Demonstrativo
dos Restos a Pagar (item 6.1 do RT 493/2018)
Base Legal: Arts. 85, 89, 100, 101, 102, 103 e 105, da Lei
Federal 4.320/1964.
Dos Fatos
Referido item apontou uma divergência de R$ 4.388,92
no saldo de restos a pagar, entre as inscrições de restos a
pagar e os valores demonstrados no Balanço Financeiro
e Demonstrativo dos Restos a Pagar, passível apenas de
recomendação, tendo em vista a insignificância do valor
e a Res TCEES 297/2016.
Como constou do rol de apontes da ITI 599/2018, foi
feita a citação da gestora, tendo sido apresentada a
defesa. Em resposta, a gestora afirmou que se trata de
erro no sistema contábil municipal na consolidação das
informações do Poder Legislativo, inexistindo a inscrição
do valor.
Diante dos esclarecimentos prestados, somos por
acolher as justificativas apresentadas.
Em relação ao item 2.1 do RT, consoante Instrução
Técnica Conclusiva 702/2019, tem-se que:
2.1 Descumprimento do prazo de envio da Prestação de
Contas Anual. (item 2.1 do RT nº 493/2018)
Base Normativa: Art. 139, Resolução TC 261/2013.
Dos Fatos
A análise efetuada no RT 493/2018 apontou que
a Prestação de Contas foi encaminhada ao TCEES
Segunda-feira, 5 de agosto de 2019
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em 25/05/2018, portanto fora do prazo regimental
estabelecida pela Resolução TC 261/2013. Assim,
foi sugerida a citação do responsável pelo envio da
Prestação de Contas Anual.
Da Justificativa
Em resposta à citação a gestora responsável apresentou
a seguinte justificativa (Defesa Justificativa 1614/20184).
Da Análise
A gestora argumenta que mudanças impostas pela IN
TCEES 43/2017 exigiram novas adaptações e adequações
a serem cumpridas pelo município, dentre elas a inclusão
de novos arquivos estruturados, tornando a elaboração
da PCA mais morosa e dependente de informações de
outros setores.
Entende a gestora que o pequeno lapso temporal
ocorrido entre o prazo limite de entrega e a efetiva
homologação não causaram prejuízos à análise da PCA
por esta Corte de Contas.
Verifica-se que a defendente não encaminhou
documentação de suporte capaz de corroborar a
justificativa apresentada. E 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, rejeita-se a justificativa e sugere-se manter
o indicativo de irregularidade apontado no item 2.1 do
RT 493/2018.
Recomenda-se a aplicação de multa à gestora, na forma
do artigo 135, inciso VIII da Lei Complementar 621/2012.

Pois bem.
Concordo com a área técnica que não é possível afastar
o descumprimento do prazo para envio da Prestação
de Contas da Unidade Gestora Prefeitura com base no
argumento de que o lapso de tempo decorrido entre
o prazo limite de entrega e a efetiva homologação não
causaram prejuízos à análise da PCA.
Todavia, o envio com atraso possa ser considerado
irregular, entendo que os argumentos trazidos pela
defendente são suficientes para afastar a aplicação de
multa pelo atraso no envio da prestação de contas, tendo
em vista que mesmo sendo encaminha posteriormente
ao prazo legal de remessa das contas, houve cumprimento
do dever de encaminhar a prestação contas e não houve
prejuízo à análise da Prestação de Contas.
Por todo o exposto, divergindo parcialmente da Área
Técnica e do Ministério Público Especial de Contas, VOTO
para que seja adotada a deliberação que ora submeto à
apreciação deste Colegiado.
SERGIO MANOEL NADER BORGES
Conselheiro Relator
1.PARECER PRÉVIO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos RESOLVEM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão da segunda Câmara, ante as
razões expostas pelo relator, em:
1.1. Emitir PARECER PRÉVIO recomendando à Câmara
Municipal de Montanha a REJEIÇÃO das contas da Sra.
Iracy Carvalho Machado Baltar Fernandes, Prefeita
Municipal de Montanha, referente ao exercício de 2017,
nos termos do inciso III, do artigo 132 do Regimento
Interno deste Tribunal e inciso III, do artigo 80, da Lei
www.tce.es.gov.br

Orgânica, tendo em vista a manutenção das seguintes
irregularidades.
Item 4.3.2.1 do RT 493/2018 e 2.3 desta instrução –
Valores recebidos a título de compensação financeira
pela exploração de petróleo e gás natural não constam
em conta bancária – Base normativa: art. 8º da Lei
Federal 7.990/89 e art. 2º da Lei Estadual 10720/2017.
Item 6.2 do RT 493/2018 e 2.4 desta Instrução – Anexo
5 do Relatório de Gestão Fiscal apresenta saldos
inconsistentes com os evidenciados no anexo ao Balanço
Patrimonial - Base normativa: artigos 50 e 55 inciso III da
Lei Complementar Federal 101/2000 (LRF) e artigo 85 da
Lei Federal nº 4.320/64.
Item 6.3 do RT 493/2018 e 2.5 desta instrução - Apuração
de déficit financeiro evidenciando desequilíbrio das
contas públicas - Base normativa: Art.1º, § 1º, c/c artigo
4º, inciso I, alínea “a”, da Lei Complementar nº 101/2000.
Item 6.6 do RT 493/2018 e 2.8 desta instrução - Apuração
de déficit financeiro evidenciando desequilíbrio das
contas públicas - Base normativa: Art.1º, § 1º, c/c artigo
4º, inciso I, alínea “a”, da Lei Complementar nº 101/2000.
1.2. RECOMENDAR à gestão atual do Município de
Montanha que:
observe as metas estabelecidas na LDO, e caso haja
necessidade, que solicite a alteração das metas previstas;
efetue os ajustes contábeis necessários, no exercício
corrente, em observância às Normas Brasileiras de
Contabilidade.
1.3. Dar ciência aos interessados;
1.4. Após o trânsito em julgado, arquive-se.
2. Unânime.
Segunda-feira, 5 de agosto de 2019
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3. Data da Sessão: 29/05/2019 - 16ª Sessão Ordinária da
2ª 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
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões

PARECER PRÉVIO TC- 056/2019-9 – SEGUNDA CÂMARA
Processo:		
Classificação:

03737/2018-7

Prestação de Contas Anual de Prefeito

Exercício:		

2017

UG: 			
de Laranja da Terra

PMLT - Prefeitura Municipal

Relator: 		

Sérgio Manoel Nader Borges

Responsável:

JOSAFA STORCH

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE PREFEITO –
EXERCÍCIO DE 2017 – PARECER PREVIO APROVAÇÃO
COM RESSALVAS – RECOMENDAR - DETERMINAR -

ARQUIVAR
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER
BORGES:
RELATÓRIO
Tratam os autos de Prestação de Contas Anual de
responsabilidade do senhor Sr. Josafá Storch, Prefeito do
Município Laranja da Terra, relativa ao exercício de 2017.
A Prestação de Contas Anual foi encaminhada ao Tribunal
de Contas, conforme disposições contidas na Instrução
Normativa TCEES nº 43/2017, recebida e homologada
no CidadES, dentro do prazo regimental e analisada pelo
corpo técnico conforme Relatório Técnico 00048/20181 e Instrução Técnica Inicial 00068/2019-1, sugerindo-se
citação do responsável para esclarecer os indicativos de
irregularidades a seguir listados:
Demonstrativo da dívida flutuante não evidenciada a
totalidade dos valores devidos;
Resultado financeiro das fontes de recursos evidenciado
no balanço patrimonial é inconsistente em relação aos
demais demonstrativos contábeis (relação de restos a
pagar, ativo financeiro, termo de verificação de caixa)

de justificativas e/ou esclarecimentos que entender
necessário, em razão dos achados da Instrução Técnica
Inicial 00068/2019-1.
Devidamente citado, Termo de Citação 00064/20192, o senhor Josafá Storch apresentou tempestivamente
defesa/justificativas conforme protocolo 003916/20193, evento 60.
Em seguida, após análise das justificativas, a competente
Área Técnica elaborou a instrução Técnica Conclusiva ITC 1343/2019-1 onde opinou que as contas fossem
julgadas Regular com Ressalva bem como pela expedição
de determinação:
CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
A presente análise pautou-se no exame de todos os
documentos anexos à defesa, concluindo-se por não
conter nos autos justificativas e documentos suficientes
para afastar todos os indicativos de irregularidade
constantes na ITI 68/2019, restando mantidos os
seguintes itens, passíveis de ressalva:

Não reconhecimento das provisões matemáticas
previdenciárias relacionadas aos aposentados e
pensionistas sob responsabilidade do município;

RESULTADO FINANCEIRO DAS FONTES DE RECURSOS
EVIDENCIADO NO BALANÇO PATRIMONIAL É
INCONSISTENTE
EM
RELAÇÃO
AOS
DEMAIS
DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS (RELAÇÃO DE RESTOS A
PAGAR, ATIVO FINANCEIRO, TERMO DE VERIFICAÇÃO DE
CAIXA) (Item 6.2 do RT 48/2019)

Não cumprimento de determinação contida na Decisão
TC1490/2017

Base Legal: Artigos 83, 84 e 89 da Lei Federal nº
4.320/1964.

Por meio da Decisão SEGEX 00062/2019-3 (evento 56), o
Coordenador Técnico do Núcleo de Controle Externo de
Contabilidade e Economia deste Tribunal determinou
a citação dos responsáveis concedendo-lhes o prazo
de 30 dias improrrogáveis para apresentar as razões

NÃO RECONHECIMENTO DAS PROVISÕES MATEMÁTICAS
PREVIDENCIÁRIAS RELACIONADAS AOS APOSENTADOS E
PENSIONISTAS SOB RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO
(Item 6.3 do RT 48/2019)

www.tce.es.gov.br

Base Legal: Normas Brasileiras de Contabilidade
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Diante do exposto e do que consta dos autos, submetese à consideração superior a seguinte proposta de
encaminhamento:
1. Emitir parecer prévio, dirigido à Câmara Municipal
de Laranja da Terra, recomendando a APROVAÇÃO
COM RESSALVA das contas do Sr. Josafá Storch, Prefeito
Municipal durante o exercício de 2017, conforme
dispõem o inciso II, art. 132, do Regimento Interno e o
inciso II, art. 80, da Lei Complementar 621/2012.
2. Recomendar ao gestor responsável que sejam
observados os parâmetros indicados nos Anexos da
Instrução Normativa 43/2017, quando do envio da
próxima prestação de contas, a fim de evitar distorções
nos demonstrativos gerados a partir sistema CidadES,
concorrendo para que evidenciem a real situação da
unidade gestora.
3. Determinar que o responsável promova a realização
da avaliação atuarial e o reconhecimento da provisão
matemática previdenciária no passivo exigível, de acordo
com as normas previdenciárias e contábeis vigentes,
informando, na próxima prestação de contas, as medidas
adotadas em notas explicativas.
O Ministério Público Especial de Contas, por meio
do Parecer Ministerial nº 1726/2019-8 acolheu a
proposição contida na Instrução Técnica Conclusiva ITC
1343/2019-1 e pugnou pela emissão de parecer prévio
de Aprovação com ressalvas das Contas do Executivo
Municipal, bem como as determinações nela descrita ,
sugerindo ainda a expedição de determinação ao Poder
Executivo Municipal que divulgue amplamente, inclusive
em meios eletrônico de acesso ao publico., a prestação
de contas relativa ao exercício financeiro em questão e
o respectivo parecer prévio, na forma do art.48 da LC n.

101/00 .
Após, conforme regular distribuição, vieram os autos a
este Magistrado de Contas para emissão de relatório e
voto.
FUNDAMENTAÇÃO
Tratam os autos de contas de governo e conforme
determina a Constituição Federal, em seu artigo 71, I, as
contas de governo são submetidas Tribunal de Contas do
Estado apreciação e emissão do Parecer Prévio.
Pode-se afirmar que 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. (Manual de Início de Mandato, TCEES 2016).
Baseado nas informações retiradas da ITC 1343/2019,
pode-se verificar que a gestão cumpriu com todos os
limites legais e constitucionais, vejamos:

acima do limite prudencial de 51,30% e abaixo do limite
legal de 54%.
Os gastos com pessoal consolidados com o Poder
Legislativo foram da ordem de R$ 15.807.517,60, ou seja,
56,99% em relação à receita líquida, estando, portanto,
abaixo do limite prudencial de 57% e legal de 60%.
A Dívida Consolidada Líquida não extrapolou o limite de
120% da Receita Corrente Líquida.
Não houve contratação de Operações de Credito.
Não houve previsão de renúncia de receitas de
competência arrecadatória do Município.
Remuneração dos Profissionais do Magistério:
Da cota-parte recebida do FUNDEB foram aplicados
92,60% na remuneração do magistério da educação
básica, cumprindo assim o percentual mínimo de 60,00%
previsto na Constituição da República.
Aplicação em Manutenção e Desenvolvimento do
Ensino:
Na manutenção e desenvolvimento do ensino foi
efetivamente aplicado o percentual 28,25% cumprindo
assim o percentual mínimo a ser aplicado de 25%
previsto na Constituição da República.
Aplicação em Saúde:

Dos levantamentos efetuados, restou constatado que o
município em análise obteve, a título de Receita Corrente
Líquida – RCL, no exercício de 2017, o montante de R$
27.736.577,39

O total das despesas próprias com saúde, aplicado
em ações e serviços públicos de saúde aplicou um
percentual efetivamente de 25,62% cumprindo assim, o
limite mínimo a ser aplicado na saúde de 15%.

O Poder Executivo realizou despesa com pessoal no
montante de R$ 14.720.547,06, resultando, desta forma,
numa aplicação de 53,07% em relação à receita corrente
líquida apurada para o exercício, estando, portanto,

Repasse de Recurso ao Legislativo

www.tce.es.gov.br

O repasse para o Poder Legislativo Municipal, a título
de duodécimo, foi no valor de R$ 1.465.900,44, em
conformidade com o limite constitucional de 7%,
Segunda-feira, 5 de agosto de 2019
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conforme o Inciso I, art 29ª da constituição da República.
Assim, fundamento meu voto com informações retiradas
das análises técnicas relatadas nos autos, no intuito de
auxiliar o Poder Legislativo Municipal no julgamento das
contas do Município de Laranja da Terra, relativas ao
exercício de 2017.
DAS IRREGULARIDADES
Quanto aos apontamentos da área técnica, adoto
como minhas, as razões lançadas na ITC 1343/2019-1,
pelos seus próprios fundamentos de fato e direito e a
transcrevo, parcialmente:
INDICATIVOS DE IRREGULARIDADE
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE NÃO
EVIDENCIA A TOTALIDADE DOS VALORES DEVIDOS (Item
6.1 do RT 48/2019)
Base Legal: Artigos 101, 105 da Lei 4.320/64.
TEXTO DO RT
Constatou-se divergência entre o passivo financeiro
(Balanço Patrimonial) e o saldo da dívida flutuante
(Demonstrativo da Dívida Flutuante), conforme abaixo:

Demonstrativo da 1.273.853,45
Dívida Flutuante
(DEMDFL)
Balanço
1.996.451,03
Patrimonial
(BALPAT)
Divergência
722.597,58

Verifica-se que o Demonstrativo da Dívida Flutuante
não contempla a movimentação e os saldos referentes
aos Restos a Pagar Processados, evidenciando, por
consequência, um saldo incorreto ao final do exercício.

No entanto, o saldo de Restos a Pagar Processados é de
R$ 671.785,79 (DEMRAP), não equivalendo exatamente
à divergência encontrada.
Cabe mencionar que o referido saldo foi considerado
quando da análise das disponibilidades de caixa e restos
a pagar pertinente ao item 7.4.1 deste Relatório Técnico.
Ante o exposto, sugere-se citar o gestor para que
apresente as justificativas que julgar necessário.

CidadES, concorrendo para que evidenciem a real
situação da unidade gestora.
RESULTADO FINANCEIRO DAS FONTES DE RECURSOS
EVIDENCIADO NO BALANÇO PATRIMONIAL É
INCONSISTENTE
EM
RELAÇÃO
AOS
DEMAIS
DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS (RELAÇÃO DE RESTOS A
PAGAR, ATIVO FINANCEIRO, TERMO DE VERIFICAÇÃO DE
CAIXA) (Item 6.2 do RT 48/2019)
Base Legal: Artigos 83, 84 e 89 da Lei Federal nº
4.320/1964.

