Atos do Plenário.................................................................................................................... 2
Acórdãos e Pareceres - Plenário.......................................................................................................................................... 2

Atos da 1ª Câmara........................................................................................29
Acórdãos e Pareceres - 1ª Câmara......................................................................................................................................29

Atos da 2ª Câmara........................................................................................32
Edição n° 1425
Vitória-ES, segunda-feira, 12 de agosto de 2019

Acórdãos e Pareceres - 2ª Câmara......................................................................................................................................32

Atos dos Relatores...................................................................................... 110

Corpo Deliberativo - Conselheiros
Sérgio Aboudib Ferreira Pinto - Presidente
Domingos Augusto Taufner - Vice-Presidente
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun - Corregedor
Sebastião Carlos Ranna de Macedo - Ouvidor
Rodrigo Coelho do Carmo - Diretor da Escola de Contas
Sérgio Manoel Nader Borges
Luiz Carlos Ciciliotti da Cunha
Conselheiros-substitutos
Márcia Jaccoud Freitas
João Luiz Cotta Lovatti
Marco Antônio da Silva
Ministério Público Especial de Contas - Procuradores
Luciano Vieira - Procurador-Geral
Luis Henrique Anastácio da Silva
Heron Carlos Gomes de Oliveira
Projeto Gráfico e Editoração
Assessoria de Comunicação TCE-ES

Veículo oficial de publicação, divulgação e comunicação dos atos administrativos e processuais do
Tribunal
de Contas
do Espírito
Santo,ede
acordo comdos
o artigo
181 da Lei Complementar
nºdo
621/2012.
Veículo
oficialdodeEstado
publicação,
divulgação
comunicação
atos administrativos
e processuais
Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, de acordo com o artigo 181 da Lei Complementar no 621/2012.

Segunda-feira, 12 de agosto de 2019

1

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 Cicilio� 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 00760/2019-1
Processo: 08631/2019-4

Conselheiros-substitutos
Márcia Jaccoud Freitas
João Luiz Co�a Lova�
Marco Antônio da Silva

Classificação: Controle Externo > Fiscalização > Omissão

Ministério Público Especial de Contas
Luciano Vieira - Procurador-Geral

FISCALIZAÇÃO – OMISSÃO - PRESTAÇÃO DE CONTAS
MENSAL – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VILA
VELHA – MESES 12, 13 E 14/2018 – ARQUIVAR

UG: FMS - Fundo Municipal de Saúde de Vila Velha
Relator: Domingos Augusto Taufner
Responsável: JARBAS RIBEIRO DE ASSIS JUNIOR

O EXMO. SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO
TAUFNER:

SESSÕES
Terças-feiras às 14 horas

Através do Termo de Notificação Eletrônico 464/2019
o responsável foi notificado do descumprimento do
prazo para envio/homologação dos dados da Prestação
de Contas Mensal, fixando prazo de cinco dias para
cumprimento da obrigação, sob pena de multa.
O Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e
Economia – NCE elaborou a Manifestação Técnica nº
5731/2019-6 opinando pela aplicação de multa ao
responsável tendo em vista o não atendimento ao termo
de notificação.
O Ministério Público de Contas através do Procurador
Heron Carlos Gomes de Oliveira por meio do Parecer nº
02328/2019-8 encampou o entendimento técnico.
FUNDAMENTAÇÃO
Compete ao Tribunal de Contas efetuar a fiscalização dos
atos que resultem receita ou despesa, praticados pelos
responsáveis sujeitos à sua jurisdição, para assegurar a
eficácia do controle dos recursos públicos e para instruir
o julgamento das contas públicas.
O presente processo trata de omissão no
encaminhamento por meio do sistema CidadES deste
Tribunal da Prestação de Contas Mensal dos meses 12,
13 e 14 do exercício de 2018.

RELATÓRIO

Observa-se que o responsável foi notificado pelo
descumprimento dos prazos para envio e homologação
das remessas previstas para o período.

O presente processo foi constituído em virtude de
omissão do Fundo Municipal de Saúde de Vila Velha,
sob responsabilidade de Jarbas Ribeiro de Assis Júnior,
no encaminhamento da Prestação de Contas Mensal dos
meses 12, 13 e 14/2018, prevista na Instrução Normativa
TC 43/2017.

A Lei Orgânica nº 621/2012, autoriza a aplicação de
multa decorrente de verificação de não atendimento à
decisão desta Corte de Contas, não envio ou envio fora
de prazo de documentos ou informações que compõem
a prestação de contas ou ainda ocasionadas pela
reincidência no descumprimento de determinação deste

www.tce.es.gov.br
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Tribunal.

2. Unânime.

Relator: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun

Ocorre que, após consulta no sistema CidadES foi
observado que o Fundo Municipal de Saúde de Vila Velha
encaminhou a Prestação de Contas Mensal referente aos
meses 12, 13 e 14 do exercício de 2018.

3. Data da Sessão: 26/06/2019 – 20ª Sessão Ordinária
do Plenário.

Responsável: CATIA CRISTINA VIEIRA LISBOA, PABLO
MENDES MARTINS, MARIA JOSE FOEGER

4. Especificação do quórum:

Representante: UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA

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

Procurador: JOEL NUNES DE MENEZES JUNIOR (OAB:
11650-ES)

Assim, entendo pelo julgamento nos termos do artigo
330 do Regimento Interno desta Corte de Contas, onde
o processo será arquivado quando tenha exaurido o
objetivo para o qual foi constituído:
Art. 330. O processo será arquivado nos seguintes casos:
(...) IV - quando tenha o processo exaurido o objetivo
para o qual foi constituído;
Desta forma, considerando que o responsável apresentou
a prestação de contas mensal em comento, resta exaurido
o objetivo dos presentes autos e consequentemente
deve ser promovido o seu arquivamento.
Ante todo o exposto, divergindo do entendimento da
Área técnica e Ministério Público de Contas, VOTO para
que seja adotada a deliberação que ora submeto à
apreciação deste Colegiado.
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Relator
1. ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACÓRDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em Sessão Colegiada, ante as razões
expostas pelo Relator:
1.1 Arquivar o presente processo nos termos do artigo
330, inciso IV do Regimento Interno desta Corte de
Contas;
1.2 Dar ciência ao interessado.

CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Relator
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRO LUIZ CARLOS CICILIOTTI DA CUNHA
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério Público de Contas
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões

O CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS
CHAMOUN:
I RELATÓRIO
Trata-se de representação formulada pela U. L Química
e Cien�fica Ltda., pessoa jurídica de direito privado,
em que narra supostas irregularidades ocorridas no
Pregão Eletrônico 10/2019, conduzido pela Secretaria
de Saúde do Município de Vitória, que tem como
objeto o fornecimento de testes para realização de
exames bioquímicos, hormonais e imunológicos, com
disponibilização dos equipamentos necessários à
sua realização (Petição Inicial 00179/2019-1 e Peças
Complementares – peças 02 e 04 a 15).

Acórdão 00762/2019-1
Processo: 05015/2019-3
Classificação: Controle
Representação

Externo

-

Fiscalização

-

UG: FMS - VITORIA - Fundo Municipal de Saúde de Vitória
www.tce.es.gov.br

CONTROLE
EXTERNO
–
FISCALIZAÇÃO
–
REPRESENTAÇÃO – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE
VITÓRIA – PREGÃO ELETRÔNICO 0105/2019 - LICITAÇÃO
PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA FORNECIMENTO DE TESTES PARA REALIZAÇÃO DE
EXAMES BIOQUÍMICOS, HORMONAIS, IMUNOLÓGICOS
E EQUIPAMENTOS – INDEFERIR CAUTELAR –
IMPROCEDÊNCIA – CIÊNCIA – ARQUIVAMENTO.

Por meio da Decisão Monocrática 00366/2019-1 (peça
16), conheci a representação e decidi, antes de analisar o
pleito cautelar, notificar os agentes responsáveis para se
manifestarem sobre os fatos indicados e apresentarem
cópia integral do processo administrativo referente ao
Segunda-feira, 12 de agosto de 2019
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certame, tendo dado ciência sobre este procedimento
ao chefe do Executivo local.
Em resposta, foram apresentadas justificativas (Resposta
de Comunicação 00551/2019-9 – peça 33), bem como
peças complementares (peças 34 a 47).
Encaminhados os autos à Secretaria de Controle Externo
de Saúde e Assistência Social (SecexSAS), foi elaborada
a Instrução Técnica Conclusiva (ITC) 01708/2019-1 (peça
50), propondo a improcedência da representação, nos
seguintes termos:
[...]
- PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Ante o exposto, submetemos à consideração superior a
seguinte proposta de encaminhamento:
3.1 - Nos termos do art. 307, § 3º do RITCEES, seja
indeferida a medida cautelar, visto que não restaram
demonstrados os requisitos autorizadores da tutela
antecipada no caso concreto;
3.2 - No mérito, seja considerado improcedente o pleito,
na forma do art. 178, inciso I, c/c 329, §3º do RITCEES.
Sugere-se que se dê CIÊNCIA ao representante do teor
da decisão a ser proferida, conforme mandamento do
art. 307, §7º RITCEES.
[...]
Por sua vez, o Ministério Público Especial de Contas
emitiu o Parecer 01987/2019-1 (peça 54) e manifestouse anuindo à proposta da SecexSAS.
II FUNDAMENTOS
Em suma, aduz a empresa representante em sua
peça inicial, dentre outros aspectos, que os fatos são
pertinentes a sua desclassificação no Pregão Eletrônico

10/2019, cujo objeto é a “aquisição de testes para
realização de exames bioquímicos, hormonais e
imunológicos, com disponibilização de equipamentos”,
sob a alegação de que houve direcionamento do objeto
visando a beneficiar a fabricante Abbott, alijando as
demais fabricantes que poderiam ofertar pelo mesmo
preço ou muito próximo um equipamento de melhor
qualidade:

Tal fato é importante de ser esclarecido pois,
dependendo da exigência do contratante, determinado
tipo de equipamento deve ser ofertado. Em outras
palavras, com uma exigência maior, um equipamento
mais moderno e rápido deve ser ofertado para atender
e, todas essas exigências inﬂuenciam diretamente na
composição de custo dos produtos a serem ofertados.

[...]

Em razão disso, a peticionante requereu a concessão de
medida cautelar suspensiva do contrato administrativo
e a abstenção da prática de qualquer ato referente ao
procedimento do certame, bem como o julgamento
pela procedência da representação, anulando-se o
procedimento licitatório e os atos dele decorrentes.

09.
Veja que no corpo do e-mail solicitando as cotações há
a informação que encaminha a nova solicitação (pois a
velha era justamente a 072/2019), argumentando que
somente foi retirado o teste de determinação vitamina
D, induzindo os fornecedores a entender que todos os
demais itens não haviam sido alterados. OCORRE QUE
FOI MODIFICADO A ESPECIFICAÇÃO DO EQUIPAMENTO
A SER DISPONIBILIZADO, OU SEJA, DE 280 TESTES/HORA
PARA 200 TESTE/HORA.
10.
Assim, estes fatos, embora menores, têm grande reﬂexo
na questão posta o conhecimento deste Tribunal de
Contas. Veja bem: o contrato anterior era 170 testes/
hora; na nova cotação iria se exigir 280 testes/hora,
mas, ao final, contratou/cotou um equipamento de
200 testes/hora. ONDE ESTÁ A JUSTIFICAVA PARA ESSA
ALTERAÇÃO NA ESPECIFICAÇÃO DO EQUIPAMENTO?
Essa é a primeira pergunta que deve ser feita! PORQUE
NÃO FOI ALERTADO DA MUDANÇA NA ESPECIFICAÇÃO
DO EQUIPAMENTO, INDUZINDO OS FORNECEDORES A
CRER QUE SOMENTE FOI RETIRADO UM ITEM?
11.
www.tce.es.gov.br

[...]

Inicialmente, o presente processo foi encaminhado
à SecexSAS, que não vislumbrou direcionamento do
certame, pois considerou que as justificativas trazidas
pelos responsáveis explicaram satisfatoriamente os
pontos questionados pela representante, não subsistindo
no caso, indícios de irregularidades.
Desse modo, analisando os autos, acompanho
os argumentos apresentados pela área técnica e
corroborados pelo Ministério Público junto ao Tribunal
de Contas, e adoto como razões de decidir a motivação
exarada na ITC 01708/2019-1 (peça 50), sendo oportuna
a transcrição da manifestação, conforme segue:
[...]
2 – ANÁLISE TÉCNICA
São pressupostos genéricos e essenciais para a
concessão de qualquer espécie de provimento cautelar:
a existência de prova inequívoca que conduza a um juízo
de verossimilhança sobre alegações aliado ao receio de
Segunda-feira, 12 de agosto de 2019
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dano irreparável ou de di�cil reparação.

(FIGURA)

De acordo com o Representante, a Secretaria Municipal
de Saúde de Vitória agiu de forma irregular ao exigir
equipamentos que fossem colocados à disposição para
processamento dos exames que deveriam ter uma
produção/velocidade de 200 testes/hora. No contrato
anterior, a produção/velocidade exigida era de 170
testes/hora.

Portanto, não há indício nos autos de direcionamento do
certame, mas sim, economia real e aumento na entrega
de exames à população local.

No caso em tela, não foi possível vislumbrar tal
irregularidade.
A Secretaria de Saúde pontuou que a exigência de
aumento no processamento dos exames se deu em
face do aumento da demanda na Secretaria. À Título
de exemplo, destaca que nos primeiros quatro meses
deste ano foram realizados 701.586 exames, enquanto
no mesmo período do ano anterior, esse número foi
de 642.948 exames (ﬂ. 4, doc. 33). Esse incremento na
produtividade torna mais célere a rotina da Secretaria,
que terá um quantitativo de 10.560 exames realizados a
mais (ﬂ. 6, doc. 33).
No que tange o aspecto financeiro da contratação,
em comparação com o contrato anterior decorrente
do Pregão 11/2018, haverá uma economia real de R$
670.432,50 (seiscentos e setenta mil, quatrocentos e
trinta e dois reais e cinquenta centavos).
No que tange à suposta restrição ao caráter competitivo
do certame, também não foi verificada a suposta
irregularidade apontada pelo representante. Em consulta
ao site da Prefeitura Municipal de Vitória, três empresas
participaram da disputa, inclusive a representante, o que
demonstra que o produto não era de exclusividade de
um licitante:

Destaca-se que a presente manifestação técnica se
limitou a analisar a suposta irregularidade apontada na
peça inicial (doc. 02).
Dessa forma, em sede de manifestação preliminar,
entende-se que não restaram demonstrados os
requisitos autorizadores da tutela antecipada pleiteada
pela representante.
Além disso, por economia processual, considerando a
análise exaustiva da presente irregularidade, opina-se
pela improcedência do pleito.
[...]
Portanto, indefiro a cautelar e julgo improcedente
a Representação, determinando o arquivamento do
presente processo.
III PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO
Ante 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, acompanhando o entendimento da Área Técnica
e do Ministério Público Especial 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
www.tce.es.gov.br

Santo, reunidos em sessão plenária, ante as razões
expostas pelo relator, em:
1.1. INDEFERIR o pedido de concessão da medida
cautelar, conforme art. 307, § 3º do RITCEES (Resolução
TC 261/2013);
1.2. Julgar IMPROCEDENTE a Representação, conforme
art. 178, I c/c art. 329, § 3º, do RITCEES;
1.3. Dar CIÊNCIA, na forma regimental aos interessados,
às partes e ao MPC, e;
1.4. Após o trânsito em julgado, ARQUIVAR os autos.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 26/06/2019 – 20ª 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:
LUCIANO VIEIRA
Segunda-feira, 12 de agosto de 2019
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Procurador-geral do Ministério Público de Contas
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões

Acórdão 00764/2019-1
Processo: 03251/2018-3
Classificação: Recurso de Reconsideração
UG: PMG - Prefeitura Municipal de Guarapari
Relator: Rodrigo Coelho do Carmo
Recorrente: ORLY GOMES DA SILVA

Santo, reunidos em sessão Plenária, ante as razões
expostas pelo Relator por:

Público, em Parecer 04439/2018-4 (ﬂ. 48) anuiu à
proposta da área técnica.