JUSTIFICATIVAS
ANÁLISE
Das argumentações e documentos apresentados,
verifica-se que a impropriedade foi ocasionada por falha
na geração no arquivo DEMDFLT.XML – Demonstrativo
da Dívida Flutuante, o qual deixou de evidenciar os
Restos a Pagar Processados (RPP) e, ainda, parte das
consignações.
Não obstante, os valores foram devidamente registrados
na contabilidade, cuja afirmação é corroborada pelo
total do Passivo Financeiro evidenciado no Balanço
Patrimonial, onde se observa o cômputo dos Restos a
Pagar Processados e demais valores que compõem a
divergência. Além disso, é possível confirmar tais valores
no Demonstrativo da Dívida Flutuante - DEMDFL.PDF,
encaminhado junto à defesa, emitido diretamente do
sistema contábil do município (Peça Complementar
6611/2019-8).
Assim, sugere-se que seja afastado o indicativo de
irregularidade, porém, acrescenta-se recomendar ao
gestor que sejam observados os parâmetros indicados
nos Anexos da Instrução Normativa 43/2017, quando do
envio da próxima prestação de contas, a fim de evitar
distorções nos demonstrativos gerados a partir sistema
www.tce.es.gov.br

TEXTO DO RT
Com base no Balanço Patrimonial encaminhado (arquivo
digital BALPAT), verificou-se o déficit financeiro em
diversas fontes de recursos destacadas a seguir, resultado
do confronto entre ativo e passivo financeiros:
Do quadro acima, pode-se observar que os resultados
são inconsistentes com o apurado por este TCEES, por
meio do Anexo 5 da RGF, tabela 26 deste relatório, tendo
como base o Termo de Verificação de Disponibilidades,
Relação de Restos a Pagar e Demonstração da Dívida
Flutuante. Embora o conceito utilizado na elaboração
do Anexo 5 difira do utilizado na apuração do resultado
financeiro, foi possível identificar a incoerência, em
especial nas funções relacionadas à Saúde e Educação.
Cabe registrar que, nos termos do parágrafo único,
do art. 8º, da Lei Complementar 101/00, os recursos
legalmente vinculados à finalidade específica serão
utilizados exclusivamente para atender ao objeto de sua
vinculação, ainda que em exercício diverso daquele em
que ocorrer o ingresso.
Diante do apresentado, propõe-se a citar o Prefeito para
que apresente as justificativas e/ou documentos que
Segunda-feira, 5 de agosto de 2019
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esclareçam este indicativo de irregularidade.
JUSTIFICATIVAS
ANÁLISE
Das argumentações e documentos apresentados,
depreende-se que o gestor reconhece a incompatibilidade
entre os demonstrativos contábeis, ressaltando que
o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público
– MCASP “considera normal a existência de saldos
deficitários no encerramento do exercício”. No entanto,
afirma que:
Desde a implantação do novo modelo de contabilização
pública, ocorrido no exercício de 2013, muitas fontes, a
exemplo do FUNDEB, registram cumulativamente, saldos
superavitários e/ou deficitários, os quais necessitam de
ajustes contábeis. Esses ajustes não foram realizados até
o fechamento do Exercício de 2017.
No tocante à diferença entre os totais evidenciados
para o Resultado Financeiro no Balanço Patrimonial (R$
3.205.630,50) e na apuração demonstrada na Tabela 26
do RT 48/2019 (R$ 3.253.796,89), foram esclarecidas as
origens, as quais guardam relação com a impropriedade
apontada no item 6.1 do RT 48/2019 (item 2.1 desta ITC)
e aos Créditos a Receber contabilizados nas contas do
Ativo Realizável, que integram o Ativo Financeiro, porém,
não compõem a Disponibilidade Bruta de Caixa.

fontes deficitárias recebem cobertura da fonte Recursos
Ordinários”, conforme defende o gestor.

as despesas previdenciárias pertinentes a servidores
municipais.

Entretanto, ressalta-se que o Balanço Patrimonial de
2017 não retrata a real situação das fontes de recursos
do município, restando comprovada a incompatibilidade
entre os demonstrativos contábeis.

Entretanto, não há reconhecimento contábil no passivo
não circulante do município, nas rubricas provisões
matemáticas previdenciárias a longo prazo, do valor
pertinente à reserva matemática previdenciária, o que
contraria as normas contábeis em vigor.

Ante todo o exposto, sugere-se manter o indicativo de
irregularidade.
Não obstante, à luz do disposto no artigo 162 da
Resolução TC 261/2013, sugere-se que a irregularidade
apontada seja considerada passível de ressalva, tendo
em vista que a impropriedade decorreu de ausência de
conciliação entre os demonstrativos contábeis. Nesse
sentido, registra-se que seriam inócuas determinações
ao gestor responsável, uma vez os ajustes necessários já
foram realizados.
NÃO RECONHECIMENTO DAS PROVISÕES MATEMÁTICAS
PREVIDENCIÁRIAS RELACIONADAS AOS APOSENTADOS E
PENSIONISTAS SOB RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO
(Item 6.3 do RT 48/2019)
Base Legal: Normas Brasileiras de Contabilidade
TEXTO DO RT

Consta anexo à defesa, o demonstrativo do superávit/
déficit financeiro apurado no Balanço Patrimonial do
exercício de 2018 (Peça Complementar 6610/2019-3).

Verificou-se do Balancete da Despesa (BALEXO) que o
município empenhou, liquidou e pagou, em 2017, um
valor de R$ 223.646,15 em aposentadorias e pensões
pertinentes à previdência municipal.

Observa-se que foram realizados ajustes para o exercício
de 2018, sendo que o demonstrativo do superávit/
déficit financeiro apurado no Balanço Patrimonial “ainda
evidencia fontes com saldos deficitários[...]”, porém, “as

O município não possui RPPS cadastrado no sistema
CidadeWeb e o gestor responsável declara que o regime
previdenciário dos servidores efetivos é o regime
geral de previdência social (DECINAT), mas arcou com
www.tce.es.gov.br

Desta forma, propõe-se a citação do responsável para
justificar-se.
JUSTIFICATIVAS
ANÁLISE
Das justificativas apresentadas pelo gestor, depreendese que o reconhecimento das provisões matemáticas
previdenciárias relacionadas aos aposentados e
pensionistas sob a responsabilidade do município, de
fato, não ocorreu. Observa-se, ainda, certa resistência
quanto ao referido registro, justificando-a com a ausência
de profissional habilitado para os cálculos atuariais, base
para o registro contábil em questão.
Cabe destacar o que vem a ser “Provisão Matemática
Previdenciária”, assim, transcreve-se abaixo o
entendimento do Ministério da Previdência Social- MPS:
No passivo, encontram-se as contas correspondentes
às obrigações. O termo atuarial, de outro lado, vem da
projeção da apuração de compromisso, previdenciário
ou de seguros em geral. Com isso, entende-se por
passivo atuarial a diferença a maior entre os valores
provisionados pelos RPPS para fazer face à totalidade dos
compromissos futuros do plano para com seus servidores
e dependentes e as contribuições correspondentes, ou
seja, os valores necessários para cobrir a insuficiência
das contribuições frente aos benefícios previdenciários
Segunda-feira, 5 de agosto de 2019
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sob responsabilidade do RPPS. É importante ressaltar
que esses valores representam, via de regra, as
contribuições previdenciárias que em anos anteriores
não foram vertidas para assegurar o pagamento dos
benefícios previdenciários. Trata-se, portanto, de uma
“dívida” antiga do Ente em relação aos seus servidores,
seja porque não houve a devida cobrança proporcional
ao benefício assegurado, seja pelo uso desses recursos
em outros compromissos que não os previdenciários.
As contas que comporão o resultado da Provisão
Matemática Previdenciária serão registradas no Passivo
Exigível a Longo Prazo, no grupo de contas denominado
Provisões Matemáticas Previdenciárias, observado o
detalhamento estabelecido no Plano de Contas aplicável
aos RPPS.
Nesse sentido, segue abaixo o entendimento do MPS
que assim justifica a fundamentação legal quanto à
contabilização dessa provisão:
A contabilização da Provisão Matemática Previdenciária,
nomenclatura contábil do passivo atuarial, encontrase em perfeita consonância com o disposto na Norma
Internacional de Contabilidade – NIC n° 19, que
regulamenta o registro contábil das Provisões, Passivos
e Ativos Contingentes, reconhecendo como provisões
aquelas obrigações que provém de fatos passados
existentes independentemente de ações futuras da
entidade, esclarecendo que para que um passivo cumpra
com os requisitos para o seu reconhecimento deve
existir não só uma obrigação presente mas também
a probabilidade de saída de recursos para honrar essa
obrigação, como é o caso da Provisão Matemática
Previdenciária dos RPPS. O registro contábil da Provisão
Matemática Previdenciária também é respaldado pelo

Princípio Fundamental de Contabilidade de Prudência,
que, segundo o CFC (2000:59), deverá ocorrer
concomitantemente com o Princípio da Competência,
quando resultará, sempre, em variação patrimonial
quantitativa negativa, isto é, redutora do patrimônio
líquido. Também há de se destacar o disposto pelo
Princípio da Oportunidade, que exige a apreensão,
o registro e o relato de todas as variações sofridas no
patrimônio de uma entidade, no momento em que elas
ocorrerem (CFC 2000:48). No caso dos RPPS, desde
o primeiro dia em que o segurado-servidor passa a
contribuir para o seu plano de previdência, a entidade
previdenciária tem o compromisso de arcar com a
cobertura dos seus benefícios, ainda que na forma
de compensação previdenciária. Ou seja, a provisão
matemática previdenciária sempre será constituída
enquanto forem mantidas ou houver adesões aos RPPS.
Em razão de sua natureza, as provisões matemáticas
previdenciárias serão classificadas contabilmente no
passivo exigível a longo prazo.
Por fim, é importante ressaltar também, o recente e
importante ato normativo do Ministério da Fazenda,
Portaria nº 464, de 19 de novembro de 2018, que assim
dispõe em seu artigo 7º, abaixo transcrito:
Art. 7º Os entes federativos que colocarem o RPPS em
extinção, por meio de lei que vincule os servidores
ocupantes de cargo efetivo ao RGPS, além do
cumprimento das obrigações previstas na legislação
aplicável, deverão realizar avaliações atuariais com
data focal em 31 de dezembro de cada exercício com o
objetivo de apurar os valores dos compromissos.
1º. Para a alteração do histórico do RPPS registrado nas
bases de dados da Secretaria de Previdência, deverá ser
www.tce.es.gov.br

apresentado, além dos documentos a serem solicitados
na auditoria de que trata a norma que disciplina a
emissão do CRP, estudo que comprove os impactos da
extinção do RPPS para o ente federativo.
2º. Aplica-se o previsto no caput aos entes federativos
que não possuem regime próprio para seus servidores,
mas mantenham benefícios sob responsabilidade
financeira direta do Tesouro.
3º. Instrução normativa editada pela Secretaria de
Previdência disporá sobre procedimento simplificado da
avaliação atuarial de que trata este artigo e a exigência
de sua elaboração, que deverá observar as normas de
contabilidade aplicáveis ao Setor Público. (grifo nosso)
Assim, da análise dos entendimentos e do normativo
acima transcrito, conclui-se que, embora o município
de Laranja da Terra não tenha Regime Próprio de
Previdência Social, deve reconhecer a Provisão
Matemática Previdenciária em seu passivo a longo
prazo, a fim de arcar com os benefícios previdenciários
a serem concedidos futuramente a seus aposentados e
pensionistas.
Pelo exposto, sugere-se manter o presente indicativo
de irregularidade, porém passível de ressalva e
determinação, devendo o gestor responsável realizar
a avaliação atuarial e o reconhecimento da provisão
matemática previdenciária no passivo exigível, de acordo
com as normas previdenciárias e contábeis vigentes,
informando, na próxima prestação de contas, as medidas
adotadas em notas explicativas.
NÃO CUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO CONTIDA NA
DECISÃO TC 1490/2017. (Item 12 do RT 48/2019)
Base Legal: art. 22 da IN 32/2014 e art. 4º, II, da Resolução
Segunda-feira, 5 de agosto de 2019
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TC 278/2014.

pág. 49).

TEXTO DO RT

Ante todo o exposto, depreende-se que o gestor
adotou as medidas necessárias ao cumprimento das
determinações contidas na Decisão TC 1490/2017
(Processo TC 4287/2011).

Em consulta ao sistema de monitoramento deste
TCEES constatou-se ações pertinentes ao exercício em
análise, relativas à Decisão TC 1490/2017 (Processo TC
4287/2011), que determina o envio de informações
quanto às medidas adotadas para recompor o erário,
conforme disposto no item 2:
Consta dos autos do processo TC 4287/2011, resposta ao
Termo de Notificação 1664/2017, onde a Procuradoria
Geral do Município de Laranja da Terra apresenta as
medidas administrativas adotadas até aquele momento
(Resposta de Comunicação 53/2017, de 10/08/2017),
objetivando o ressarcimento do valor correspondente a
4.551,36 VRTE’s pelo ex-prefeito, Sr. Cláudio Pagung.
Verifica-se, entretanto, que não constam informações
complementares, dentre os documentos que compõem
a presente prestação de contas, capazes de comprovar
a recomposição dos valores ao erário municipal. Nesse
sentido, sugere-se citar o atual gestor para apresentar
alegações de defesa acompanhadas de documentos de
prova.
JUSTIFICATIVAS
ANÁLISE
Da defesa e documentos apresentados, verifica-se
que o débito total apurado à época (4.551,36 VRTE’s,
equivalentes a R$14.502,90) foi assumido integralmente
pela Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de
Afonso Cláudio – APAE, por meio de parcelamento
firmado em 28/11/2017, o qual vem sendo cumprido,
conforme relatório de parcelamento da dívida ativa
anexado à defesa (Peça Complementar 6609/2019-1,

Nesse sentido, sugere-se o afastamento do presente
item.
Observa-se a clareza e completude a análise elaborada
pela área técnica registrada na Instrução Técnica
Conclusiva ITC 1343/2019, o que me deixa confortável
em acompanhar posicionamento ali exarado.
Ante o exposto, acompanhando a área técnica e o
Ministério Público Especial de Contas, VOTO no sentido
de que o Colegiado aprove a seguinte minuta de Parecer
Prévio que submeto à consideração.
SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Conselheiro Relator
1. PARECER PRÉVIO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos RESOLVEM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as
razões expostas pelo relator, em:
1.1. Recomendar ao Legislativo Municipal a APROVAÇÃO
COM RESSALVA da prestação de contas anual do Sr.
Josafá Storch, Prefeito do Município Laranja da Terra,
relativa ao exercício de 2017 na forma do art. 80, inciso II
da Lei Complementar 621/2012.
1.2. Recomendar ao gestor responsável que sejam
observados os parâmetros indicados nos Anexos da
Instrução Normativa 43/2017, quando do envio da
próxima prestação de contas, a fim de evitar distorções
www.tce.es.gov.br

nos demonstrativos gerados a partir sistema CidadES,
concorrendo para que evidenciem a real situação da
unidade gestora.
1.3. Determinar que o responsável promova a realização
da avaliação atuarial e o reconhecimento da provisão
matemática previdenciária no passivo exigível, de acordo
com as normas previdenciárias e contábeis vigentes,
informando, na próxima prestação de contas, as medidas
adotadas em notas explicativas.
1.4. Determinar ao Poder Executivo Municipal que
divulgue amplamente, inclusive em meios eletrônico
de acesso ao público., a prestação de contas relativa ao
exercício financeiro em questão e o respectivo parecer
prévio, na forma do art.48 da LC n. 101/00.
1.5. Dar ciência aos interessados;
1.6. Arquivar os autos após o trânsito em julgado.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 05/06/2019 - 17ª Sessão Ordinária da
2ª Câmara.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Manoel Nader Borges
(Presidente/Relator); Domingos Augusto Taufner.
4.2. Conselheiro Substituto: João Luiz Cotta Lovatti
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO SUBSTITUTO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Convocado
Fui presente:
PROCURADOR DE CONTAS HENRON CARLOS GOMES DE
Segunda-feira, 5 de agosto de 2019
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OLIVEIRA
Em substituição ao procurador-geral
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões
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PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – PREFEITURA
MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU – EXERCÍCIO
FINANCEIRO DE 2016 – PARECER PRÉVIO – APROVAÇÃO
DAS CONTAS COM RESSALVA – RECOMENDAÇÕES –
ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO
TAUFNER:
RELATÓRIO
Tratam os presentes autos de Prestação de Contas Anual
de Prefeito, relativa ao exercício de 2016, da Prefeitura
Municipal de Baixo Guandu, sob a responsabilidade do
Sr. José de Barros Neto.
O Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e

Economia – NCE elaborou o Relatório Técnico RT
50/2018-2 e a Instrução Técnica Inicial ITI 108/2018-3,
opinando pela citação dos Srs. Edélio Francisco Guedes
e José de Barros Neto, para que apresentassem em 30
dias improrrogáveis, as justificativas acerca dos indícios
de irregularidade infra mencionados, quais sejam:
Item 2.1 Descumprimento de prazo envio da PCA.
Base legal: Art. 122, § 2º do art. 123 da Res. TC 261/2013.
Responsável: Edélio Francisco Guedes.

financeiro encaminhadas no anexo ao Balanço
Patrimonial Consolidado. Base normativa: Art. 1º, §1º,
c/c artigo 4º, inciso I, alínea “a”, da Lei Complementar
nº 101/2000.
Responsável: José de Barros Neto.
Item 6.2 Ausência de medidas legais para a instituição do
Fundo Municipal de Saúde como Unidade Gestora. Base
normativa: Art. 1º, §1º, c/c artigo 4º, inciso I, alínea “a”
da Lei Complementar nº 101/2000.
Responsável: José de Barros Neto.