1.1. não conhecer o presente Agravo, tendo em vista
sua intempestividade, mantendo-se integralmente os
termos do Acórdão TC 367/2017, que aplicou multa
de R$ 10.000,00 (dez mil reais) ao agravante, por força
do art. 135, inc. IX da LC n. 621/2012, c/c os arts. 382 e
389, inc. IV, VII e IX do Regimento Interno desta Corte de
Contas.

Após, os autos foram remetidos a este Setor, onde proferi
Voto 4885/2018-5 (ﬂs. 53/60), no sentido de acolher o
Recurso de Reconsideração como Direito de Petição, e
encaminhar os autos à área técnica para manifestação
quanto às razões de mérito.

1.2. Apensar, após o trânsito em julgado, os presentes
autos ao Processo TC 5413/2013, na forma do parágrafo
único do artigo 420 do Regimento Interno desta Corte.

Procuradores: JOCILENE APARECIDA POLI (OAB: 16597ES), MARCOS PAULO GOMES DIAS (OAB: 15044-ES),
OTAVIO JUNIOR RODRIGUES POSTAY (OAB: 27952-ES)

2. Sem divergência, absteve-se de votar o conselheiro
Sérgio Manoel Nader Borges por suspeição.

RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO EM FACE DO ACÓRDÃO
TC 1428/2017 - EXERCÍCIO DE 2012 – DIREITO DE
PETIÇÃO – NEGAR PROVIMENTO – CIÊNCIA – ARQUIVAR.

4. Especificação do quórum:

O CONSELHEIRO RELATOR RODRIGO COELHO DO
CARMO:
RELATÓRIO
Cuidam os presentes autos de trabalho autuado como
Recurso de Reconsideração interposto pelo Senhor Orly
Gomes da Silva, Prefeito do Município de Guarapari,
durante o exercício de 2012, em face do Acórdão
TC 1428/2017, prolatado nos autos do Processo TC
4562/2017, referente a recurso de Agravo anteriormente
oposto pelo Recorrente, com o seguinte teor:
1. Acórdão
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito

3. Data da Sessão: 21/11/2017 - 41ª Sessão Plenária.
4.1. Conselheiros presentes: Sérgio Aboudib Ferreira
Pinto (Presidente), Sebastião Carlos Ranna de Macedo
(Relator), Domingos Augusto Taufner, e Sérgio Manoel
Nader Borges.
4.2. Conselheiros em substituição presentes: Márcia
Jaccoud Freitas e João Luiz Cotta Lovatti.
Após sustentação oral do Senhor Otávio Júnior Rodrigues
Postay, advogado do responsável (ﬂs. 30/33), foram os
autos encaminhados ao Núcleo de Controle Externo de
Recursos e Consultas (NRC) que expediu Instrução Técnica
de Recurso ITR 261/2018 (ﬂs. 36/45), onde opinou-se
pelo não conhecimento do presente Recurso, em razão
de inadequação à hipótese de cabimento, visto não
estar previsto, nas normas de regência deste Tribunal,
possibilidade de se opor Recurso de Reconsideração à
acórdão que decidiu Recurso de Agravo. O Ministério
www.tce.es.gov.br

Após prosseguir com a juntada do Voto, foram os autos
levados ao MPC, que proferiu novo Parecer (ﬂs. 63/65),
manifestando-se pelo não conhecimento do recurso, e
pelo não acolhimento como Direito de Petição.
Em seguida, por meio de Decisão 02902/2018-1 (ﬂs.
69/75), por maioria de Votos, decidiu o Plenário desta
Corte por acolher o presente com Direito de Petição.
Posteriormente, retornaram os autos ao NRC para
manifestação acerca das razões recursais, onde por
meio de Manifestação Técnica 01055/2019-5 trouxe a
seguinte conclusão:
3 PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
3.1 Diante das razões fáticas e jurídicas expostas na
presente Manifestação Técnica, considerando que o
presente expediente foi acolhido pela Decisão Plenária
2902/2018 como Direito de Petição, opina-se no sentido
de serem rejeitadas as teses sustentadas pelo senhor
Orly Gomes da Silva em sua peça de recurso, mantendose in totum os Acórdãos TC 1428/2017-Plenário e TC
367/2017-Plenário.
O Ministério Público, por meio de novo Parecer
00869/2019-7 anuiu ao proposto em Manifestação
Técnica.
Logo após, me foram remetidos os autos.
Segunda-feira, 12 de agosto de 2019
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É o relatório.
II. FUNDAMENTAÇÃO
2.1- Do histórico processual
Em primeiro passo, vejo ser de suma importância um
retrocesso do histórico de fatos que culminaram no
presente Recurso.
O Sr. Orly Gomes da Silva, insatisfeito com os termos do
Acórdão TC 1428/2017, que não conheceu do recurso
de Agravo ante sua intempestividade, e manteve multa
no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), determinada
em Acórdão TC 367/2017 (Prestação de Contas Anual
de Prefeito – Processo TC 5413/2013), apresentou a
presente peça.
No decurso do Processo TC 5413/2013, o recorrente
foi apenado ao pagamento de multa em duas
ocasiões, sendo o mesmo motivo nas duas, qual seja o
descumprimento de decisões desta Corte, determinando
o envio de documentação necessária às análises. Por
meio do Acórdão TC 736/2016 – Plenário, aplicou multa
no valor de R$ 3.000,00. Já no Acordão TC 367/2017 –
Plenário, aplicou multa no valor de R$ 10.000,00.
Visando impugnar o Acórdão TC 736/2016, o ex-prefeito
interpôs recurso de Agravo, que por ser intempestivo,
não foi conhecido por este Tribunal.
Com relação ao Acórdão TC 367/2017, o Sr. Orly Gomes
da Silva ofereceu, de forma equivocada, recurso de
reconsideração, que foi autuado com Agravo, e decidido
pelo Acórdão TC 1428/2017, que não conheceu do
recurso por conta de sua intempestividade, sendo que
o prazo para Agravo é de 10 (dez) dias, enquanto o de
Reconsideração de 30 (trinta) dias.
O Recurso de Reconsideração de que tratam estes

autos, foi oposto em face do Acórdão TC 1428/2017,
requerendo a nulidade do Acórdão e contestando a
aplicação da multa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil
reais) que lhe foi imposta pelo Acórdão TC 367/2017.
2.2 – Da análise dos argumentos
2.2.1 – Quanto a “nulidade do Acórdão TC 1428/2017
– Plenário”
Pretendendo a declaração de nulidade do referido
Acórdão, o recorrente apresenta as seguintes alegações:
i. que o julgado que aplicou multa (Acórdão TC
367/2017-Plenário) seria nulo, visto a decisão nele
contida ser de caráter interlocutório, não podendo ela se
dar por Acórdão, mas sim por decisão;
ii. apoia que o Acórdão trata de decisão definitiva ou
terminativa, portanto estaria correta a apresentação de
Recurso de Reconsideração, pois, a emissão de decisão
interlocutória através de acórdão tornaria nulo o julgado
de maneira insanável;
iii. alega que ao ter apreciado as justificativas e aplicado
multa, esta Corte teria julgado o mérito do processo TC
5413/2013 fazendo o Acórdão TC 367/2017 revestir-se
de caráter definitivo.
No tocante a ideia de que as decisões interlocutórias não
podem ser revestidas por Acórdão, o Regimento Interno
deste Tribunal traz em seu artigo 427 que:
Art. 427. As decisões do Tribunal poderão ser
preliminares, interlocutórias, definitivas ou terminativas.
§ 1º Preliminar é a decisão pela qual o Relator ou o
Tribunal, antes de pronunciar-se quanto ao mérito das
contas, resolve ordenar a citação, a notificação, rejeitar
as alegações de defesa e fixar novo e improrrogável prazo
www.tce.es.gov.br

para recolhimento do débito ou, ainda, determinar outras
diligências necessárias ao saneamento do processo.
§ 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. (Redação dada pela Emenda Regimental nº
006, de 29.3.2016).
§ 3º Definitiva é a decisão pela qual o Tribunal examina
o mérito.
§ 4º Terminativa é a decisão pela qual o Tribunal ordena
o trancamento das contas que forem consideradas
iliquidáveis, determina a 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.
Conforme o Acórdão TC 367/2017, a condenação ao
pagamento da multa se deu com fundamento no inciso
VII do art. 135 da Lei Orgânica do Tribunal, conforme se
vê a seguir:
ACÓRDÃO
[...]
1. Aplicar nova multa ao senhor Orly Gomes da Silva,
ex-prefeito municipal, na forma prevista pelo item 2 do
Acórdão TC-736/2016 – Plenário, com base no inciso VII
do artigo 135 da Lei Complementar Estadual 621/2012,
no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), correspondente
ao percentual de 10% estabelecido no inciso VII
do artigo 389 do Regimento Interno, por reiterado
descumprimento das decisões desta Corte;
[...]
Segunda-feira, 12 de agosto de 2019
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Desta forma, inegável é concluir que a aplicação da multa
no Acórdão TC 367/2017, possui natureza interlocutória,
visto não encerrar o processo.
Vale mencionar que, a relação processual irá prosseguir
até atingir o fim a que se destina, não se encerrando com
aplicação de multa, mas sim obtendo-se a finalidade do
processo.
Quanto à possibilidade de se utilizar um acórdão em face
de uma decisão interlocutória, a resposta se encontra no
Art. 428, inciso IX, do RITCEES:
Art. 428. As deliberações do Plenário e, no que couber,
das Câmaras ou do Relator, serão formalizadas,
observado o disposto na Lei Orgânica do Tribunal e em
atos normativos específicos, em:
[...]
IX - Acórdão, quando se tratar de: (Renumerado pela
Emenda Regimental nº 004, de 24.2.2015).
a) decisão definitiva ou terminativa em processo de
prestação de contas anual e tomada de contas;
b) decisão definitiva ou terminativa em processo
concernente à fiscalização financeira, orçamentária,
contábil, operacional e patrimonial;
c) decisão em recurso interposto contra decisão
prolatada pelo Tribunal;
d) decisão prolatada em pedido de revisão;
e) incidente de inconstitucionalidade e de uniformização
de jurisprudência;
f) aprovação de enunciado de súmula de jurisprudência
e prejulgado do Tribunal;
g) decisão prolatada em conﬂito de competência;
h) decisão prolatada em exceção de suspeição ou

impedimento;
i) qualquer outro assunto que implique em deliberação
específica de competência do Tribunal não previsto sob
outra forma, inclusive as deliberações homologatórias.
j) decisão, de qualquer natureza, de que resulte sanção.
(Alínea acrescida pela Emenda Regimental nº 009, de
19.12.2017)
Sendo feita a leitura do referido artigo, fácil é concluir
que os acórdãos proferidos por esta Corte não se limitam
a decisões terminativas ou definitiva. Como forma de
explicar essa conclusão, destaco a alínea “j” do inciso
IX do art. 428 do Regimento Interno, que deixa claro a
possibilidade de ser formado acórdão frente a “decisão,
de qualquer natureza, de que resulte sanção”.
Como já mencionado, a aplicação de sanção pecuniária
se deu em razão do descumprimento de decisões desta
Corte por parte do responsável, que determinou o envio
de documentação necessária às análises.
Sendo assim, comprovado ter o Acórdão TC 367/2017,
natureza de decisão interlocutória, é correto o
entendimento da área técnica de sua impugnação se dar
por meio de Agravo, que possui prazo de dez dias, não
podendo se falar aqui em nulidade do julgado.
No que tange ao argumento do Recorrente de que
o Acórdão teria julgado o mérito do processo, e por
isso ser correto o uso do Recurso de Reconsideração,
é importante ressaltar que o Acórdão pugnado foi
proferido em processo com natureza de contas, mais
preciso prestação de contas anual do Prefeito Municipal
de Guarapari. Tendo por base o art. 80 da LC 621/2012,
as prestações de contas de prefeitos serão julgadas em
seu mérito quando da apreciação das “contas” do gestor.
www.tce.es.gov.br

Importante trazer à apreciação que o Processo TC
5413/2013, onde foi proferido o Acórdão recorrido,
somente se encontrará julgado quando emitido Parecer
Prévio quanto às contas anuais relativas a 2012, da
Prefeitura Municipal de Guarapari, desta forma, o mérito
encontra-se pendente.
Ao alegar que a multa imposta teria caráter definitivo, e
por isto teria o mérito sido julgado, o Senhor Orly Gomes
da Silva equivocou-se, visto a sanção se tornar definitiva
com o trânsito em julgado da decisão que a impôs; e, a
decisão que impõe multa não tem sua natureza vinculada
ao mérito, podendo ser aplicada em decisões que julgam
ou não o mérito do processo.
Desta forma, entendo ser improcedente a alegação do
Recorrente.
2.2.2 – Quanto “à multa do Acórdão TC 367/2017”
O Recorrente argumenta no sentido de excluir sua
culpabilidade por conta do não envio da documentação
solicitada, que ocorreu em multa no valor de RR$
10.000,00.
Em sede de razões recursais, o Responsável traz as
seguintes ideias:
i. afirma que “[...] estava na linha corrente e fazendo os
encaminhamentos que os eram solicitados, haja vista
que não tinha como agir de forma diferente da qual
agiu”;
ii. alega que ao assumir o mandato de Prefeito Municipal
de Guarapari em 06/03/2013, deparou-se com a
informação que desde o dia 01/01/2013 a Prefeitura
funcionava de forma precária, já que em dezembro de
2012 uma suposta infiltração ou vazamento, teria afetado
diretamente os servidores de arquivo da Prefeitura e o
Segunda-feira, 12 de agosto de 2019
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danificado, levando a perda de todos os documentos.
iii. argumenta que não existiam backups de tais registros,
razão esta que o levou a vivenciar uma “[...] situação de
pandemônio [...]” decorrente da perda das informações
contábeis;
iv. afirma que a Prefeitura Municipal de Guarapari, até
31/12/2012, teria contrato com a empresa “Ramalhete”
e que esta seria responsável por “toda a rotina contábil
do município”;
v. afirma que agiu não agiu com dolo ou culpa, visto não
haver intenção de prejudicar o erário.
Convém registrar que sendo o Prefeito no exercício
de 2013, estava o Sr. Orly Gomes da Silva obrigado
a encaminhar as contas de seu antecessor, relativas
ao exercício de 2012, como enuncia o artigo 76 da LC
621/2012 em seu §1º.
Entretanto, como já apresentado, absteve-se do feito.
Assim, seguiu-se a instrução, tendo sido proferida
Decisão Monocrática Preliminar DECM 231/2016
determinando a comunicação ao recorrente para
encaminhar o solicitado em 30 (trinta) dias.
Foram encaminhados documentos pelo gestor,
entretanto, considerados insuficientes. Dessa forma, por
conta de não atender às solicitações deste Tribunal, foi
prolatado Acórdão TC 736/2016, apenando multa de R$
3.000,00 e reiterando a comunicação de diligência, para
no prazo de 15 (quinze) dias encaminhar os documentos
devidos, sob pena de nova multa.
Após analisados os documentos encaminhados, a
área técnica concluiu, por meio de ITI 016/2017 que
os documentos atendiam parcialmente, devendo-se a
devida complementação.