Item 4.1.1 Abertura de créditos adicionais especiais por
excesso de arrecadação sem fonte de recurso.
Base normativa: Art. 167, V da Constituição Federal e art.
43 da Lei 4.320/64.

Item 6.3 Não recolhimento das contribuições
previdenciárias retidas de servidores e de terceiros. Base
normativa: Art.195 da Constituição Federal.

Responsável: José de Barros Neto.

Responsável: José de Barros Neto.

Item 4.1.2 Abertura de créditos adicionais por superávit
financeiro sem fonte de recurso. Base normativa: Art.
167, V da Constituição Federal e art. 43 da Lei 4.320/64.

Item 7.4.1.1 Despesas contraídas nos dois últimos
quadrimestres de mandato sem suficiente disponibilidade
de caixa para pagamento. Base normativa: Art.195 da
Constituição Federal.

Responsável: José de Barros Neto.

Responsável: José de Barros Neto.
Item 4.2.1 Inobservância dos requisitos da LRF e da
LDO quanto à limitação de empenho. Base normativa:
Art. 9º da Lei Complementar 101/2000 e Art. 25 da Lei
Municipal 617/2015 - LDO.
Responsável: José de Barros Neto.
Item 6.1 Ausência de controle das fontes de recursos
evidenciadas no demonstrativo do superávit/déficit
www.tce.es.gov.br

Item 9.1 Transferências de Recursos ao Poder Legislativo
em desacordo com a Constituição Federal.
Base normativa: Art. 29-A, inciso I (redação dada pela
Emenda Constitucional nº 58, de 2009), c/c art. 29-A,
§2º, da Constituição da República/1988.
Responsável: José de Barros Neto.
No Termo de Atualização de Partes do processo (evento
Segunda-feira, 5 de agosto de 2019
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70), foi corrigido o responsável do processo, mantendo
apenas o Sr. José de Barros Neto, excluindo, portanto,
o Sr. Edélio Francisco Guedes, inicialmente citado como
responsável pelo envio da PCA.
Regularmente citado, o responsável apresentou
requerimento de prorrogação de prazo (de 30 dias)
para apresentação da justificativa de cada indicativo de
irregularidade e achados discriminados na ITI, o que foi
concedido em Decisão Monocrática 1127/2018-8.
As razões de justificativa do Sr. José de Barros Neto foram
então apresentadas, tempestivamente, em 15/08/2018,
através de Defesa/Justificativa 1065/2018-1 e demais
Peças Complementares.
Instado novamente a se manifestar em Instrução Técnica
Conclusiva ITC 3508/2018-1, o NCE, após analisar as
justificativas apresentadas pelo responsável, afastou
as irregularidades dispostas nos itens 4.1.1; 4.2.1; 6.1;
6.2; 6.3 e 9.1 do RT 50/2018, entretanto, face mantidas
outras, opinou pela emissão de parecer prévio dirigido
à Câmara Municipal de Baixo Guandu, recomendandose a rejeição da prestação de contas anual do Sr. José
de Barros Neto, com aplicação de multa pecuniária e
expedição de determinações ao atual gestor.
O Ministério Público de Contas, em Parecer 4184/2018-1
da lavra do Procurador Especial de Contas Heron Carlos
Gomes de Oliveira, anuiu ao posicionamento adotado
pela Área Técnica.
Materializada sustentação oral na 06ª sessão ordinária,
realizado no dia 13/03/2019, seguindo de nova
manifestação técnica e parecer ministerial mantendo o
entendimento pela rejeição das contas.
É o relatório. Passo a fundamentar.

FUNDAMENTAÇÃO

prazo de envio da PCA.

Os presentes autos cuidam da Prestação de Contas Anual
da Prefeitura Municipal de Baixo Guandu, referente ao
exercício de 2016, de responsabilidade do Sr. José de
Barros Neto, portanto, estamos a apreciar as “Contas de
Governo”.

Após análise dos autos, verifico que o município Baixo
Gandu, cumpriu com a determinação do art. 60, inciso
XII, da ADCT e art. 22, “caput”, da Lei n° 11.494/2007,
considerando que aplicou 69,68% (sessenta e nove
e sessenta e oito porcento) das transferências de
recursos do FUNDEB na remuneração dos profissionais
do magistério da educação básica. Também aplicou
30,81% (trinta e oitenta e um centésimo por cento) das
receitas de impostos e transferências constitucionais na
manutenção e desenvolvimento do ensino, em atenção
aos artigos 212, “caput”, da CF/88; 15,84% (quinze
e oitenta e quatro pontos percentuais) de despesas
próprias em ações e serviços públicos de saúde,
atendendo, portanto, o disposto no artigo 77, inciso III,
do ADCT; e, também, no que se refere à despesa total de
pessoal, em relação à receita corrente líquida apurada
para o exercício, foi de 50,99% (cinquenta vírgula
noventa e nove pontos percentuais), não ultrapassando
os limites prudencial e máximo previstos na Lei de
Responsabilidade Fiscal. No tocante às despesas totais
com pessoal, consolidando o Poder Executivo com o
Poder Legislativo, constatou-se que essas despesas
atingiram 53,99% em relação à RCL, respeitando os
limites prudencial (57%) e legal (60%).

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.
Verifico que o feito se encontra devidamente instruído,
tendo sido observados todos os trâmites legais e
regimentais, e atendidos os princípios constitucionais do
devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório,
havendo, assim, aptidão ao julgamento de mérito.
Nesse sentido, passo a apreciar a prestação de contas
em questão, para fins de emissão do parecer prévio,
objetivando dar embasamento ao Poder Legislativo
Municipal competente a proceder com o julgamento das
contas do prefeito.
A referida Prestação de Contas foi recebida e homologada
nesta Corte de Contas em 11 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 que
ensejou o apontamento quanto ao descumprimento de
www.tce.es.gov.br

Ressalte-se que dos demonstrativos encaminhados,
verificou-se não terem sido extrapolados os limites
de contratação de operação de créditos previstos em
Resolução 43/2001 do Senado Federal (16% e 7% Receita
Corrente Líquida) e no artigo 167 da Constituição da
República, bem como não houve concessão de garantias
ou recebimento de contra garantias.
Não fora evidenciado descumprimento ao artigo 21,
Segunda-feira, 5 de agosto de 2019
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parágrafo único da Lei de Responsabilidade Fiscal,
porquanto não constatado aumento de despesa com
pessoal nos últimos 180 dias do mandato.
Por fim, constatou-se a inexistência de previsão para
beneficiar instituições com renúncia de receita, de
acordo com a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei
Orçamentária Anual do Município, aprovadas para o
exercício em análise.
Entretanto, foram mantidas pela Área Técnica deste
Tribunal, e anuídas pelo Ministério Público de Contas, as
seguintes irregularidades, relacionadas no RT 50/2018,
tendo como responsável o Sr. José de Barros Neto:
Tabela
Após análise das justificativas apresentadas pelo
Responsável, foram mantidas pela Equipe Técnica e
Ministério Público de Contas, as irregularidades dos
itens 2.1; 4.1.2 e 7.4.1.1 do RT 50/2018.
Assim, passo a analisar e ao final deliberar para
apreciação desta Câmara.
DAS IRREGULARIDADES
Descumprimento de prazo envio da PCA (Item 2.1 do RT
50/2018-2).
Base legal: Art. 122, § 2º do art. 123 da Res. TC 261/2013.
De acordo com o RT 50/2018, ficou constatado que o
gestor responsável pelo encaminhamento da Prestação
de Contas Anual não cumpriu o prazo estabelecido.
A Resolução TC 261/2013 tem como limite o dia 31 de
março do exercício seguinte. No entanto, para efeitos do
exercício financeiro de 2016, foram consideradas livres
de sanção por multa as entregas realizadas até 09 de

abril de 2017.

documento constante do Anexo 06.

O Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e
Economia - NCE constatou que a presente Prestação de
Contas foi encaminhada no dia 11/05/2017, portanto,
fora do prazo regimental.

Diante do exposto, requeremos desde já que seja
afastada a inconsistência apontada, no que tange ao
descumprimento de prazo de envio da PCA.

Em sua justificativa, o responsável alegou que:
Inicialmente, insta destacar que a contabilidade pública,
bem como as exigências perante o Tribunal de Contas
do Estado do Espírito Santo depois de 2013 foram
significativamente impactantes em comparação com
períodos anteriores, no qual a base de dados para suprir
as informações exigidas eram precárias, e na maior
parte não encontradas, principalmente por não terem
sido exigidas anteriormente, e com base de dados não
tão seguras, dificultando a entrega do trabalho nos
prazos exigidos, uma vez que parte dos relatórios foram
realizados manualmente.
Com todas as dificuldades acima elencadas, bem como
inúmeras inconsistências encontradas no sistema
houve a necessidade de intervenção da Empresa E&L
responsável pela manutenção do sistema.
Destaca-se ainda, que devido à grande demanda dos
outros municípios a empresa encontrou dificuldade em
prestar atendimento pois estava atendendo a todos para
o envio das suas Prestações de Contas.
Além disso, encontramos dificuldades também quanto
a formatação para envio dos arquivos atendendo as
exigências do TCEES.
As dificuldades encontradas foram enfrentadas por
todos os Municípios, tanto que houve a necessidade
da AMUNES solicitar prorrogação dos prazos conforme
www.tce.es.gov.br

Insta salientar que o artigo 139 da Resolução TC
261/2013 dispõe que o encaminhamento da Prestação
de Contas prevista para ser enviada até o dia 31 de
março do exercício seguinte, poderá ser em data diversa
quando houver disposição legal ou regulamentar que o
determine. No caso das Prestações de Contas Anual de
2016, houve a permissão para entrega até o dia 09 de
abril de 2017.
Nesse sentido, em análise ao envio da PCA do
jurisdicionado em questão, o NCE opinou pela
aplicação de multa gestor, porque verificado junto ao
Sistema Cidades a primeira tentativa de envio ocorreu
em 08/05/2017, com entrega e homologação no dia
11/05/2017.
Contudo, percebo que, de fato, ocorreram diversos fatos
que dificultaram o cumprimento do encaminhamento
da PCA no prazo estabelecido pela legislação, vindo
inclusive a Associação dos Municípios de Estado –
Amunes diante das dificuldades encontradas para o
envio via CidadES. intervir junto a este Tribunal para que
os gestores municipais não fossem apenados no caso
de não conseguirem enviar e homologar no prazo suas
PCAs, ou, ainda, a possibilidade de flexibilizar o prazo
então estipulado por esta Corte.
Mediante a solicitação da Amunes, a Secretaria-Geral
de Controle externo respondeu de forma regulamentar
(despacho 15170/2017-4 – evento 92), de que o
atendimento ao pedido depende de disposição legal ou
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regulamentar, inexistente no momento e “com relação ao
pedido de não apenamento dos gestores municipais que
eventualmente não conseguirem enviar e homologar a
prestação de contas dentro do prazo estipulado, convém
mencionar que a possibilidade de aplicação de multa
encontra fundamento nos arts. 1º, XXXII, e 135, Vlll e IX,
da Lei Complementar 621/2012 (Lei Orgânica do TCEES)
e nos arts. tº, XXXI, e 389, VIII e DC, do RITCEES. Contudo,
o próprio RITCEES, em seu art. 388, dispõe que na
fixação da multa, o TCEES considerará, necessariamente,
entre outras circunstâncias, o grau de reprovabilidade
da conduta do agente, a gravidade da falta e o potencial
de lesividade do ato para a Administração Pública,
observado o princípio da proporcionalidade. Portanto,
dependendo das circunstâncias do caso concreto,
poderá se chegar, inclusive, à conclusão de não
aplicação de multa, a critério do Conselheiro Relator e
do Plenário, naturalmente”.
Dessa forma, considerando as circunstancias do caso que
restou demonstrado que o responsável não usou de máfé ou desídia e não havendo prejuízo ao erário, divirjo
do opinamento técnico, quanto a aplicação da multa e
afasto a irregularidade em comento.
Abertura de créditos adicionais especiais por excesso
de arrecadação sem fonte de recurso (Item 4.1.1 do RT
50/2018-2 e 2.2 da ITC 3508/2018-1).
Base normativa: Art. 167, V da Constituição Federal e art.
43 da Lei 4.320/64.
Em análise feita pela Equipe Técnica deste Tribunal,
verificou-se a abertura de créditos num total de R$
1.190.400,31, cuja fonte de recurso indicada para
ocorrer a despesa foi o “excesso de arrecadação”.
Ademais, a arrecadação prevista foi de R$ 81.174.990,43

e a realizada foi de R$ 74.077.787,52, indicando dessa
forma a abertura de créditos adicionais sem a fonte de
recurso.
Alegou o responsável em sua justificativa que o
orçamento é feito por fonte de recursos e o valor de
R$ 1.190.400,31 aberto por excesso de arrecadação foi
na fonte 19990007 – Processo nº 59050.000188/201457 para reconstrução municipal, que teve excesso de
arrecadação, ainda que no geral a arrecadação do
Munícipio tenha sido inferior a prevista.
Após exame da defesa apresentada, foi constatado
que de fato houve excesso de arrecadação na fonte
mencionada, em valor suficiente para cobrir os créditos
abertos no período. Referido procedimento é respaldado
no normativo da Lei 4.320 e no parágrafo único do art.
8º do art. 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Nesse
sentido a equipe técnica sugeriu o afastamento da
irregularidade.
Desta forma, acompanhando o posicionamento do Corpo
Técnico, bem como considerando que as justificativas
e documentos apresentados foram suficientes para
esclarecer o presente apontamento, entendo por afastar
o indicativo de irregularidade em análise.
Abertura de créditos adicionais por superávit financeiro
sem fonte de recurso (Item 4.1.2 do RT 50/2018-2 e 2.3
da ITC 3508/2018-1).
Base normativa: Art. 167, V da Constituição Federal e art.
43 da Lei 4.320/64.
Segundo o NCE, constatou-se a abertura de créditos no
montante de R$ 7.249.969,67, cuja fonte de recurso
indicada para ocorrer a despesa foi o “superávit
www.tce.es.gov.br

financeiro exercício anterior”.
Destacou o Corpo Técnico ter ocorrido superávit
financeiro de R$ 6.646.969,92 no exercício de 2015,
demonstrando a abertura de créditos adicionais sem
fonte suficiente de recurso no valor de R$ 602.999,75.
Instado a se defender, o responsável afirmou ter havido
um cancelamento de obrigações de restos a pagar do
exercício de 2012 e anteriores inscritos indevidamente
no passivo financeiro, comprometendo o superávit
financeiro de 2016, e assim, o saldo do superávit
comportaria o montante necessário.
Demonstrou ainda, que do total de créditos abertos
no exercício em análise, foram anulados, de empenho
realizados, o valor de R$671.586,72, de maneira que,
argumenta, o valor efetivamente utilizado dos créditos
abertos, foram inferiores ao efetivamente disponível
em superávit financeiro do exercício anterior. Assim,
considera que houve um erro formal, pois não foram
utilizados todo o montante aberto no decreto.
O NCE, por sua vez, opinou pela manutenção do
indicativo de irregularidade sob exame, tendo em vista a
ausência de saldo de superávit financeiro hábil a cobrir os
créditos adicionais abertos no exercício no momento de
sua efetivação, pois se deve observar o saldo suficiente
no momento do decreto, sendo indiferente se houve ou
não a utilização na íntegra.
Pois bem.
Por certo que a abertura de créditos adicionais ao
orçamento depende da identificação da fonte de
recursos, ou seja, deve haver o lastro financeiro suficiente
para cobrir o respectivo crédito.
De toda sorte, vislumbro a boa-fé do gestor, e
Segunda-feira, 5 de agosto de 2019

554

ATOS DA 2a CÂMARA

corroborando o alegado em sua defesa, verifico que
dos documentos juntados quando da defesa oral, o
Balancete Orçamentário da Despesa do exercício de 2016
(peça complementar 0597/2019 – evento 122), revela o
cancelamento de empenho no valor de R$671.586,72
, sendo o efetivamente utilizado dos créditos aberto, o
valor de R$6.576.085,62, estando este valor dentro do
montante de superávit financeiro do exercício anterior
(R$ 6.646.969,92 no exercício de 2015).
Ante o exposto, divergindo parcialmente do
posicionamento técnico e ministerial, entendo que a
irregularidade deve ser mantida, porém no campo da
ressalva, nos termos dos fundamentos deste voto, não
maculando as contas do gestor.
Inobservância dos requisitos da LRF e da LDO quanto à
limitação de empenho (Item 4.2.1 do RT 50/2018-2 e 2.4
da ITC 3508/2018-1).
Base normativa: Art. 9º da Lei Complementar 101/2000
e Art. 25 da Lei Municipal 617/2015 – LDO
Nos termos do Relatório Técnico 50/2018-2, averiguouse que o Município não alcançou as metas fiscais de
resultados primário, nominal e de arrecadação instituídas
pela LDO ao final do exercício de 2016.
O responsável apontou que a crise institucionalizada
gerou “quebradeira orçamentária” aos estados e
municípios, que observaram imensa queda de receita
em 2014, o que permaneceu até o corrente ano.
Argumentou ter se tornado praticamente impossível
efetuar cortes drásticos, haja vista que os cortes
comprometeriam serviços básicos como saúde e folha
de servidores, sem que conseguissem, no entanto,
acompanhar a queda da receita.