Considerando-se que mesmo após ser apenado o gestor
continuou descumprindo a determinação desta Corte,
foi exarado Acórdão TC 367/2017 aplicando nova multa
ao ex-prefeito, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), e
ainda, determinou outra comunicação de diligência para
no prazo de 30 (trinta) dias encaminhar a documentação
faltante.
Em sua peça recursal, o Recorrente informa que “[...] no
dia 31/12/2012, uma suposta infiltração ou vazamento,
teria afetado diretamente os servidores de arquivo
da Prefeitura e o danificado, levando a perda de todos
os documentos”. Entretanto, o recorrente não traz
nenhuma medida de apurar responsabilidades.

omissa, sendo inegável sua conduta culposa, uma vez
que não poderia se desobrigar, sem justa causa, do
encaminhamento da documentação relativa a prestação
de contas anual do exercício anterior.
No tocante à sanção da multa, que o recorrente afirma
que deveria ser relevada por não haver intenção de
prejudicar o erário, o artigo 135 da Lei Complementar
621/2012 é claro ao trazer as diversas hipóteses de
cabimento para sua aplicação, sendo apenas seu inciso
III que exige danos ao erário. Tendo sido o artigo VII
o utilizado para a sanção, ou seja, pela “reincidência
no descumprimento de determinação do Tribunal de
Contas”.

Alega ainda que não existiam backups dos registros, o
que não se monstra coerente diante da afirmação de que
os registros eram realizados por empresa terceirizada.
Diante de todo o alegado, ainda se encontra em
ausência de prova por parte do Recorrente, não se
podendo admitir apenas o narrado devendo ser
apresentada documentação apta a fazer prova.

Dessa maneira, diante do exposto e anuindo ao
opinamento técnico e ministerial, entendo que devem
ser rejeitadas a sustentação do recorrente, mantendose a multa aplicada através do Acórdão TC 367/2017
– Plenário, em função do descumprimento da
determinação desta Corte reiteradas vezes pelo gestor.

É incontestável que ao fazer alegações em função de
justificar a omissão quanto às determinações desta
Corte, deveria o Sr. Orly Gomes da Silva apresentar a
devida comprovação dos fatos. Neste sentido, não há
razões para afastar a multa imposta ao responsável pelo
Acórdão TC 367/2017.

Por todo o exposto, acolhendo integralmente o
entendimento técnico e ministerial, VOTO no sentido de
que o Plenário aprove a seguinte minuta de ACÓRDÃO
que submeto à sua consideração.

O recorrente traz não ter agido com dolo ou culpa, não
tendo intenção de prejudicar o erário. Entretanto, não
são exigíveis tais condutas para aplicação de multa ao
gestor, bastando que sua conduta seja culposa, estando
em desacordo com a previsão legal.

1. ACÓRDÃO

Vale-se dizer que a conduta do gestor foi visivelmente

1.1. CONHECER do presente Recurso como Direito de

www.tce.es.gov.br

III - CONCLUSÃO

RODRIGO
COELHO
Conselheiro Relator

DO

CARMO

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:
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Petição, de acordo com a Decisão 02902/2018-1;

Secretário-geral das sessões

1.2. NEGAR PROVIMENTO ao Recurso, mantendo os
termos do Acórdão TC 1428/2017, prolatado nos autos
do Processo TC 4562/2017;
1.3. DAR CIÊNCIA ao Recorrente do teor da decisão
tomada por este Tribunal;
1.4. ARQUIVAR os autos após o trânsito em julgado.
2. Unânime. Sem divergência, absteve-se de votar o
conselheiro Sérgio Manoel Nader Borges, por suspeição.
3. Data da Sessão: 26/06/2019 – 20ª Sessão Ordinária
do Plenário.

Acórdão 00765/2019-1
Processo: 05116/2018-2
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2017
UG: SEMSUR - Secretaria Municipal de Serviços Urbanos
de Vila Velha
Relator: Rodrigo Coelho do Carmo

4. Especificação do quórum:

Responsável: MARIZETE DE OLIVEIRA SILVA

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.

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE ORDENADOR
– EXERCÍCIO DE 2017 – REGULAR – QUITAÇÃO –
DETERMINAR – 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:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério Público de Contas
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR

O CONSELHEIRO RELATOR RODRIGO COELHO DO
CARMO:
RELATÓRIO
Tratam os presentes autos de Prestação de Contas Anual
da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos de Vila
Velha - SEMDUR, referente ao exercício financeiro de
2017, sob a responsabilidade da Senhora Marizete de
Oliveira Silva, 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 08/05/2018, 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
www.tce.es.gov.br

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 00665/20185, peça 50, 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:
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 00045/2019-1, peça 51, que depreendeu a Decisão
SEGEX 00043/2019-1, peça 52, foi devidamente
citado (Termo de Citação 00068/2019-1, peça 53) a
Sra. Marizete de Oliveira Silva para que no prazo legal
Segunda-feira, 12 de agosto de 2019
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apresentasse suas justificativas bem como documentos,
necessários em referência aos achados.
Através do Protocolo 03127/2019-1 peça 56, compareceu
a responsável junto aos autos solicitando prorrogação
de prazo para atendimento aos termos originários da
referida Decisão, na ocasião alegou a gestora 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, pedido deferido através
do Decisão Plenária 00822/2018-1 proferida no VOTO
01627/2019-1, peça 82.
Nesses termos em 12/04/2019, através dos Protocolos
04940/2019-9,
04941/2019-8,
04942/2019-8,
04943/2019-7, 04944/2019-7, 04945/2019-7 peças
62, 64, 66, 67, 69, 70, 72, 73,75,76,78 e compareceu
a responsável junto aos autos em atendimento aos
termos originários da Decisão SEGEX, apresentando suas
justificativas e documentos.
Através do despacho 22640/2019-9, foram remetidos
os autos a área técnica que após análise minuciosa,
restou a emissão da Instrução Técnica Conclusiva 01808/2019-2, peça 61, nos termos da proposta de conclusão
e encaminhamento que segue:
3 CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Foi examinada a Prestação de Contas Anual relativa ao
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE VILA
VELHA, exercício de 2017, formalizada de acordo com
a Resolução TC 261/13 e alterações posteriores, sob a
responsabilidade da Sra. MARIZETE DE OLIVEIRA SILVA.
Considerando o item 2.1 desta Instrução Técnica, opina-se
pela aplicação de multa, conforme dos artigos 135, inciso
IX da Lei Complementar 621/2012 ao Sra. MARIZETE DE

OLIVEIRA SILVA, responsável pelo encaminhamento da
PCA, pelo descumprimento de prazo de envio da PCA,
conforme art. 139, Resolução TC 261/2013, mantendo
o indicativo de irregularidade apontado no Relatório
Técnico Contábil.
Quanto ao aspecto técnico-contábil e o disposto
na legislação pertinente, opina-se pelo julgamento
REGULAR da prestação de Contas do Sra. MARIZETE DE
OLIVEIRA SILVA 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.
E, ainda, sugere-se recomendar ao atual gestor da
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE VILA
VELHA que, nas futuras prestações de contas, adote
providências a fim de atender a legislação, anexando os
extratos das contas das correntes, independente de não
haver movimentações financeiras.
O Ministério Público Especial de Contas, pronunciandose por meio do Parecer 02070/2019-1, peça 89, 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 01808/2019-2, pugna
pela regularidade das contas sem prejuízo da multa ali
sugerida, em razão do atraso no envio da PCA.

Marizete de Oliveira Silva, restando dúvida frente aos
itens 2.1- Descumprimento do prazo para apresentação
da prestação de contas; e 3.2.1.1 - Divergência entre os
saldos contábeis e os extratos bancários, evidenciados no
RT Nº 0665/2018-5 e na ITI 00045/2019-1, devidamente
analisados na ITC 01808/2019-2, individualmente
conforme segue abaixo:
II.1 - ENTREGA INTEMPESTIVA DA PCA (PASSÍVEL DE
SANÇÃO POR MULTA, ART. 139 DA RES. 261/2013 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.

FUNDAMENTAÇÃO

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

Da análise das informações referentes a Prestação
de Contas Anual da Secretaria Municipal De Serviços
Urbanos De Vila Velha - SEMDUR, referente ao exercício
financeiro de 2017, sob a responsabilidade da Senhora

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

Após vieram os autos a este gabinete para manifestação.
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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
Processos TC 00547/2019-8 (Acórdão 00312/2019-3) e
05021/2018-1 (Decisão 02865/2018-4).
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.2 - Divergência entre os saldos contábeis e os extratos
bancários (item 3.2.1.1)
Tabela 12 Termo de Verificação das Disponibilidades Em
R$ 1,00
Fonte: Processo TC 05116/2018-2 - Prestação de Contas

Anual/2017

financeiras, referentes ao mês de dezembro/2017;

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

Note-se que, na maior parte dessas contas, a última
movimentação do mês de dezembro/2017 correspondeu
à transferência de seus saldos remanescentes para
aplicação financeira, evidenciando a sua existência e,
consequentemente, a necessidade de apresentação de
documentação bancária de suporte.

Tabela 1) Caixa e Equivalentes de Caixa (Saldo Contábil)
Em R$ 1,00
Fonte: Processo TC 05116/2018-4 - Prestação de Contas
Anual/2017
Expõe a área técnica que 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:
•Arquivo EXTBAN apresenta extrato da conta corrente
Caixa Econômica Federal, ag. 173-2, operação 006, n. 206, exibindo saldo
final de R$ 211.728,12 sem correspondente registro
contábil, resultando em diferença;
•Tanto os arquivos EXTBAN quanto TVDISP, somente
apresentaram informações relativas à aplicação
vinculada à conta Banestes, ag. 208, n. 27493642, não
tendo sido encaminhados o extrato bancário da Conta
Corrente, referentes ao mês de dezembro/2017;
•Tanto os arquivos EXTBAN quanto TVDISP, apresentaram
unicamente informações relativas às Contas Correntes
Banco do Brasil, ag. 1240-8, ns. 173114-9 e 1731491, 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
www.tce.es.gov.br

No ato da análise, foram sanadas as dúvidas, com
exceção quanto à conta de aplicação vinculada à conta
Banestes, ag. 208, n. 27493642, diante da ausência do
extrato, justificando a mesma não haver movimentação,
contudo o fato de não haver movimentação financeira
não exime a unidade gestora da apresentação do extrato
indicando nenhum movimento financeiro.
Diante do exposto, da análise do conjunto das
informações sugere a área técnica afastar a presente
irregularidade, entretanto, opina por recomendar ao
atual gestor que, nas futuras prestações de contas, adote
providências a fim de atender a legislação, anexando
os extratos das contas correntes, independente de
não haver movimentações financeiras, por encontrar
razão acompanho a sugestão pelo afastamento da
irregularidade e pela determinação a gestora.
Nesses termos a Instrução Técnica Conclusiva
01808/2019-2, peça 85, concluiu por conter nos autos
justificativas e documentos suficientes para afastar os
indicativos de irregularidade do item 3.2.1.1 constante
na ITI 00045/2019, por julgar REGULARES as contas da
Sra. Marizete de Oliveira Silva, no exercício das funções
de ordenador de despesas da Secretaria Municipal De
Serviços Urbanos De Vila Velha - SEMDUR, no exercício
de 2017, bem como pela aplicação de sanção por MULTA,
tendo em vista o envio intempestivo da PCA, Item 2.1 da
Segunda-feira, 12 de agosto de 2019
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ITC.

lo, que:

Sendo assim, acolho em parte a manifestação da
área técnica, exarada na Instrução Técnica Conclusiva
01808/2019-2, bem como posicionamento do Ministério
Público de Contas, através do Parecer 02070/2019-1,
divergindo em ambos os casos apenas quanto a aplicação
de multa pelo atraso no envio da PCA.

1.3.1. 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

CONCLUSÃO

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

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.

CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRO LUIZ CARLOS CICILIOTTI DA CUNHA
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério Público de Contas
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões

Acórdão 00766/2019-1
Processo: 07516/2018-7

RODRIGO COELHO DO CARMO

1.3.3. Adote providências a fim de atender a legislação,
anexando os extratos das contas das correntes,
independente de não haver movimentações financeiras.

Conselheiro Relator

1.4. ARQUIVAR os autos após o trânsito em julgado.

Exercício: 2009

1. ACÓRDÃO

2. Unânime.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em Sessão Ordinária Plenária, ante as
razões expostas pelo relator, em:

3. Data da Sessão: 26/06/2019 – 20ª Sessão Ordinária
do Plenário.

UG: SETADES - Secretaria de Estado de Trabalho,
Assistência e Desenvolvimento Social

1.1. JULGAR REGULAR Prestação de Contas Anual da
Secretaria Municipal de Serviços Urbanos de Vila Velha
- SEMDUR, referente ao exercício financeiro de 2017,
sob a responsabilidade da Senhora Marizete de Oliveira
Silva, no exercício das funções de ordenador despesas,
nos termos do art. 84, inciso I, da Lei Complementar nº
621/2012, dando a devida QUITAÇÃO a responsável,
conforme artigo art. 85 da mesma lei;
1.2. AFASTAR a multa da Senhora Marizete de Oliveira
Silva, nos termos descrito no voto.
1.3. DETERMINAR ao atual gestor, ou a que vier sucedê-

4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto
(presidente), Rodrigo Coelho do Carmo (relator),
Sebastião Carlos Ranna de Macedo, Domingos Augusto
Taufner, Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, Sérgio
Manoel Nader Borges e Luiz Carlos Ciciliotti da Cunha.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
Relator
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
www.tce.es.gov.br

Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Auditoria

Relator: Luiz Carlos Ciciliotti da Cunha
Responsável: MAURO DA SILVA RONDON, JAHEL DESIGN
E CONSULTORIA LTDA, ROSANGELA EVANGELISTA DOS
SANTOS
Procuradores: MARCELLE VASCONCELOS JORIO (OAB:
11882-ES), CARLA RODRIGUES FERREIRA JORIO (OAB:
13911-ES)
AUDITORIA - REJEITAR PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO
- IMPROCEDÊNCIA DA IRREGULARIDADE - ACOLHER
ALEGAÇÕES DE DEFESA - arquivar.
Tratam os presentes autos de Relatório de Auditoria
Ordinária da Secretaria de Estado do Trabalho, Assistência
e Desenvolvimento Social – SETADES, referente ao
exercício de 2009.
Segunda-feira, 12 de agosto de 2019
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Originalmente, o Processo TC 4767/2010 (apenso ao
Processo TC-3381/2010) trouxe o Relatório de Auditoria
Ordinária RA-O 142/2010 (ﬂs. 11/41), no qual consta a
presença de indícios de irregularidades, veiculadas na
Instrução Técnica Inicial ITI 388/2011 (ﬂs. 1738/1766),
que gerou a Decisão Preliminar TC 251/2011 (ﬂs.
1778/1779 do Processo TC 4767/2010), decidindo o
Plenário por citar o senhor Tarciso Celso Vieira de Vargas
para apresentação de esclarecimentos que julgasse
necessários quanto aos itens apontados na ITI 388/2011.
Após citação, o responsável apresentou suas
justificativas (ﬂs. 1786/1970), juntando às ﬂs. 1984/1988
documentação complementar.
Encaminhados os autos ao Núcleo de Estudos Técnicos
e Análises Conclusivas – NEC, foi elaborada a Instrução
Técnica Conclusiva 3744/2016 (ﬂs. 575/587), que foi no
sentido da prescrição dos indícios de irregularidades
apontados nos presentes autos, à exceção do item
II.3.1.a da ITI 388/2011, que se refere à ausência de
regular liquidação de despesa, sob a responsabilidade
do Sr. Tarciso Celso Vieira de Vargas.
A Área Técnica, em relação a tal ponto, diante da
possibilidade de que houvesse outros responsáveis pela
conduta, apontou ser necessária a complementação da
instrução do feito pela unidade técnica competente,
ou, alternativamente, pela extinção sem julgamento de
mérito.
Prolatado o Acórdão TC 116/2018, pelo Plenário
desta Corte de Contas, acompanhando o voto vista do
Conselheiro Sergio Manoel Nader Borges, decidiu-se
pela formação de autos apartados para apuração do
item II.3.1.a da Instrução Técnica Inicial 388/2011.

Encaminhados os presentes autos à Área Técnica
(Despacho 48120/2018-2), a SecexMeios elaborou a
Instrução Técnica Inicial 546/2018, sugerindo a citação
das responsáveis para apresentação de alegações de
defesa e documentos que entendessem necessários, o
que foi acolhido pela Decisão 3297/2018-Plenário, após
voto da então Relatora.
Após citação, houve apresentação de alegações de
defesa e documentos, pelos seguintes citados: Jahel
Design e Consultoria Ltda. (Eventos 27 a 166), empresa
contratada; Srª. Rosângela Evangelista dos Santos
(Eventos 167 a 169), Ex-Coordenadora do Programa do
Artesanato Capixaba – fiscal do contrato suplente; Sr.
Mauro da Silva Rondon, (Eventos 170 e 171), Ex-Gerente
de Trabalho e Renda – fiscal do contrato.
Encaminhados os autos à SecexMeios, foi produzida
a Instrução Técnica Conclusiva 1568/2019, que se
pronunciou nos seguintes termos:
4 CONCLUSÃO/RESPONSABILIDADE
4.1 Por todo o exposto e com base no inciso I, do
artigo 95 c/c artigo 99, §2º, da Lei Complementar
Estadual nº 621/2012, sugere-se que seja reconhecida a
IMPROCEDÊNCIA da presente ITI 546/2018.
4.2 Por todo o exposto, e diante do preceituado no art.
319, parágrafo único, IV da Res. TC 261/13, conclui-se
opinando por:
4.3.1 rejeitar a defesa preliminar de prescrição,
apresentada pela Jahel Design e Consultoria Ltda.,
empresa contratada, e pelo Sr. Mauro da Silva Rondon,
Ex-Gerente de Trabalho e Renda – fiscal do contrato,
conforme a fundamentação contida no tópico 2.1 desta
Instrução Técnica Conclusiva;
www.tce.es.gov.br

4.3.2 acolher as alegações de defesa, excluindo a
responsabilidade da Jahel Design e Consultoria Ltda.,
empresa contratada, em relação à irregularidade
descrita no item 3.1 desta Instrução Técnica Conclusiva;
4.3.3 acolher as alegações de defesa, excluindo a
responsabilidade da Srª. Rosângela Evangelista dos
Santos, Ex-Coordenadora do Programa do Artesanato
Capixaba – fiscal do contrato suplente, em relação à
irregularidade descrita no item 3.1 desta Instrução
Técnica Conclusiva;
4.3.4 acolher as alegações de defesa, excluindo a
responsabilidade do Sr. Mauro da Silva Rondon, ExGerente de Trabalho e Renda – fiscal do contrato, em
relação à irregularidade descrita no item 3.1 desta
Instrução Técnica Conclusiva;
Por sua vez, o Parquet de Contas exarou o Parecer do
Ministério Público de Contas 02408/2019-3, anuindo à
proposição.
É o breve relatório.
VOTO
FUNDAMENTAÇÃO
Primeiramente, cumpre o destaque que a empresa Jahel
Design e Consultoria Ltda. e o Sr. Mauro da Silva Rondon
alegaram a suposta ocorrência de prescrição. Segue
abaixo o posicionamento da Área Técnica, exarada na
Instrução Técnica Conclusiva 1568/2019:
2 – DAS PRELIMINARES
2.1 – Da Alegação de Prescrição
A Jahel Design e Consultoria Ltda., empresa contratada,
em caráter preliminar, alegou que: a) “Conforme art.
373, § 1° e § 2°, II, do Regimento Interno deste egrégio
Segunda-feira, 12 de agosto de 2019
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Tribunal, “considera-se a data inicial para a contagem
do prazo prescricional a ocorrência do fato, nos demais
casos, inclusive nos processos de fiscalização convertidos
em tomada de contas especial pelo Tribunal”. De acordo
com a obra Código Civil Comentado, 11ª Edição, dos
Juristas Drs. Nelson Nery Junior e Rosa Maria de A. Nery,
página 572, conceituam a prescrição corno “a causa
extintiva da pretensão de direito material pelo seu não
exercício no prazo estipulado pela lei”, ou seja, pela
inércia do suposto titular de direito deixar de postular
qualquer direito no prazo legal. Sob essa ótica, e,
considerando que o fato gerador da controvérsia objeto
desta citação ocorreu no ano de 2010, portanto, há mais
de 8 anos, uma vez que a entrega do objeto contratual
ocorreu naquela data, verifica-se a prescrição da
pretensão de direito material. Sob esse ótica, requer seja
acolhida e declarada a prescrição, de modo a extinguir o
processo sem resolução do mérito, arquivando o feito.”
Por sua vez, o Sr. Mauro da Silva Rondon, Ex-Gerente
de Trabalho e Renda – fiscal do contrato, em caráter
preliminar, alegou que: “Apenas ‘ad argumentandum’ o
Defendente alerta que os fatos anteriores a cinco anos,
devem estar prescritos quanto à pretensão punitiva
desse Egrégio Tribunal de Contas, uma vez que, conforme
estabelece sua Lei Orgânica-Lei Complementar Estadual
n° 621/2012, em seu Art. 71, caput, § 2°, inciso II: e a
Resolução TC 261/2013-REGIMENTO INTERNO-Art 373§ 2° - II, in verbis “Art. 71. Prescreve em cinco anos a
pretensão punitiva do Tribunal de Contas nos feitos a
seu cargo. § 1° A prescrição poderá ser decretada de
o�cio ou mediante provocação de qualquer interessado,
após manifestação escrita do Ministério Público junto
ao Tribunal de Contas. § 10 (...) § 2° Considera-se a data