O responsável aduziu ainda que o Município procedeu
exonerações, diminui serviços, cortou gastos com
publicidade, diminuiu o aluguel de veículos, entre outras
ações, não se mantendo inerte à queda da receita e do
distanciamento das metas.

Quanto ao endividamento do município de Baixo
Guandu, observamos a seguinte situação nos três
últimos exercícios financeiros:

Ao final, asseverou que embora incorrido em déficit
orçamentário, obteve um superávit financeiro no
montante de R$ 2.043.156,20 na fonte de recursos não
vinculados, acostando aos autos planilhas explicativas e
documentos.

Fonte: Processo TC 3.954/2016 - Prestação de Contas
Anual/2015.

Ao analisar a defesa apresentada, a equipe técnica deste
Tribunal entendeu que o gestor logrou êxito em sua
defesa, sugerindo o afastamento da irregularidade,
recomendando que o atual gestor adote as medidas
necessárias ao cumprimento das metas fiscais dispostas
na LDO, com vistas a manter o equilíbrio fiscal aspirado
pela LRF, conforme explica em sua ITC 3508/2018:
Pois bem.
Inicialmente, é necessário destacar que o objetivo do
artigo 9º da Lei Complementar 101/2000 é atingir o
chamado resultado primário superavitário. A importância
deste resultado é a possiblidade de os entes federativos
adimplirem com suas obrigações relacionadas à
amortização do principal e do pagamento dos encargos
da dívida pública.

Fonte: Processo TC 4.067/2015 - Prestação de Contas
Anual/2014.

Fonte: Processo TC 5.107/2017 - Prestação de Contas
Anual/2016.
Da análise do comportamento da dívida consolidada
líquida dos três últimos exercícios verifica-se que não há
indícios de incapacidade de pagamento das obrigações
assumidas.
Assim, no que tange ao controle do endividamento do
município, o não atingimento das metas previstas na
LDO não ocasionou danos potenciais neste ponto da
gestão fiscal.
Face o todo exposto e, considerando que houve
déficit orçamentário no período devidamente coberto
pelo superávit do exercício anterior; considerando a
capacidade de pagamento da dívida pública municipal;
vimos aceitar as alegações de defesa, fato este que
nos conduz a opinar pelo afastamento do indicativo de
irregularidade apontado no item 4.2.1 do RT 50/2018.

Assim, a análise do descumprimento das metas previstas
na LDO passa, principalmente, pelo comportamento da
evolução da dívida pública e pelo resultado orçamentário
do período.

Recomenda-se, por oportuno, que o atual gestor
do município de Baixo Guandu envide os esforços
necessários ao cumprimento das metas fiscais previstas
na LDO, com vistas a manter o equilíbrio fiscal almejado
pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

No caso, temos que houve déficit orçamentário, porém,
havia superávit financeiro do exercício anterior suficiente
par cobrir tal déficit.

Nesse sentido, acompanhando o opinamento técnico,
entendo pelo afastamento do presente indicativo
de irregularidade, considerando que houve déficit
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orçamentário no período devidamente coberto pelo
superávit do exercício anterior, bem como, considerando
a capacidade de pagamento da dívida pública municipal.
No mesmo sentido, acolho para que se proceda a
recomendação ao atual gestor do Município de Baixo
Guandu para que tome todas as medidas necessárias ao
cumprimento das metas fiscais previstas na LDO, com
vistas a manter o equilíbrio fiscal almejado pela LRF.
Ausência de controle das fontes de recursos evidenciadas
no demonstrativo do superávit/déficit financeiro
encaminhadas no anexo ao Balanço Patrimonial
Consolidado (Item 6.1 do RT 50/2018-2 e 2.5 da ITC
3508/2018-1).
Base normativa: Art. 1º, §1º, c/c artigo 4º, inciso I, alínea
“a”, da Lei Complementar nº 101/2000.
No RT 50/2018, a equipe técnica apontou a ocorrência
de déficit financeiro em diversas fontes, resultado do
confronto entre ativo e passivo financeiros, sendo que
a fonte recursos ordinários não possui resultado positivo
suficiente para a cobertura de:
Em sua defesa, o responsável informou que, revisando
os valores apurados no Balanço Patrimonial (BALPAT),
os relatórios demonstraram discrepâncias que
comprometeram a confiabilidade dos demonstrativos
contábeis, que vem reestruturando seu sistema contábil
desde 2013, de modo a evidenciar os saldos de superávit
por fonte, porquanto não havia na Municipalidade um
sistema eletrônico de contabilidade pública do município,
nenhum registro de controle dos saldos por fonte,
conforme DEMONSTRATIVO DO SUPERAVIT/DEFICIT
FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL,
do exercício de 2012 CNF. (Doc. 05)

Nesse diapasão, o responsável acresceu que ao verificar
que os controles das fontes de recursos estavam com
valores que não demonstravam a realidade, tomou as
providências para ajustá-las, em dois momentos, sendo
um em outubro/2017 (movimentações contábeis –
contabilidade, de nº 73 a 208) e outro em dezembro/2017
(nº 209 a 340).
Em sua conclusão, apontou que após as movimentações,
novo relatório foi elaborado, demonstrando a realidade
de cada fonte. Ademais, entende o responsável se
tratarem de erros formais, não incidindo em dolo ou máfé.
Ao compulsar os documentos e justificativas
apresentadas pelo responsável, a equipe técnica do
Tribunal de Contas sugeriu o afastamento do indicativo
de irregularidade, com recomendação ao gestor, a fim
de que observe integralmente o disposto no artigo 8º,
parágrafo único da LRF, para que os recursos legalmente
vinculados à finalidade específica sejam evidenciados
e utilizados exclusivamente para atender ao objeto de
sua vinculação, conforme bem explicado em sua ITC
3508/2018:
Inicialmente, há que se registra que o Anexo 5 (RGFRAP)
não deveria indicar uma disponibilidade, por fonte
de recursos, em valor exatamente igual ao Anexo ao
Balanço Patrimonial (Demonstrativo do Superávit/Déficit
financeiro do exercício), pelo fato de o resultado dos dois
anexos consideram despesas de forma diferente um do
outro.
Contudo, o que se discute neste ponto desta ITC é a
existência de déficit financeiro em diversas fontes de
recursos, conforme o Anexo ao Balanço Patrimonial.
www.tce.es.gov.br

Conforme alegado pelo gestor, o sistema contábil do
município havia gerado o demonstrativo com erro. E,
nesse sentido, foi encaminhado novo Anexo ao Balanço
Patrimonial com a correção das contas.
A Peça Complementar – documento eletrônico destes
autos – número 13.832/2018, apresenta o seguinte
documento.

Vê-se, portanto, que o saldo das contas por fonte
de recursos não mais apresenta déficits financeiros,
sanando a inconsistência apontada na peça inicial.
Há que se registrar, por oportuno, que nos termos do
processo TC 3.909/2018, que trata da Prestação de
Contas Anual do Chefe do Poder Executivo do município
de Baixo Guandu – exercício financeiro de 2017 – contas
de governo, o Anexo ao Balanço Patrimonial reproduz os
mesmos descontroles, em relação ao exercício financeiro
de 2016, na parte relacionada ao superávit por fonte de
recursos.
Dito isto e, considerando que ao gestor recai a
responsabilidade pela produção, integralidade,
fidedignidade e veracidade das informações contábeis,
vimos aceitar as alegações de defesa, fato este que
nos conduz a opinar pelo afastamento do indicativo de
irregularidade apontado no item 6.1 do RT 50/2018.
Sugerimos, ainda, que o gestor observe integralmente o
disposto no parágrafo único do art. 8º da LRF, para que
os recursos legalmente vinculados à finalidade específica
sejam evidenciados e utilizados exclusivamente para
atender ao objeto de sua vinculação, ainda que em
exercício diverso daquele em que ocorrer o ingresso.
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Pelo exposto, acolho o opinamento técnico para afastar
a irregularidade em comento, recomendando ainda ao
gestor a observância integral do disposto no art. 8º,
parágrafo único da LRF.

Não recolhimento das contribuições previdenciárias
retidas de servidores e de terceiros (Item 6.3 do RT
50/2018-2 e 2.7 da ITC 3508/2018-1).

Ausência de medidas legais para a instituição do Fundo
Municipal de Saúde como Unidade Gestora (Item 6.2 do
RT 50/2018-2 e 2.6 da ITC 3508/2018-1).

A partir da análise realizada nos demonstrativos
contábeis, a área técnica constatou no RT 50/2018 o
não recolhimento regular da contribuição previdenciária
retida dos servidores e de terceiros, havendo
endividamento do Município com o Instituto Nacional
do Seguro Social - INSS.

Base normativa: Art. 1º, §1º, c/c artigo 4º, inciso I, alínea
“a” da Lei Complementar nº 101/2000.
Como demonstrado no RT 50/2018-2, averiguou-se que
o Município contrariou disposições da Lei Complementar
Federal 141/2012 por não possuir Fundo Municipal de
Saúde instituído.
Em sua defesa, o responsável esclareceu que o
Município possui Lei que regulamenta e institui o Fundo
Municipal de Saúde desde 1995, com movimentação
financeira própria, embora não tenha sido constituído
em Unidade Gestora à época, sendo as devidas
movimentações realizadas em conta bancária própria e,
que a partir do exercício financeiro de 2018, com a Lei
de desconcentração administrativa - Lei nº 2951/2017,
será incluído como Unidade Gestora, devidamente
cadastrado junto ao CNPJ 11682696/0001-08.
Ao examinar a defesa apresentada, a área técnica deste
tribunal opinou pelo afastamento do presente indicativo
de irregularidade, por verificar no sistema CidadES a
instituição do Fundo Municipal de Saúde do Município
de Baixo Guandu como Unidade Gestora perante esta
Corte de Contas (011E0500001).
Nessa senda, anuindo ao opinamento técnico,
entendo por afastar o indicativo de irregularidade em
análise.

Base normativa: Art.195 da Constituição Federal.

Em suas razões de justificativa o responsável indicou a
existência de parcelamento anterior a 2012, bem como
de processos aguardando recurso. Ainda, em 2013
foi realizado um reparcelamento, incluindo-se esses
débitos.
Ademais, esclarece que a consolidação dos dados
referente aos valores dos débitos previdenciários foi
efetivada pela Autarquia Federal em 22/05/2017, e
enviada à Prefeitura Municipal de Baixo Guandu.
Ao analisar as justificativas do Responsável, a área técnica
deste Tribunal, trouxe em sua Instrução Conclusiva, que
o Município de Baixo Guandu se encontra adimplente
perante a Receita Federal, como demonstrado em
documentos acostados aos autos em sede de PCA 2016
(Processo TC 3954/2016):
Compulsando os autos do processo TC 3.909/2018, que
trata da Prestação de Contas Anual do Chefe do Poder
Executivo do município de Baixo Guandu – exercício
financeiro de 2017 – contas de governo, verificamos a
seguinte situação no Demonstrativo da Dívida Flutuante:
Vê-se, conforme quadro acima, que o saldo das contas
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do INSS foi baixado a valores modestos, compatíveis com
os saldos de contas de curto prazo. Assim, o indício de
não recolhimento das obrigações perante a autarquia
federal não mais persiste.
Tem-se, ainda, que o município se encontra adimplente
perante a Receita Federal, conforme documentos
acostados em sede de Prestação de Contas do exercício
anterior (processo TC 3.954/2016).
Assim, entendemos que procede a alegação do gestor,
fato este que nos conduz a opinar pelo afastamento do
indicativo de irregularidade apontado no item 6.3 do RT
50/2018.
Por todo o exposto, anuindo ao posicionamento
técnico, entendo por afastar o presente indicativo de
irregularidade.
Despesas contraídas nos dois últimos quadrimestres de
mandato sem suficiente disponibilidade de caixa para
pagamento (Item 7.4.1.1 do RT 50/2018-2 e 2.8 da ITC
3508/2018-1).
Base normativa: Art.195 da Constituição Federal.
De acordo com o RT 50/2018, o NCE observou que
a Municipalidade contraiu obrigações de despesa
no período vedativo com insuficiência de recursos
financeiros para pagamento nas seguintes fontes de
recurso:
Disponibilidade de caixa antes da inscrição dos restos a
pagar não processados (R$):
Disponibilidade de caixa após da inscrição dos restos a
pagar não processados do exercício (R$):
Disponibilidade de caixa após inclusão despesas
registradas em 2017 em despesas de exercícios
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anteriores e dos depósitos e consignações registradas
no arquivo DEMDFL (R$):

qual seja, saldo em caixa de R$ 5.701.806,18 em
recursos na fonte não vinculados (tabela 1).

O responsável aduziu em sua defesa não se tratar de
indisponibilidade financeira, e sim de um problema na
base de dados do sistema que trazia inconsistências em
seus relatórios:

Para o Tribunal, o valor apurado, que foi alicerçado no
termo de verificação das disponibilidades encaminhas
pelo gestor quando do encaminhamento da PCA, com
as fontes respectivas é de R$2.548.276,12 e não R$
5.701.806,18.

Conforme o item 6.1 podemos analisar que as
divergências encontradas não se tratavam de
indisponibilidade financeira, mas sim de um problema
na base de dados do sistema que trazia inconsistências
em seus relatórios.
Insta destacar que após os ajustes contábeis conforme
documentação anexa ao item 6.1 podemos observar
que havia a disponibilidade financeira conforme tabela
abaixo:
1) Disponibilidade de Caixa antes da inscrição dos
restos a pagar não processados (R$)
2) Disponibilidade de Caixa após a inscrição dos restos
a pagar não processados do exercício (R$)
3) Disponibilidade de x após inclusão das despesas
registradas em 2017 em despesas de exercícios
anteriores e dos depósitos e consignações registradas
no arquivo DEMDFL (R$).
Após análise das justificativas apresentadas, o NCE
opinou pela manutenção do indicativo de irregularidade
apontado, por considerar não ter logrado êxito às
alegações do gestor, já que os documentos acostados
para sustentar as argumentações, em especial as
peças complementares n. º 13.826, 13.827, 13.828
e 13.829/2018, não são suficientes para a perfeita
apuração da disponibilidade de caixa bruta da fonte de
recursos próprios, no montante aventado pelo gestor,

O gestor apresentou defesa oral e juntou documentos a
fim de afastar a irregularidade deste item, tendo como
argumentos de defesa: divergência do saldo inicial da
disponibilidade de caixa bruta entre ao que aponta o
RT 050/2018 e os extratos dos bancários do município;
divergência do saldo da dívida flutuante e das despesas
de exercícios anteriores e, inclusão indevida de dívida
perante o INSS no cômputo da apuração do art. 42, por
ser considerada dívida fundada.
A equipe técnica desta Corte, analisou os apontamentos
de defesa e por fim, opinou por acatar a exclusão do
valor considerando de dívida do INSS no valor de R$
939.652,84 e por não prosperar os dois primeiros
apontamentos, de modo que a insuficiência apontada ao
final do encerramento do exercício em R$ 1.743.303,07
para a ser de R$ 803.650,23.
Pois bem.
Antes de emitir minha decisão, reputo importante
transcrever a exposição das ações administrativas
mencionadas pelo gestor em sua defesa oral (peça
complementar 05796/2019 – evento 121), in verbis:
Ademais, temos que ponderar que o gestor do município
de Baixo Guandu/ES, teve no ano de 2013/2014 o peso
da maior concentração pluviométrica da história do
município, estas chuvas deixaram o Município isolado do
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resto do País, levando a perda de vidas, de estruturas
públicas e de toda a malha viária “estradas vicinais” do
município, uma hecatombe na cadeia produtiva e na
infraestrutura do município. Essas consequências foram
sentidas não só no ano de 2014, mais também nos anos
de 2015 e 2016.
Destacamos também, que no ano de 2013 o gestor
encaminhou projeto de Lei Complementar para instituir
o Código Tributário Municipal, considerando que à época
o código vigente era o da década de 80, totalmente
incompatível e desatualizado. O Projeto do novo Código
Tributário municipal, foi aprovado pelo Poder Legislativo
Municipal ainda 2013, sancionado tornou-se a Lei
Complementar nº 001/2013 e teve seus efeitos a partir
de 2014, incrementando sensivelmente a receita própria
Municipal.
No ano de 2014, quando da implantação do Código
Tributário Municipal, a receita tributária própria,
arrecada pelo tesouro municipal foi R$ 5.104.408,86
(cinco milhões, cento e quatro mil, quatrocentos e oito
reais e oitenta e seis centavos), conforme doc. em anexo.
Todavia, foi impetrado uma Ação Direta de
Inconstitucionalidade objurgando a referida Lei, quando foi
acatado o pedido de declaração de inconstitucionalidade,
pela inobservância do procedimento interno no Poder
Legislativo, o que declarou o Código Tributário Municipal
como inconstitucional em junho de 2015, doc. Anexo,
o que obrigou a abster-se de utilizar a lei totalmente
atualizada, para utilizar uma obsoleta totalmente
desatualizada, ou seja, a Lei nº 890/1980, que estava
totalmente em desacordo com as normas e institutos
jurídicos legais, conforme doc 08.
Este fato, impactou diretamente o orçamento municipal,
Segunda-feira, 5 de agosto de 2019

558

ATOS DA 2a CÂMARA

no recolhimento de tributos municipais “tesouro
municipal”, no ano de 2015, conforme abaixo e
documentos anexos:
Arrecadação do tesouro municipal em 2014 R$5.104.408,86 (cinco milhões, cento e quatro mil,
quatrocentos e oito reais e oitenta e seis centavos);
Arrecadação do tesouro municipal em 2015 R$4.102.353,47 (quatro milhões e cento e dois mil,
e trezentos e cinquenta e três reais e quarenta e sete
centavos);
Arrecadação do tesouro municipal em 2016R$3.342.975,42 (três milhões, trezentos e quarenta e
dois mil, novecentos e setenta e cinco reais e quarenta
centavos);
Resta, clarividente que a situação foi atípica no exercício
de 2015 e 2016, sendo o gestor prejudicado pela
perda do Código Tributário, que retroagiu a um código
tributário obsoleto, deixando o município de arrecadar
R$ 1.761.833,44 (um milhão, setecentos e sessenta
e um mil, oitocentos e trinta e três reais e quarenta e
quatro centavos) só no ano de 2015 e 2016, conforme
demonstrativos anexo, doc 09.
A título de informação, depois de muita luta e duas
tentativas frustradas de aprovação do código tributário
municipal, somente depois da determinação deste TCE/
ES que através da auditoria no ano de 2016, processo
03430/2016 que emanou e o Termo de Notificação
01226/2017-8 e 01230/2017-4 de 06 de junho de 2017,
instrução técnica 00023/2017-7 e decisão monocrática
00545/2017--7, que em seu relatório final, que também
instou a Câmara Municipal a atualizar a legislação
tributária do município, o gestor municipal, conseguiu

no ano de 2017 aprovar o novo Código Tributário
do Município de Baixo Guandu, na forma da Lei
Complementar nº 006/2017, que começou a surtir seus
efeitos no ano de 2018.
De outro Norte, temos o cenário econômico que o
pais vem atravessando desde o ano 2014, o que levou
a poucos investimentos, crescimento atravancado,
inflação e recessão, fatos que impactaram diretamente
nos recursos recebidos pelos Municípios brasileiros,
congestionando a gestão pública, principalmente no
exercício de 2015 e 2016, como no caso do município de
Baixo Guandu/ES, gerido pelo Requerente.
Se levarmos a um estudo histórico, o ano 2014 e os
seguintes, passamos pela mais grave crise econômica
da história recente do nosso pais, situação que
interrompeu um longo ciclo de prosperidade que teve
início com a estabilidade monetária alcançada no final
da década de 90. O desempenho da economia brasileira
e do Espírito Santo em 2016 foi de forte retração da
atividade econômica, reflexo da expressiva deterioração
das expectativas dos agentes econômicos quanto ao
desempenho econômico brasileiro.
Muita incerteza, provocada pela visão de que faltou
ao governo federal demonstração de força política e
determinação de alterar a política econômica na direção
e na magnitude que a situação exigia. Isso foi ficando
claro, ao longo de 2015, quando a confiança dos agentes
econômicos, abalada pela deterioração fiscal de 2014,
levou a uma forte queda das economias regionais,
inevitavelmente o município de Baixo Guandu, seguiu na
mesma direção.
Do lado externo sofremos na medida em que as
exportações perderam fôlego mesmo com a forte
www.tce.es.gov.br

desvalorização do real. Já do lado interno, a demanda
agregada mais fraca reduziu as oportunidades dos
negócios locais crescerem. Em casos como esse, os
efeitos negativos se reforçaram, provocando perda
de dinamismo com maior intensidade, sendo o efeito
cascata sentido com maior intensidade na ponta, ou seja,
nos entes que prestam o serviço direto a comunidade,
como no caso o município de Baixo Guandu/ES.
O ano de 2015 finalizou com a continuidade da recessão
econômica em 2016 e de estagnação em 2017, um
quadro difícil, que impôs ao gestor/requerido vigilância e
atenção à gravidade do momento, além da necessidade
de um planejamento permanente para formular as
ações estratégicas prioritárias que visavam minimizar
os impactos da crise sobre o município, situação que
estamos diuturnamente acompanhando, o que vem
alcançando resultados positivos.
Outro ponto, é A DIVIDA FLUTUANTE, aquela contraída
pela Administração Pública, por um breve e determinado
período de tempo. Segundo a Lei nº 4.320/64, a dívida
flutuante compreende os restos a pagar, excluídos os
serviços de dívida a pagar, os depósitos e os débitos
de tesouraria. Diante do cenário ressaltado acima, o
gestor passou a estipular metas para a diminuição das
dívidas do município, obtendo resultados significativos
conforme dados abaixo e documentos anexados:
DIVIDA FLUTUANTE
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS
2015 — R$ 9.193.973,18
2016 — R$ 8.470.790,71
2017 — R$ 3.054.097,68
Os elementos acima, demonstram, que mesmo com
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toda dificuldade expostas, o gestor vem pautando na
responsabilidade com a coisa pública e nos princípios
administrativos e nos fundamentos econômicos e
contábeis, o que levou a uma diminuição considerável
da dívida flutuante, vejamos:

de 2017, o que não altera a situação patrimonial do
exercício em análise, demonstra, contudo, um equilíbrio
ainda maior das contas, uma vez que tal quantia
indevidamente inscrita, contribuiu para o resultado
negativo da disponibilidade de caixa.

Entre o ano de 2015 e o ano de 2017 foi obtido
uma diminuição da dívida flutuante no importe de
R$6.137.875,50 (seis milhões, cento e trinta e sete mil,
oitocentos e setenta e cinco reais e cinquenta centavos).

Temos, contudo, o fato de que após a apresentação de
defesa em sustentação oral, ter ocorrido o recalculo pela
Área Técnica desta Corte, levando ao resultado de uma
redução da disponibilidade líquida de caixa negativa de
R$ 1.743.303,07 para R$ 803.650,23.

Resta claro e evidente, que o gestor vem cumprindo
com a meta estabelecida em 2015, no intuito de manter
o equilíbrio das contas públicas. Diante dos elementos
apresentados, resta evidenciado que o gestor agiu de
boa-fé, com objetivo de diminuir a dívida municipal,
mantendo o equilíbrio fiscal. Atualmente o município se
encontra em patamares nunca antes apresentados em
relação a sua situação fiscal.
Verifico após analisar detidamente as alegações de
defesa, bem como os documentos juntados, a boa
conduta do gestor na direção de uma responsabilidade
fiscal do munícipio, a exemplo do comportamento da
dívida flutuante entre o ano de 2015 (R$ 9.193.973,18)
e o ano de 2017 (R$ 3.054.097,68), nota-se uma
redução do importe de R$6.137.875,50 (seis milhões,
cento e trinta e sete mil, oitocentos e setenta e cinco
reais e cinquenta centavos) da dívida, mesmo tendo o
desempenho da economia brasileira e do Espírito Santo
em 2016 forte retração da atividade econômica.
Outro ponto importante a registrar foi o cancelamento de
obrigações de 2012 e exercícios anteriores que estavam
inscritas indevidamente no Passivo Financeiro, no
importe de R$773.789,62. Em que pese, a Área Técnica
ter ponderado o fato de ter sido dado baixa no exercício

Assim, sopesando a irregularidade de baixa materialidade
em relação à gestão fiscal do Município como um todo,
divirjo do entendimento técnico e ministerial, entendo
que a irregularidade deve ser mantida, porém no
campo da ressalva, nos termos dos fundamentos deste
voto, não maculando as contas do gestor.
Transferências de Recursos ao Poder Legislativo em
desacordo com a Constituição Federal (Item 9.1 do RT
50/2018-2 e 2.9 da ITC 3508/2018-1).
Base normativa: Art. 29-A, inciso I (redação dada pela
Emenda Constitucional nº 58, de 2009), c/c art. 29-A,
§2º, da Constituição da República/1988.
De acordo com a análise disposta no RT 50/2018, fora
constatado que o Poder Executivo deveria repassar ao
Poder Legislativo o montante máximo de R$ 2.922.485,95
a título de duodécimo, no entanto, o valor efetivamente
repassado correspondeu a R$ 2.966.984,16, excedendo
assim em R$ 44.498,21 o valor permitido.
Em resposta, o responsável alegou ser constitucional
o repasse para o Poder Legislativo, com base no artigo
29-A da Constituição da República, e que os valores
apurados por este Tribunal estariam divergentes dos
www.tce.es.gov.br

valores apurados pela Municipalidade.
Nesse ponto, informa que o Município apurou R$
247.248,62 mensal, totalizando repasse anual de R$
2.966.984,22, considerando o balancete da receita
orçamentária 2015 no valor de R$ 42.385.488,82,
perfazendo o percentual de 7%, e cumprindo os limites
constitucionais.
O responsável argumentou ainda que os balancetes da
receita arrecadada 2015, estariam divergentes do valor
que foi colocado no TERMO DE CITAÇÃO – APÊNDICE F.
Após compulsar os documentos e justificativas
apresentadas, bem como a planilha de apuração dos
limites para efeitos de base cálculo para repasse de
duodécimos ao legislativo, a área técnica sugeriu o
afastamento do indicativo de irregularidade apontado
no item 9.1 do RT 50/2018.
Explica-se o acolhimento das justificativas pelo Corpo
Técnico. As rubricas contribuição para iluminação
pública, multas e juros de mora dos impostos e da dívida
ativa, bem como a dívida ativa tributária apresentaram
arrecadação total de R$ 2.417.648,28 (dois milhões
quatrocentos e dezessete mil seiscentos e quarenta
e oito reais e vinte e oito centavos), sendo que na
apuração inicial o valor apontado foi de R$ 1.781.958,81
(um milhão setecentos e oitenta e um mil novecentos e
cinquenta e oito reais e oitenta e um centavos), atingindo
o montante de R$ 42.385.488,82 (quarenta e dois milhões
trezentos e oitenta e cinco mil quatrocentos e oitenta e
oito reais e oitenta e dois centavos) para base de cálculo
para efeitos de transferências de duodécimos ao Poder
Legislativo, passando-se o limite para transferência em
R$ 2.966.984,21.
Segunda-feira, 5 de agosto de 2019
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Oportunamente, importante esclarecer que esse tema
foi objeto de Consulta nesta Corte – Parecer Consulta
TC-018/2017, tendo sido decidido que a base de cálculo
para fins de limite de despesa do legislativo é composta
tão somente pelas receitas expressamente contidas no
art. 29- A da CF, não compondo, portanto, as receitas de
contribuições de iluminação pública na base de cálculo
para efeitos de transferências de duodécimos ao Poder
Legislativo. Esta decisão teve seu efeito modulado para
ser aplicado a partir de 2019.
Diante do exposto, perfilhando o posicionamento
técnico, afasto a presente irregularidade.
Ante todo o exposto, acompanhando parcialmente o
entendimento da Área Técnica e Ministério Público de
Contas, VOTO por que seja adotada a deliberação que
ora submeto à apreciação deste Colegiado.
DOMINGOS
Relator

AUGUSTO

TAUFNER

1. PARECER PRÉVIO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, DECIDEM os
senhores conselheiros do Tribunal de Contas do Estado
do Espírito Santo, reunidos em Sessão da Segunda
Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em:
1.1. Emitir Parecer Prévio, dirigido à Câmara Municipal
de Baixo Guandu, recomendando a APROVAÇÃO COM
RESSALVA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL do
Município de Baixo Guandu, relativas ao exercício de
2016, sob a responsabilidade do Sr. José de Barros Neto,
nos termos do artigo 80 inciso II, da Lei Complementar
621/2012, bem como do artigo 132 inciso III, da
Resolução TCEES 261/2013.
1.2. RECOMENDAR aos atuais gestores:

1.2.1. Que observem o parágrafo único do art. 8º da LC
101/2000 e adotem 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);
1.2.2. Que observem a base de cálculo para fins de limite
de despesa do legislativo, composta tão somente pelas
receitas expressamente contidas no art. 29- A da CF,
não compondo, portanto, as receitas de contribuições
de iluminação pública na base de cálculo para efeitos
de transferências de duodécimos ao Poder Legislativo,
entendimento que deve ser aplicado a partir de 2019,
nos termos do Parecer Consulta 018/2017-Plenário;
1.3. Dar ciência aos interessados;
1.4. Após os trâmites regimentais, arquivar os autos.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 12/06/2019 - 18ª 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 SERGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Relator
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
Fui presente:
PROCURADOR DE CONTAS LUIS HENRIQUE ANASTÁCIO
DA SILVA
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Em substituição ao procurador-geral
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões

PARECER PRÉVIO TC- 059/2019-9 – SEGUNDA CÂMARA
Processos: 		
3, 04451/2015-6
Classificação:

04669/2016-1, 04457/2015-

Prestação de Contas Anual de Prefeito

Exercício: 		

2015

UG: 			
PMBSF - Prefeitura Municipal
de Barra de São Francisco
Relator: 		

Rodrigo Coelho do Carmo

Responsável:

LUCIANO HENRIQUE SORDINE PEREIRA

Procurador:
28526-ES)

LEONARDO DA SILVA LOPES (OAB:

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PREFEITO - EXERCÍCIO DE
2015 – PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO
FRANCISCO – PARECER PRÉVIO – REJEIÇÃO - FORMAR
AUTOS APARTADOS - DETERMINAÇÃO – ENVIAR
COMUNICAÇÃO DE JULGAMENTO - ARQUIVAR
O EXMO. SR. RELATOR CONSELHEIRO RODRIGO COELHO
DO CARMO
RELATÓRIO
Tratam os presentes autos de Prestação de Contas
Anual da Prefeitura Municipal de Barra de São
Francisco, referente ao exercício financeiro de 2015,
sob a responsabilidade do Sr. Luciano Henrique Sordine
Pereira - Prefeito.
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Diante do não envio da PCA referente ao ano de 2015,
dentro do prazo legal, conforme Relatório de Omissão
de 00072/2016-2 resultantes de consulta ao sistema
CidadES, depreendendo da emissão da Decisão em
Protocolo 00113/2016-8 (peça 03) pela Notificação do
Sr. Luciano Henrique Sordine Pereira, para no prazo de
10 dias providenciar envio da PCA – Contas Gestão.
O responsável foi devidamente notificado por meio
do Termo de Notificação 50083/2016-5, em 05 de
maio de 2016, após consulta ao Sistema Cidades Web
em 28/06/16 não foi acusado o recebimento das
informações solicitadas nos termos do Relatório de
Omissão de 00072/2016-2.
Ante ao não atendimento, depreendeu-se a Decisão
Monocrática 00922/2016-9, datada de 13/07/2016,
peça 10, citando (Termo de Citação 00908/2016-9, peça
11) e notificando (Termo de Notificação 01294/20166, peça 12) o Sr. Luciano Henrique Sordine Pereira para
encaminhar as informações pertinentes nos termos da
Instrução Técnica Inicial 00575/2016-1, peça 07.
Em atendimento aos termos da Decisão Monocrática
00922/2016-9 o Sr. Luciano Henrique Sordine Pereira
apresentou em 10/08/2016 protocolo 1135/2016-4,
peça 12, justificativa bem como informou do envio da
PCA.
Após análise das informações envidas a SecexContas
- Secretaria de Controle Externo de Contas, através da
Instrução Técnica Inicial 00998/2016-1, sugeriu Citação
conforme Termo de Citação 50042/2016-6, peça 22 o
Sr. Luciano Henrique Sordine Pereira para encaminhar
informações.
O protocolo 01890/2017-2, peça 35, trouxe documento

petitório apresentando as justificativas do responsável
para o não envio dos dados solicitados, devidamente
analisadas pela área técnica, frente aos achados e
apontados no Relatório Técnico nº 519/2017-4, peça
44, que por meio da Decisão Monocrática 01259/20172, peça 47, decidiu por citar o Sr. Luciano Henrique
Sordine Pereira Termo de Citação 01396/2017-2, para
encaminhar informações.
Regularmente citado, o interessado não apresentou
justificativas ou documentos que esclarecessem ou
elidissem os indicativos de irregularidades, tendo
sido declarada sua REVELIA pelo relator do processo,
Despacho 10261/2017-9, peça 28.
Frente aos apontamentos, a Instrução Técnica Conclusiva
00996/20017-1, peça 31, opinou que se julguem
IRREGULARES as contas do Sr. Luciano Henrique Sordine
Pereira, Prefeito Municipal, no exercício das funções de
ordenador de despesas na Prefeitura Municipal de Barra
de São Francisco, no exercício de 2015, na forma do artigo
84,III da Lei Complementar Estadual 621/2012, tendo
em vista a manutenção de todas as irregularidades.
Nos termos regimentais o Ministério Público de Contas
manifestou-se através do Procurador Heron Carlos
Gomes de Oliveira, Parecer 05545/2017-6, peça 35
que corroborou com a área técnica, por ocasião dos
termos da Instrução Técnica Conclusiva 00996/20017-1,
recomendando que se julguem IRREGULARES as contas
do senhor Luciano Henrique Sordine Pereira, exercício
2015, período em que foi gestor da Prefeitura Municipal
de Barra de São Francisco.
Em 19/04/2018, Luciano Henrique Sordine Pereira
protocolou requerimento (protocolo 5173/2018-5) onde
questiona o fato de não ter sido citado em sua própria
www.tce.es.gov.br

pessoa ou por pessoa autorizada e pede a reabertura do
processo e a citação em sua pessoa, no endereço por ele
apresentado.
O relator João Luiz Cotta Lovatti, através do Voto
1916/2018-1, no sentido de aprovação da Decisão
1013/2018-3, exarada pelo Conselho Presidente, Sergio
Manoel Nader Borges, nos seguintes termos:
DELIBERAÇÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, DECIDEM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as
razões expostas pelo relator, em:
1.1. Determinar a reabertura da instrução do Processo
TC 4669/2016 e seus apensos.
1.2. Tornar sem efeito a Decisão Monocrática 1456/2016,
o Termo de Citação 50042/2016 e a declaração e revelia
objeto do Despacho 10261/2017.
1.3. Determinar a Citação pessoal de Luciano Henrique
Sordine Pereira no endereço por ele fornecido em
sua petição na forma prevista na Lei Complementar
621/2012 e no Regimento Interno, concedendo-lhe
prazo de 30 (trinta) dias para apresentar razões de
justificativas e/ou documentos que julgar necessários
quanto aos itens elencados na Instrução Técnica Inicial
00998/2016-1 da Secex Contas-Secretaria de Controle
Externo de Contas, encaminhando-lhe cópia da referida
ITI e do Relatório Técnico 0389/2016-6, juntamente com
o Termo de Citação.
1.4. Notificar o responsável que este poderá exercer
o direito de sustentação oral, caso queira, quando do
julgamento dos presentes autos, nos termos do art.
61, parágrafo único da Lei Complementar nº 621/2012,
Segunda-feira, 5 de agosto de 2019
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informando-lhe que os atos processuais serão publicados
no Diário Oficial do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo.
[...]
Expedido o Termo de Citação 390/2018-5, o Sr. Luciano
Henrique Sordine Pereira não foi encontrado e as pessoas
contactadas no endereço informado alegaram não
estarem autorizadas para receberem documentações
em nome do citado, conforme certidão 2151/2018-3 –
peça 46.
Em atendimento ao Edital de Citação, publicado em
Diário Oficial 325/2018-2, o gestor trouxe em defesa/
justificativa 1143/2018-7 – peça 51 os fatos que
subsidiaram a Instrução Técnica Conclusiva 3754/20185 opinando no sentido de que este Egrégio Tribunal
de Contas emita PARECER PRÉVIO, dirigido à Câmara
Municipal de Barra de São Francisco, recomendando a
REJEIÇÃO das contas do Sr. LUCIANO HENRIQUESORDINE
PEREIRA, Prefeito Municipal durante o exercício de
2015, tendo em vista a manutenção das irregularidades
apontadas no RT 389/2016.
O Ministério Público Especial de contas, na lavra do
seu procurador Heron Carlos Gomes de Oliveira, emitiu
o Parecer Ministerial nº 5917/2018-3 anuindo aos
argumentos fáticos e jurídicos delineados na Instrução
Técnica Conclusiva -ITC3754/2018.
É o relatório. Passo a comentar.
FUNDAMENTAÇÃO
Nesta fase processual, cabe manifestação apenas acerca
dos ítens abordados na Instrução Técnica Conclusiva
- ITC3754/2018 quanto a consistência elucidativa dos
fatos e documentações acostadas em sede de defesa:

II.1 Abertura de créditos adicionais sem fonte de
recursos.
Inobservância aos artigos 40, 41, 42, 43 e 85 da Lei
Federal 4.320/1964 e art. 167, inciso V, da Constituição
da República Federativa do Brasil
Demonstrou o RTC 389/2016 que foram abertos vários
créditos adicionais, com base em um superávit financeiro
de R$ 7.474.951,79. Contudo, conforme informações
extraídas do Processo TC 5.568/2015 (PCA 2014), o
Município não apurou superávit financeiro no exercício
anterior, apurou, na verdade, um déficit financeiro de R$
7.621.125,45.
Em fase de defesa alegou o gestor que foi apurado um
superávit financeiro nas contas bancárias do fluxo de
caixa, em exercícios anteriores, destacando que estes
recursos não foram comprometidos anteriormente. Na
oportunidade, informou ainda que os créditos adicionais
foram abertos de acordo com os saldos bancários nas
respectivas fontes de recursos.
Tendo comprovado que o saldo bancário das contas em
31/12/2014 no valor de R$ 13.123.097,07 utilizado para
compor o superávit financeiro foi superior ao déficit
financeiro de R$ 6.163.272,23 apurado no RTC e no
Relatório de Gestão encaminhado na PCA 2015.
Por meio da Instrução Técnica Conclusiva 3754/2018 a
área técnica se manifestou afirmando que a indicação,
tão somente, de saldos financeiros não comprova
a ocorrência de superávit financeiro, fazendo-se
necessário o confronto com as obrigações registradas no
Passivo Financeiro, segregadas por fontes de recursos,
www.tce.es.gov.br

e, então verificar-se o resultado apurado em cada fonte
vinculada.
Após consultar o Balanço Patrimonial encaminhado
a esta Corte de Contas (arquivo digital BALPAT) na
Prestação de Contas Anual do município de Barra de São
Francisco - exercício de 2014 (Processo TC 5568/2015,
Anexos de PCA 1883 e 1884/2015), constatou que o
anexo “Demonstrativo de Destinação de Recursos”
evidencia um déficit financeiro de R$ 7.621.125,45,
como segue:
Tabela 01: Déficit Financeiro 2014 apurado no Balanço
Patrimonial Em R$ 1,00
Fonte: Processo TC 5568/2015 - Prestação de Contas
Anual/2014.
Embora seja possível observar que algumas contas
vinculadas apresentam superávit financeiro. A defesa
não apresentou informações suficientes para comprovar
que os créditos abertos possuem correlação com tais
recursos.
O déficit financeiro apresentado no exercício de 2015 já
é um forte indício da ausência de recursos financeiros
que suportassem a abertura de créditos adicionais com
base na fonte “superávit financeiro exercício anterior”.
Em momento algum, em suas argumentações, o
defendente demonstra uma confusão conceitual entre o
saldo bancário e superávit financeiro fragilizando toda a
argumentação trazida, já que não encontrar amparo no
art. 167, V da Constituição da República e art. 43 da Lei
4.320/64.
Dessa forma não há clareza da ocorrência do superávit
financeiro e nem da fonte que amparou a abertura dos
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créditos adicionais, acompanhando o entendimento
técnico e ministerial, permanece então a irregularidade.

para garantir a vida do cidadão e os veículos da
Secretaria Municipal de Educação (Transporte Escolar e
atendimento emergencial às escolas).

II.2 Inobservância dos requisitos da LRF e do art. 25 da
LDO quanto à limitação de empenho. Inobservância ao
artigo 9º da Lei Complementar nº 101/2000 (LRF) e 25
da LDO.

Além de ter orientado os Secretários que mesmo
as despesas que se enquadrassem como caráter
emergencial, deveriam ser previamente autorizadas e
suspendeu, de forma temporária, novos investimentos
no Município, com exceção dos necessários para o
cumprimento dos percentuais mínimos estabelecidos
pela Constituição Federal nas áreas de Educação e
Saúde e de obras previamente autorizadas pelo Prefeito
Municipal.

Observou o RT 389/2016 que município de Barra de São
Francisco, em 2015, não atingiu as metas estabelecidas
na LDO para resultado primário e nominal. Sendo, o
gestor citado para pudesse trazer aos autos os atos
implementados quanto a limitação de empenho e
movimentação financeira.
Tendo justificado em síntese que nos exercícios de
2015 e 2016, em virtude à crise econômica nacional
que assolou especialmente os pequenos municípios,
tomou providências no sentido de racionalizar os
gastos para compatibilizar as despesas em relação a
receita. Editando Decreto de redução de despesas, que
afirmou não ter conseguido cópia junto às Secretarias
da Prefeitura Municipal. Da mesma forma, afirmou ter
editado Decreto para alteração no horário de expediente
e atendimento ao público, o que resultou em economia
aos cofres públicos.
Informa ainda que para promover a redução de despesas,
limitou a emissão de empenhos e a movimentação
financeira, determinando a paralização de toda a frota
de veículos de todas as secretarias, exceto da Secretaria
Municipal de Saúde em casos de extrema necessidade

Em sua posição exarou a área técnica afirmando que
a LDO do município, em seu art. 25, contempla quais
os critérios a serem observados para a limitação de
empenhos e movimentação financeira.
Já o Balanço Orçamentário apresenta déficit de
arrecadação, em relação ao previsto, de R$6.163.272,23.
Tendo as autorizações de despesas durante o exercício
alcançaram o montante de R$ 108.804.646,91, do qual
foi empenhado um montante de R$ 104.830.851,04.
Contudo, considerando-se o orçamento inicial foi
de R$ 101.329.695,12, e que foi incrementada para
R$108.804.646,91 pelos créditos adicionais, o que
se verifica é que durante o exercício de 2015 ocorreu
aumento na autorização de despesas, contrastando
frontalmente com as determinações impostas pela LRF
e LDO.
Ressaltou ainda que o responsável recebeu pareceres de
alerta deste TCEES referentes aos 1º, 2º e 3º bimestres
de 2015: Proc. TC 6.698/2015, 7.745/2015, 9.943/2015.
www.tce.es.gov.br

Ou seja, já sendo sinalizado por esta Corte de Contas
desde o 1º bimestre a necessidade de adoção dos
procedimentos de contenção de gastos, por meio das
limitações de empenho.
Constato que os argumentos apresentados na defesa
mostram a ineficácia da execução do planejamento
orçamentário. Mesmo diante dos alertas emitidos por
esta Corte de Contas, não houve a limitação de empenho
e movimentação financeira, segundo os critérios fixados
pela lei de diretrizes orçamentárias, culminando na
permanência do desequilíbrio financeiro e orçamentário
que já ocorriam no exercício anterior.
A inconsistência apontada pela área técnica é de natureza
financeira, evidenciada do confronto do ativo financeiro
com o passivo financeiro, a fim de apurar a capacidade de
pagamento das despesas, a qual, ao ser desmembrada
sua análise pelas fontes de recursos, contas vinculadas
e ordinárias, mostrou haver insuficiência dos recursos
ordinários para a cobertura dos vinculados, resultando
num déficit financeiro de R$ 9.762.867,32.
Numa postura contraditória com as exigências legais
para a situação fiscal que o município atravessou, o
gestor aumentou as despesas que contribuíram para o
aprofundamento do déficit financeiro.
Esta Corte de Contas já se posicionou referente a
inobservância dos requisitos da LRF e da LDO quanto à
limitação de empenho, sendo uma das irregularidades
que motivou a rejeição das contas da Prefeitura Municipal
de Muniz Freire, relativas ao exercício financeiro de
Segunda-feira, 5 de agosto de 2019
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2016, exarada por meio do Parecer Prévio TC-140/2018 Primeira Câmara (Processo TC 5163/2017-9).
Por fim, considerando que além de insuficientes, as
medidas que o gestor alega ter tomado não foram
acompanhadas de documentação que as comprove
tornando os argumentos ainda mais claudicante,
acompanhando o entendimento técnico e ministerial,
permanece então a irregularidade.
II.3 Apuração de déficit orçamentário e financeiro
evidenciando desequilíbrio das contas públicas.
Inobservância aos artigos 48, alínea “b”; 75, 76 e 77, da
Lei Federal nº 4.320/1964; artigo 1º, § 1º, c/c artigo 4º,
inciso I, alínea “a”, da Lei Complementar nº 101/2000.
Foi observado no confronto entre os totais da Receita
Arrecadada e da Despesa Orçamentária Executada,
apurou-se um Déficit Orçamentário no montante de R$
6.163.272,23.
Devidamente citado, Termo de Citação 390/2018-5, o
Sr. Luciano Henrique Sordine Pereira justificou que para
cobrir este déficit é preciso levar em consideração o
superávit apurado com a soma do saldo bancário das
contas, destacou ainda que estes recursos não foram
comprometidos anteriormente, conforme a tabela
abaixo:
Entendendo, portanto, o Justificante que tal
irregularidade deve ser afastada, considerando que não
restou comprovado o desequilíbrio das contas, uma vez
que o saldo das contas bancárias utilizadas foi superior

ao déficit orçamentário apurado.
Em sede de ITC, o Núcleo de Contabilidade e Economia
Entretanto, afirma que a indicação, tão somente,
de saldos financeiros não comprova a ocorrência de
superávit financeiro, fazendo-se necessário o confronto
com as obrigações registradas no Passivo Financeiro,
segregadas por fontes de recursos, e, então verificar-se o
resultado apurado em cada fonte vinculada, conforme já
demonstrado no item II.1.
Trouxe ainda, que a situação de desequilíbrio das
contas públicas se mantém no exercício de 2016, pois
o município também apresentou déficit orçamentário
(R$20.322.213,00) e financeiro (R$30.112.619,11)
naquele exercício, conforme evidenciado nos Balanços
Orçamentário e Patrimonial e apontado nos autos da
Prestação de Contas Anual (RT 37/2018, itens 4.3.1 e
43.2, Processo TC 3.673/2017).
Esta irregularidade guarda grande relação com a
analisada no item anterior, uma vez que a ausência
de limitação de empenho e o aumento das despesas
agravaram o desequilíbrio orçamentário e financeiro.
Como novamente o argumento trazido em sede de
defesa é de que a simples existência de saldo financeiro
em algumas contas seria suficiente para reverter o déficit
financeiro sem o confronto com as obrigações do Passivo
Financeiro, como já analisado também no item II.1, é
eivado de equívocos que não encontram sustentação
por não evidenciar a ocorrência de superávit financeiro.
www.tce.es.gov.br

Aliás, a própria alegação da defesa confirma a ausência de
atingimento dos resultados primário e nominal previstos
na LDO, situação que motivou em todos os bimestres do
exercício em análise a emissão dos pareceres de alertas
por esta Casa de Contas.
É oportuno trazer à baila que, além do Parecer Prévio TC140/2018 - Primeira Câmara, já citado no item anterior,
que incluiu os déficits orçamentário e financeiro dentre as
irregularidades que levaram à rejeição as contas, também
houve o posicionamento desta Corte de Contas em seu
Acórdão TC-412/2014 - Primeira Câmara (Processo TC
2301/2012, apenso ao Processo TC 3808/2011) que por
considerar o déficit orçamentário como grave infração à
norma constitucional, legal e regulamentar de natureza
contábil, financeira e orçamentária, acordaram em
rejeitar as contas da Prefeitura Municipal de Brejetuba,
no exercício de 2011.
Também foi essa postura do nosso Plenário no Acórdão
TC-373/2017 – Plenário (Processo TC-3547/2016):[...]
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC3547/2016, ACORDAM os Srs. conselheiros do Tribunal
de Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão plenária
realizada no dia onze de abril de dois mil e dezessete, à
unanimidade, nos termos do voto do relator, conselheiro
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun:
1. Manter as seguintes irregularidades, conforme já
fundamentado no voto do relator:
Segunda-feira, 5 de agosto de 2019
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Apuração de déficit financeiro evidenciando desequilíbrio
das contas públicas (Item 4.3.1 do RTC 308/2016);
1.2 Despesa total no poder legislativo acima do limite
constitucional (Item 5.2.1 do RTC 308/2016); (grifo
nosso)
[...]
Não é possível, portanto, refutar a ocorrência do
desequilíbrio das contas configurado no déficit
orçamentário e financeiro, ficando, portanto, mantida a
irregularidade, nos termos perfilhados pela área técnica
e ministerial.
II.4 Realização de despesa orçamentária sem prévio
empenho.
Inobservância ao artigo 167, II da Constituição da
República, e artigos. 59 e 60 da Lei 4320/64.
Explicou a área técnica, conforme consta na análise
do exercício de 2013 (TC 3358/2014), o município
não contabilizou totalmente a despesa de pessoal
relacionada ao exercício financeiro de competência,
causando dificuldade na apuração do índice de aplicação
de recursos em despesa com pessoal.
No processo em análise, a apuração do índice de despesa
com pessoal, se deu observando o sistema CidadesWeb,
nas prestações de contas dos 1º, 2° e 3° bimestres de
2016, se a mesma prática foi utilizada em 2015.

competem ao exercício financeiro de 2015 e deveriam
ter sido reconhecidas na despesa orçamentária
empenhada e liquidada em face do § 2º do art. 18 da Lei
Complementar Federal 101/2000.

§ 2º Fica, também, vedado aos Municípios, no mesmo
período, assumir, por qualquer forma, compromissos
financeiros para execução depois do término do
mandato do Prefeito.

Observa-se também que os serviços foram prestados
pelos servidores em 2015 sem que houvesse prévio
empenho da despesa correlata, importando no não
reconhecimento da totalidade da despesa orçamentária
do exercício, o que contraria o art. 167, II da Constituição
da República e os arts. 59 e 60 da Lei 4320/64.

(...)

Alegou a defesa que as despesas foram empenhadas de
acordo com as respectivas competências no exercício de
2015, e possivelmente, houve falhas no momento do
registro das mesmas pelo Setor Contábil e Financeiro,
considerando que a competência de dezembro foi
devidamente empenhada e liquidada.
Concluiu a área técnica através da ITC 3754/2018 que a
impropriedade ocorreu de fato, ou seja, houve a realização
da despesa com pessoal sem prévio empenho. Nota-se
que a defesa enfatiza que “a competência de dezembro
foi devidamente empenhada e liquidada”, entretanto, o
registro dessas despesas deu-se no exercício de 2016 em
rubrica de despesas de exercícios anteriores (319092),
contrariando o disposto na legislação pertinente, qual
seja:
[Constituição da República] Art. 167. São vedados:
II - a realização de despesas ou a assunção de obrigações
diretas que excedam os créditos orçamentários ou
adicionais;

Art. 60. É vedada a realização de despesa sem prévio
empenho.
§ 1º Em casos especiais previstos na legislação específica
será dispensada a emissão da nota de empenho.
§ 2º Será feito por estimativa o empenho da despesa
cujo montante não se possa determinar.
§ 3º É permitido o empenho global de despesas
contratuais e outras, sujeitas a parcelamento.
Contraditória é a alegação da defesa em afirmar que
houve o empenho das despesas com as respectivas
competências no exercício de 2015, e “possivelmente,
houve falhas no momento do registro das mesmas pelo
Setor Contábil e Financeiro”.
Afinal, tais procedimentos obedecem às parametrizações
comuns, ou seja, a emissão de empenho, liquidação e
o pagamento da referida despesa empenhada geram
lançamentos contábeis rotineiros que, em caso de haver
falhas, os reflexos também seriam detectados nas outras
fases.
O gestor nada alegou acerca do fato do pagamento das
referidas despesas ter se dado no exercício seguinte em
rubrica de despesas de exercícios anteriores.

Constatou-se em 2016 o lançamento em rubrica de
despesas de exercícios anteriores (319092) na soma de
R$ 1.635.110,75, pertinentes, principalmente, ao mês de
dezembro e ao 13º salário de 2015.

[Lei 4320/1964] Art. 59 - O empenho da despesa não
poderá exceder o limite dos créditos concedidos.

O que restou configurado então foi a ausência de prévio
empenho na realização das despesas em tela, mantendo
a irregularidade.

Observa-se que o mês de dezembro e o 13º salário

(...)

II.5 Inscrições de restos a pagar não processados sem
www.tce.es.gov.br
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disponibilidade financeira suficiente para pagamento.

se o resultado apurado em cada fonte vinculada.

Inobservância ao artigo 55 da Lei Complementar Federal
101/2000 (LRF).

A decisão em manter tais restos a pagar não processados
como passivo deve ser norteada pela existência ou não
do saldo financeiro e atentando para a vinculação do
recurso, uma vez que ainda não liquidados e pagos.

Consta no quadro demonstrativo dos restos a pagar e no
balancete orçamentário da despesa (BALEXO) que houve
no exercício de 2015 a inscrição em restos a pagar não
processados no valor de R$ 3.994.197,80.
Entretanto, o município encerrou o exercício com um
déficit financeiro de R$ 9.762.867,32, indicando que
não havia disponibilidade financeira para suportar tais
inscrições, infringindo assim o limite previsto no art. 55
da Lei Complementar 101/2000.
Em fase de defesa, o Justificante afirma que ao verificar
a Dívida Flutuante no exercício de 2015, verifica-se o
valor inscrito de R$ 3.937.272,52, referente ao valor
dos restos a pagar processados. Traz ainda, um valor
de R$ 3.955.957,94, referente ao valor de restos a
pagar não processados, pugnando que as despesas não
completaram todas as fases.
Trouxe ainda que o Fluxo de Caixa Contábil, exercício
2015, teve saldo de R$ 12.744.492,63 (doze milhões,
setecentos e quarenta e quatro mil, quatrocentos
e noventa e dois reais e sessenta e três centavos).
Saldo este, que seria suficiente para cobrir todas as
despesas incluídas em resto a pagar processados e
não processados, e ainda manter um saldo financeiro
positivo.
Mais uma vez, reforçou a área técnica que a indicação
de saldos financeiros não comprova a ocorrência de
superávit financeiro, sendo este resultado do confronto
com as obrigações registradas no Passivo Financeiro,
segregadas por fontes de recursos, para, então, verificar-

Havendo insuficiência de saldo financeiro para suportar
o resto a pagar, não se admite outra saída legal que não
seja o seu cancelamento e a inclusão no Relatório de
Gestão Fiscal no cômputo das despesas não inscritas em
restos a pagar por falta de disponibilidade de caixa cujos
empenhos foram cancelados, como impõe o art. 55, III,
“b”, 4, LFR.
Neste caso concreto, constato que o equívoco de
considerar saldos financeiros não confrontados com o
Passivo Financeiro como superávit financeiro evidência
a fragilidade dos argumentos e o descumprimento artigo
55, III, b da Lei Complementar Federal 101/00, Lei de
Responsabilidade Fiscal.
Pelo
exposto,
mantenho
a
irregularidade,
acompanhando a área técnica e o Ministério Público de
Contas.
II.6 Não recolhimento das contribuições previdenciárias
do ente e retidas de servidores e de terceiros.
Inobservância ao artigo 195 da Constituição da República.
Do demonstrativo da dívida flutuante (DEMDFL) e do
balancete orçamentário da despesa (BALEXO) verificouse que a contribuição previdenciária não tem sido
recolhida regularmente, causando o endividamento do
município com as autarquias federal e municipal.
Manifestou o defendente, pertinente ao Demonstrativo
da Dívida Flutuante na conta 218810101000 – RPPS
– RETENÇOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS www.tce.es.gov.br

Exercício de 2015 foi inscrito um valor de R$ 2.978.653,70
e foi dada baixa no valor de R$ 2.9743378,64, ficando
assim apenas a competência Dezembro/2015 para ser
recolhida nos primeiros dias úteis do Exercício de 2016,
no valor de R$ 189.363,89. Seria, portanto, possível
de constatar saldo financeiro suficiente para cobrir e
efetuar o pagamento desta competência.
O corpo técnico em sua análise feita através da ITC
3754/2018-5 trouxe que o gestor responsável se limitou
a informar que o repasse das contribuições do RPPS
retidas dos servidores encontra-se regular. Entretanto, a
impropriedade apontada refere-se ao acúmulo de valores
devidos à previdência geral e própria, especialmente a
contribuição patronal, culminando num aumento do
endividamento do município.
O gestor não faz menção em sua defesa acerca das dívidas
previdenciárias de períodos anteriores, limitando-se a
comentar a movimentação da conta 218810101000 –
RPPS – RETENÇOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS,
do Demonstrativo da Dívida Flutuante no exercício de
2015 e que, novamente, afirma que o saldo financeiro é
suficiente para o pagamento da despesa previdenciária
de dezembro.
A ausência da completa retenção previdenciária da
contribuição previdenciária patronal, de servidores e
de terceiros do Regime Geral de previdência Social e
do Regime Próprio de Previdência Social eleva o déficit
financeiro dos respectivos planos previdenciários,
desrespeitando os ditames legais contidos no art. 40 da
Constituição Federal, no art. 1º da Lei 9717/1998 e nos
arts. 1º, § 1ª e 69 da LC 101/2000.
Diante da postura do prefeito em não preservar o
equilíbrio financeiro-atuarial de ambos regimes, gerando
Segunda-feira, 5 de agosto de 2019
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o pagamento de multa e juros de mora, despesas
estas contrárias ao interesse público, fica mantida a
irregularidade.
II.7 Ausência de medidas legais para a instituição do
Fundo Municipal de Saúde como unidade gestora.
Inobservância ao artigo 14 da Lei Complementar Federal
141/12.
Com base nos demonstrativos consolidados do
município, encaminhados a está Egrégia Corte de
Contas, bem como analisando os dados encaminhados
por meio das prestações de contas bimestrais, junto
ao sistema CidadesWeb, observa-se que o município
não possui fundo municipal de saúde instituído como
unidade gestora, não seguindo o determinado no ao
art. 14 da Lei Complementar Federal 141/2012, que
estabeleceu que o fundo de saúde “constituir-se-á em
unidade orçamentária e gestora dos recursos destinados
a ações e serviços públicos de saúde.
O defendente alegou que o Fundo Municipal de Saúde
foi instituído através da Lei Municipal 008 de 14 de
fevereiro de 1991, estando devidamente lançado na Lei
Orçamentária Anual e tem sua operação comprovada
por balancetes, relatórios financeiros mensais e balanços
anuais específicos.
Registrou ainda que, desde a criação, mantém, em
separado, os registros contábeis dos atos afetos à gestão
dos recursos que lhe são destinados, por força da Lei
Nº 4.320/1964. Os registros contábeis do fundo são
consolidados aos do Executivo municipal, subsidiando
os sistemas de gestão fiscal, acompanhamento da
execução orçamentária e prestação de contas anual de
responsabilidade do chefe do Poder Executivo municipal,

conforme as disposições contidas na Lei Complementar
n. 101, de 2000.
Apontou a área técnica que a irregularidade apontada
por esta Corte de Contas consiste na ausência de
medidas legais para a instituição do Fundo Municipal
de Saúde como Unidade Gestora, e não pela ausência
de instituição do mesmo como Unidade Orçamentária.
Cabe razão à auditora analista ao ponderar por meio da
ITC 3754/2018 que o fato de a execução orçamentária ter
sido registrada contabilmente na Secretaria Municipal
de Saúde não impediu a análise do cumprimento do
limite constitucional dos gastos com saúde. Por isso, em
consonância com a área técnica e o corpo ministerial,
mantém-se a irregularidade no âmbito da ressalva
acompanhada da determinação de que o município de
Barra de São Francisco dispense ao Fundo Municipal
de Saúde o tratamento de unidade orçamentária e
gestora dos recursos destinados a ações e serviços
públicos de saúde, em atendimento ao artigo 14 da Lei
Complementar 141/2012.
II.8 Ausência de medidas legais para a implementação
do plano de amortização do déficit técnico atuarial do
RPPS.
Inobservância ao artigo 40 da Constituição da República,
artigo 19 da Portaria MPS nº 403/2008.
Ao analisar o Demonstrativo do Resultado de Avaliação
Atuarial – DRAA do Instituto de Previdência dos
Servidores do Município de Barra de São Francisco, database de 31/12/2014, apresentado como documentação
que compõe prestação de contas anual de 2015 do IPAS
(CidadesWeb), a área técnica desta Corte de Contas por
meio do RT 389/2016, constatou a apuração de Déficit
www.tce.es.gov.br

Atuarial no montante de R$ 199.457.466,14.
Tendo sido feita uma sugestão no Parecer atuarial, sendo
ela:
(...)
Como alternativa para o financiamento do déficit poderá
ser feito uma Segregação de Massa, criando um Plano
Financeiro de responsabilidade do Ente e outro Plano
Previdenciário de responsabilidade do Instituto, para o
qual será necessária a autorização expressa do Ministério
da Previdência.
(...)
O defendente trouxe aos autos que no dia 19 de
novembro de 2015, após a atualização do Cálculo
Atuarial, foi sugerido pelo Diretor Presidente do Instituto
a alteração da Contribuição Patronal de 11% para
22,00%, considerando a ocorrência de Déficit Atuarial
e consequente desequilíbrio financeiro no Instituto de
Previdência e foi sugerido também a criação de uma Lei
com um plano de amortização do referido déficit.
Tendo essas informações sido enviadas à Procuradoria
Geral, contudo sem tempo hábil para fazer as alterações
sugeridas na manifestação técnica dado que já se
aproximava o encerramento do exercício e tais alterações
causariam um impacto orçamentário e financeiro.
Não obstante, acerca da matriz de responsabilidades,
entende o justificante que a ele não poderia ser imputado
responsabilidade de maneira objetiva, considerando que
o mesmo determinou que a Procuradoria pudesse tomar
as providências legais exigidas.
Em síntese, trouxe a área técnica por meio da ITC
3754/2018, que não foram apresentados documentos
que comprovem as medidas tomadas pela administração
Segunda-feira, 5 de agosto de 2019
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municipal a fim de que haja fiel cumprimento a legislação
previdenciária com vistas ao equacionamento do déficit
apontado na avaliação atuarial do RPPS.
Ressalto que o Plano de Amortização do Déficit Atuarial
deve ser instituído através de lei de iniciativa do chefe do
Poder Executivo e de natureza indelegável.
No que pese a relevância da eliminação do déficit atuarial
para ao equilíbrio financeiro das contas municipais e do
empenho do gestor na agilidade da criação de tal lei, o
pequeno lapso temporal nos últimos dias úteis do ano de
2015, já que a atualização da alíquota foi sugerida pelo
diretor do Instituto de Previdência somente em 19 de
novembro, tornou exíguo o prazo para a elaboração de
projeto de lei para ser enviado ao Legislativo Municipal.
Divergindo do entendimento técnico e Ministerial,
afasto a presente irregularidade.
II.9 Descumprimento do limite legal com despesa de
pessoal – poder executivo. Inobservância da alínea b,
inciso III, do Artigo 20 e artigo 22 da LC 101/2000
A equipe técnica desta Corte através do RT 389/2016,
com base na documentação que integra a prestação de
contas do município de Barra de São Francisco , apurou
que as despesas com pessoal executadas pelo Poder
Executivo atingiram 57,33 (cinquenta e sete vírgula trinta
e três pontos percentuais) da Receita Corrente Líquida e
as despesas totais com pessoal (consolidadas) atingiram
60,58% (sessenta vírgula cinquenta e oito pontos
percentuais) em relação à Receita Corrente Líquida,
descumprindo tanto o inciso III do Art. 19, quanto o
inciso III, do Artigo 20 e o artigo 22, todos da LC 101/00
– a Lei de Responsabilidade Fiscal.
Tendo sua despesa de pessoal e encargos sociais um

saldo de R$ 53.992.787,44, que resultou, numa aplicação
de 57,33% em relação à receita corrente líquida apurada
para o exercício (R$ 94.186.526,37). Destaca-se que
foi adicionado na despesa com pessoal o valor de R$
1.635.110,75, pertinente ao mês de dezembro e ao 13º
salário de 2015, reconhecidos na despesa orçamentária
somente em 2016, na rubrica 319092.

transcrito a seguir:

Em fase de sustentação oral, afirmou o gestor que
após o reconhecimento da despesa referente ao mês
de dezembro e 13º salário de 2015, foi detectada
uma divergência entre os valores apresentados no
RT 389/2016 e os valores informados na Prestação de
Contas Anual do exercício 2015, de acordo com a análise
feita pelo Contador deste Município, onde existem
despesas que não devem computadas na composição
do índice de gastos com pessoal, mas foram computadas
pelos técnicos desta Corte.

- relativas a incentivos à demissão voluntária;

Ponderou a área técnica que no tocante às despesas com
pessoal, referentes a 2015, reconhecidas e registradas
na rubrica 319092 em 2016, é incontestável sua inclusão
no cômputo da despesa total com pessoal à luz do que
preceitua o §2º, art. 18 da Lei de Responsabilidade
Fiscal, in verbis:
A despesa total com pessoal será apurada somandose a realizada no mês em referência com as dos onze
imediatamente anteriores, adotando-se o regime de
competência.
Ao analisar os cálculos apresentados quanto às
deduções, verificou que foi incluído, entre as “Despesas
Não Computadas”, o IRRF Inc. Pag. Rem. Serv. Pub. do
Poder Executivo (R$2.279.787,24). Toda via, tal despesa
não consta entre as exclusões previstas na Lei de
Responsabilidade Fiscal, em seu art. 19, parágrafo 1º,
www.tce.es.gov.br

[...]
§ 1o Na verificação do atendimento dos limites definidos
neste artigo, não serão computadas as despesas:
- de indenização por demissão de servidores ou
empregados;
- derivadas da aplicação do disposto no inciso II do § 6o
do art. 57 da Constituição;
- decorrentes de decisão judicial e da competência de
período anterior ao da apuração a que se refere o § 2o
do art. 18;
- com pessoal, do Distrito Federal e dos Estados do
Amapá e
Roraima, custeadas com recursos transferidos pela União
na forma dos incisos XIII e XIV do art. 21 da Constituição
e do art. 31 da Emenda Constitucional no 19;
- com inativos, ainda que por intermédio de fundo
específico, custeadas por recursos provenientes:
da arrecadação de contribuições dos segurados;
da compensação financeira de que trata o § 9o do art.
201 da Constituição;
das demais receitas diretamente arrecadadas por
fundo vinculado a tal finalidade, inclusive o produto
da alienação de bens, direitos e ativos, bem como seu
superávit financeiro.
[...]
Observou-se, ainda, dentre as despesas não computadas,
divergências entre os valores apresentados na defesa
e apurados inicialmente no total das “Despesas de
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Exercícios Anteriores” e no total de “Inativos com
Recursos Vinculados”.
Ao rever os cálculos iniciais, foi verificado que os mesmos
estão em consonância com os dados evidenciados nos
demonstrativos contábeis e, nesse caso, refletem os
valores registrados no BALEXO – Balancete Analítico da
Despesa Orçamentária.
Traz LC 101/00, Lei de Responsabilidade Fiscal, em
seu Artigo 23, que o gestor deve tomar medidas para
restabelecer as despesas aos limites estabelecidos no
prazo de até o segundo quadrimestre seguintes, com
a preocupação de atenuar pelo menos um terço do
excedente no primeiro quadrimestre seguinte.
Os dados declaratórios, referentes ao exercício de 2016,
lançados pelo município no sistema LRFWeb desta Corte
de Contas são os seguintes:
Apura-se, então que, apesar de ter havido a redução de
um terço da despesa de pessoal do Poder Executivo e
da consolidada no primeiro quadrimestre do exercício
de 2016, no segundo quadrimestre deu-se apenas a
recondução da despesa de pessoal consolidada aos
limites legais, permanecendo a despesa de pessoal do
Poder Executivo em 55,30% (cinquenta e cinco vírgulas
trinta pontos percentuais) acima do limite legal de 54%
(cinquenta e quatro pontos percentuais).
Vê-se, portanto, que, o gestor não deve ser beneficiado
pelos termos do Acórdão TC 03/2011 que considera que
a irregularidade do descumprimento do limite de pessoal
só deve ser materializada após o período de adequação
ao constatar-se a negativa de adequação.
Assim, ante a ausência de justificativas suficientes
para sanar a presente inconsistência, constatando o

descumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal,
mantenho a irregularidade, corroborando o opinamento
da área técnica e do Ministério Público de Contas, no
sentido de formar autos apartados para melhor apurar o
descumprimento do disposto no art. 5°, inciso IV, §§ 1° e
2°, da Lei n. 10.028/00.
II.10 Ausência de lei concedendo as isenções previstas
na LDO; ausência de demonstração do atendimento
dos requisitos da LRF para a concessão de renúncia
de receita. Inobservância ao § 6º, do artigo 150 da
Constituição Federal e dos incisos I e II do artigo 14 da
LRF.
Observou-se na Lei de Diretrizes Orçamentárias,
exercício 2015, do município de Barra de São Francisco,
a existência dos programas Idoso e Empresa, cujo objeto
é a isenção de impostos (IPTU e ISS) e taxas, sendo que a
respectiva renúncia de receita prevista, em 2015, foi de
R$ 265.000,00. Tendo como medidas de compensação
previstas na LDO a inclusão de novos contribuintes com
a revisão da planta cadastral; o aperfeiçoamento do
setor de arrecadação e a limitação da despesa orçada.
Entretanto não foi observada lei específica que
concedesse essas isenções previstas na LDO, o que vai
em desarmonia com o § 6º do art. 150 da Constituição
da República que estabelece:
Qualquer subsídio ou isenção, redução de base de
cálculo, concessão de crédito presumido, anistia ou
remissão, relativos a impostos, taxas ou contribuições,
só poderá ser concedido mediante lei específica, federal,
estadual ou municipal, que regule exclusivamente
as matérias acima enumeradas ou o correspondente
tributo ou contribuição, sem prejuízo do disposto no art.
155, § 2.º, XII, g.
www.tce.es.gov.br

Informa o Justificante que as isenções concedidas
foram realizadas conforme o disposto na legislação
vigente, especificamente na Lei Complementar nº
001/90, que instituiu o novo Código Tributário de Barra
de São Francisco, na Lei Complementar nº 003/2008
que instituiu o Plano Diretor Municipal e ainda em
conformidade com a Lei Complementar nº 05/2008, que
institui o Código de Posturas.
Informa ainda que outras leis foram sancionadas
concedendo outras isenções e/ou alterando o Código
Tributário Municipal, à saber: Lei Complementar
003/2009, Lei Complementar 002/2014 e Lei
Complementar 003/2014, anexadas aos autos por meio
da peça de defesa.
Um dos pontos destacados pelo Corpo Técnico desta
Corte de Contas na ITC 3754/2018 foi o art. 14 da Lei de
Responsabilidade Fiscal que traz:
Art. 14. A concessão ou ampliação de incentivo ou
benefício de natureza tributária da qual decorra renúncia
de receita deverá estar acompanhada de estimativa do
impacto orçamentário-financeiro no exercício em que
deva iniciar sua vigência e nos dois seguintes, atender
ao disposto na lei de diretrizes orçamentárias e a pelo
menos uma das seguintes condições: (Vide Medida
Provisória nº 2.159, de 2001) (Vide Lei nº 10.276, de
2001)
- demonstração pelo proponente de que a renúncia
foi considerada na estimativa de receita da lei
orçamentária, na forma do art. 12, e de que não afetará
as metas de resultados fiscais previstas no anexo próprio
da lei de diretrizes orçamentárias;
- estar acompanhada de medidas de compensação, no
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período mencionado no caput, por meio do aumento de
receita, proveniente da elevação de alíquotas, ampliação
da base de cálculo, majoração ou criação de tributo ou
contribuição.
§ 1o A renúncia compreende anistia, remissão, subsídio,
crédito presumido, concessão de isenção em caráter não
geral, alteração de alíquota ou modificação de base de
cálculo que implique redução discriminada de tributos
ou contribuições, e outros benefícios que correspondam
a tratamento diferenciado.
§ 2o Se o ato de concessão ou ampliação do incentivo
ou benefício de que trata o caput deste artigo decorrer
da condição contida no inciso II, o benefício só entrará
em vigor quando implementadas as medidas referidas
no mencionado inciso.
§ 3o O disposto neste artigo não se aplica:
- às alterações das alíquotas dos impostos previstos nos
incisos I, II, IV e V do art. 153 da Constituição, na forma
do seu § 1º;
- ao cancelamento de débito cujo montante seja inferior
ao dos respectivos custos de cobrança.
Observa-se que o gestor apenas faz alusão à existência de
leis municipais normatizando as concessões de isenções
fiscais sem apresentar as respectivas estimativas do
impacto orçamentário e financeiro no exercício e nos
dois seguintes, e nem demonstrar que a renúncia foi
considerada na estimativa da receita orçamentária ou
estar acompanhada das medidas de compensação.
Apesar da LDO do município ter previsto no
Demonstrativo VII – Estimativa e Compensação da
Renúncia de Receitas 2015, isenções fiscais de IPTU,
ISS e TAXAS para idosos e empresas, apresentou de

forma genérica a compensação através da revisão da
planta cadastral com inclusão de novos contribuintes;
aperfeiçoamento do setor de arrecadação; e limitação da
despesa orçada. A ausência de detalhamento das ações
que levariam a cada compensação impede que se possa
mensurar o quanto, de fato, cada uma delas ocorreu, ou
seja, o impacto orçamentário e financeiro nas finanças
municipais, conforme preconizado na LRF.

relação ao FUNDEB mesmo diante da crise econômica
nacional, conforme tabela que apresentada de acordo
com dados obtidos no endereço eletrônico https://
cidades.tce.es.gov.br/.

Assim, é imperiosa a manutenção da irregularidade nos
termos propostas pela área técnica e corpo ministerial.

O envio do parecer do Conselho do FUNDEB junto com
a Prestação de Contas Anual tem, dentre outras, a
finalidade de sinalizar para as Cortes de Contas a opinião
do controle social sobre a aplicação de tais recursos,
em especial o que tange a possíveis inconsistências
ou irregularidades, sempre de forma colaborativa e
complementar à ação de controle externo exercida por
tais Cortes.

II.11 Ausência do parecer do conselho do FUNDEB
sobre a prestação de contas de 2015. Inobservância a
Instrução Normativa TC 34/2015
Conforme relatado no RT 389/2016, foi verificado que o
responsável não encaminhou o Parecer do Conselho do
FUNDEB sobre a prestação de contas de 2015.
Após citado, o defendente se justificou afirmando que
o Parecer do Conselho de Acompanhamento e Controle
Social do FUNDEB, é elaborado após a análise das contas
encerradas em 31 de dezembro de 2015 e deve ser
parte integrante da Prestação de Contas Anual. Informa
ainda, ser desconhecido por ele o motivo do não envio,
contudo, requereu cópia do Parecer junto ao Poder
Municipal e está aguardando que lhe seja entregue
fazendo-o juntada nos autos tão logo tenha acesso ao
mesmo.
Na oportunidade, ressaltou, segundo os dados apurados
no Relatório Técnico Contábil, é possível constatar que,
reiteradamente, a aplicação de recursos na manutenção
e no desenvolvimento do ensino atingiu e superou os
índices legais, evidenciando-se assim o seu compromisso
com a aplicação dos recursos públicos, especialmente em
www.tce.es.gov.br

Ressaltou a área técnica ao analisar as contas que não
foi encaminhado pelo gestor o Parecer do Conselho
do FUNDEB, por isso, sugere a manutenção da
irregularidade.

Assim, é inegável que a omissão do envio se reveste
de irregularidade. Fica, portanto, mantido o indicativo
desta irregularidade.
II.12 Ausência do parecer do conselho da saúde sobre a
prestação de contas de 2015.
Inobservância a Instrução Normativa TC 34/2015.
Foi verificado por meio do RT 389/2016, foi verificado
que o responsável não encaminhou o Parecer do
Conselho da Saúde sobre a prestação de contas de 2015.
As alegações da defesa foram que o Parecer do Conselho
de Acompanhamento e Controle Social da Saúde, é
elaborado após a análise das contas encerradas em 31
de dezembro de 2015 e que o referido Parecer deve ser
parte integrante da Prestação de Contas Anual.
Sendo desconhecido por ele o motivo pelo não envio do
Parecer, toda via, requereu uma cópia do Parecer junto
Segunda-feira, 5 de agosto de 2019

571

ATOS DA 2a CÂMARA

à Prefeitura Municipal e está aguardando que lhe seja
entregue, fazendo-o juntada nos autos tão logo tenha
acesso ao mesmo.
Da mesma forma que no item anterior, destacou que,
segundo os dados apurados no Relatório Técnico Contábil,
é possível constatar que, reiteradamente, a aplicação de
recursos em ações e serviços públicos de saúde atingiu
e superou os índices legais, evidenciando-se assim o seu
compromisso em assegurar os recursos mínimos para
financiamento das ações e serviços públicos de saúde
mesmo diante da crise econômica nacional, conforme
tabela que apresentamos de acordo com dados obtidos
no endereço eletrônico https://cidades.tce.es.gov.br/:
Da mesma forma, do item acima, a área técnica ao
constatar o não foi encaminhamento do Parecer do
Conselho da Saúde, manifestou-se no sentido de manter
a irregularidade.
Na mesma via de entendimento já exposto, considerando
que o parecer do Conselho Municipal de Saúde também
tem o condão de complementar as ações do controle
externo.
Assim, sua ausência, além de descumpri a legislação
vigente, torna claudicante a análise, mantendo-se,
portanto, a irregularidade.
III. CONCLUSÃO
Ante o exposto, divergindo parcialmente do
posicionamento técnico e do Ministério Público de
Contas, VOTO no sentido de que a Segunda Câmara
aprove a seguinte minuta de Parecer Prévio que submeto
à sua consideração.

1. PARECER PRÉVIO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, RESOLVEM
os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo, reunidos em Sessão Ordinária da Segunda
Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em:
1.1 Emitir PARECER PRÉVIO recomendando à Câmara
Municipal de Barra de São Frâncico a REJEIÇÃO da
Prestação de Contas Anual da Prefeitura Municipal
de Barra de São Frâncico, exercício de 2015, sob a
responsabilidade do Sr. Luciano Henrique Sordine
Pereira, nos termos do art. 84, inciso III, § 1º da Lei
Complementar nº 621/2012.
1.2 Formar autos apartados, nos termos dos arts. 38,
II e parágrafo único e 281 do RITCEES, com a finalidade
de se verificar a possível responsabilização e imputação
de sanção pecuniária ao Sr. Luciano Henrique Sordine
Pereira, enquanto Prefeito Municipal de Barra de São
Francisco, no exercício de 2015, pelo descumprimento
ao art. 5°, III, §§ 1° e 2° da Lei 10.028/2000, consoante a
manutenção da irregularidade descrita no item 8.1.1 do
RT 389/2016-6.
1.3 Determinar ao gestor municipal, com fundamento
no art. 87, VI da Lei Complementar 621/2012:
1.3.1 que o município de Barra de São Francisco dispense
ao Fundo Municipal de Saúde o tratamento de unidade
orçamentária e gestora dos recursos destinados a ações
e serviços públicos de saúde, em atendimento ao artigo
14 da Lei Complementar 141/2012.
1.4 Dar ciência aos interessados e, após o trânsito em
julgado, arquive-se.

RODRIGO COELHO DO CARMO

2. Unânime.

Conselheiro Relator

3. Data da Sessão: 12/06/2019 - 18ª Sessão Ordinária da
www.tce.es.gov.br

2ª Câmara.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Manoel Nader Borges
(Presidente), Rodrigo Coelho do Carmo (Relator) e
Domingos Augusto Taufner.
CONSELHEIRO SERGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
Relator
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Fui presente:
PROCURADOR DE CONTAS LUIS HENRIQUE ANASTÁCIO
DA SILVA
Em substituição ao procurador-geral
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões
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