inicial para a contagem do prazo prescricional: I - (...) II - da
ocorrência do fato, nos demais casos” Os fatos descritos
na ITI ocorreram em 2010, portanto segundo o citado
Regimento, encontram-se prescritos, pois ocorreram
há bem mais dos 5 (cinco) anos nele estabelecidos, na
verdade, há mais de 8 (oito) anos.”
Análise:
A preliminar suscitada pelos defendentes não merece
ser acolhida.
Os dispositivos legais e regimentais, apontados pelos
defendentes, referem-se à prescrição da pretensão
punitiva com relação à aplicação da pena de multa
em decorrência da prática de ato ilegal, sem a
ocorrência de dano ao erário. Dizem respeito, portanto,
a responsabilidade com relação a irregularidades
meramente formais.
Por outro lado, com relação ao dano ao erário, a
pretensão não é punitiva, mas sim de ressarcimento.
Nestes casos, a prescrição, em regra, é imprescri�vel,
nos termos do art. 37, § 5º da CRFB/88. Dessa forma,
entendemos que não está configurada prescrição no
presente caso, em razão de o processo imputar, em tese,
a ocorrência de dano ao erário.
Ante o exposto, sugere-se que seja afastada a presente
defesa preliminar de prescrição.
De fato, não se verifica a ocorrência da prescrição,
considerando que os presentes autos referem-se a
suposta ocorrência de dano ao erário. Dessa forma, a
pretensão ressarcitória, de modo diverso da pretensão
punitiva, é imprescri�vel, a teor do art. 37, § 5º da
Constituição Federal.
Dessa forma, não ocorrida a prescrição, devendo
www.tce.es.gov.br

a preliminar levantada não ser acolhida, conforme
fundamentação da Área Técnica.
Quanto ao mérito, passamos à sua análise.
A suposta irregularidade apurada refere-se à ausência
de regular liquidação de despesa, conforme artigos 62 e
63 da Lei 4.320/64, tendo como responsáveis Mauro da
Silva Rondon (Ex-Gerente de Trabalho e Renda – fiscal
do contrato); Rosângela Evangelista dos Santos (ExCoordenadora do Programa do Artesanato Capixaba –
fiscal do contrato suplente) e Jahel Design e Consultoria
Ltda (Empresa contratada).
Após a apresentação de alegações de defesa, a
SecexMeios procedeu à sua análise, por meio da
Instrução Técnica Conclusiva 1568/2019, que, adotamos
como razões de decidir, conforme transcrição abaixo:
A Jahel Design e Consultoria Ltda., empresa contratada,
anexou diversos documentos à sua defesa (Eventos
28 a 166 do Proc. TC 7516/2018) para comprovar a
efetiva prestação dos serviços, relativa ao Contrato
nº 18/2009 celebrado com a Secretaria de Estado
do Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social –
SETADES, originado do Pregão nº 30/2009 (Processo nº
43144519/08).
Ao analisarmos tais documentos, constatamos que eles
possuem informações detalhadas sobre os serviços
prestados, com imagens e descrições de encontros,
realizados em diversos municípios do Estado do
Espírito Santo. Em especial, chamamos atenção para o
documento contido no Evento 145, no qual constam
vários relatórios de atividades com informações
detalhadas referentes à cada etapa de execução do
projeto.
Segunda-feira, 12 de agosto de 2019
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Embora tais relatórios de atividades, apresentados pela
empresa Jahel Design e Consultoria Ltda., não tenham
sido atestados por servidores públicos designados para
a fiscalização da execução do Contrato nº 18/2009,
entendemos ser improvável que esta quantidade
de documentos, com informações específicas (não
genéricas), tenham sido elaborados, em exíguo espaço
de tempo, com a finalidade exclusiva de subsidiar a
defesa neste processo. Dessa forma, com base em tais
documentos, consideramos que os serviços, relativos
ao Contrato nº 18/2009, foram efetivamente prestados
pela empresa Jahel Design e Consultoria Ltda..
Por sua vez, a Srª. Rosângela Evangelista dos Santos, ExCoordenadora do Programa do Artesanato Capixaba –
fiscal do contrato suplente, aponta, em sua defesa, que
o documento (relatório de atividade), que embasou
a autorização para pagamento da Nota Fiscal de nª
0007 (ﬂ. 331 do processo nº 43144519/08), relativa à
primeira parcela do Contrato nº 18/2009, encontra-se
acostado às ﬂs. 332/338 do Processo Administrativo nº
43144519/08, que foi anexado à sua defesa no Doc. 04
(Evento 169).
Mais uma vez, salienta-se que consideramos que
o serviço foi efetivamente prestado pela empresa
contratada, tendo em vista o nível de detalhamento
do citado relatório em conjunto com os demais
documentos apresentados pela empresa Jahel Design e
Consultoria Ltda.. Dessa forma, entendemos que deve
ser afastada a imputação de dano ao erário com relação
a todos os responsáveis.
Por outro lado, a falta de ateste aos relatórios de
atividades, apresentados pela empresa contratada,
por parte dos servidores designados para fiscalizar a

execução do Contrato nº 18/2009, Sr. Mauro da Silva
Rondon e Srª. Rosângela Evangelista dos Santos, denota
a ausência de formalidade essencial para a liquidação de
despesa, como condição necessária para autorização do
pagamento. Esta situação ensejaria a responsabilização
dos citados fiscais por irregularidade formal, contudo
a pretensão punitiva desta Corte Contas, no tocante
a este fato, já se encontra prescrita, tendo em vista o
transcurso de mais de 09 (nove) anos entre a data do
fato e a citação dos responsáveis.
Ante o exposto, sugere-se que seja afastada a
irregularidade disposta no tópico 3.1 desta Instrução
Técnica Conclusiva.
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

1.2.1. REJEITAR a defesa preliminar de prescrição,
apresentada pela Jahel Design e Consultoria Ltda.,
empresa contratada, e pelo Sr. Mauro da Silva Rondon,
Ex-Gerente de Trabalho e Renda – fiscal do contrato,
conforme a fundamentação;
1.2.2. ACOLHER as alegações de defesa, excluindo a
responsabilidade da Jahel Design e Consultoria Ltda.,
empresa contratada, em relação à irregularidade descrita
no item 3.1 da Instrução Técnica Conclusiva 1568/2019;
1.2.3. ACOLHER as alegações de defesa, excluindo a
responsabilidade da Srª. Rosângela Evangelista dos
Santos, Ex-Coordenadora do Programa do Artesanato
Capixaba – fiscal do contrato suplente, em relação à
irregularidade descrita no item 3.1 da Instrução Técnica
Conclusiva 1568/2019;
1.2.4 ACOLHER as alegações de defesa, excluindo a
responsabilidade do Sr. Mauro da Silva Rondon, ExGerente de Trabalho e Renda – fiscal do contrato, em
relação à irregularidade descrita no item 3.1 da Instrução
Técnica Conclusiva 1568/2019.
1.3. ARQUIVAR os presentes autos, após o trânsito em
julgado.

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:

2. Unânime.

1.1. Reconhecer a IMPROCEDÊNCIA da irregularidade
constante do item 3.1 da Instrução Técnica Conclusiva
1568/2019.

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 Sérgio
Manoel Nader Borges.

1.2. Por todo o exposto, e diante do preceituado no art.
319, parágrafo único, IV da Res. TC 261/13:
www.tce.es.gov.br

3. Data da Sessão: 26/06/2019 – 20ª Sessão Ordinária
do Plenário.
4. Especificação do quórum:
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CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO LUIZ CARLOS CICILIOTTI DA CUNHA
Relator
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério Público de Contas
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões

Acórdão 00767/2019-1
Processos: 02745/2019-8, 06156/2012-1
Classificação: Recurso de Reconsideração
UG: PMAB - Prefeitura Municipal de Águia Branca
Relator: Luiz Carlos Ciciliotti da Cunha
Recorrente: JAILSON JOSE QUIUQUI
Interessado: JOSE PEREIRA MAULAES, ADRIANO
POSSATI POLEZE, URBIS - INSTITUTO DE GESTAO
PUBLICA, MINISTERIO PUBLICO DE CONTAS DO ESTADO
DO ESPIRITO SANTO
Procuradores: CLEBER ROGERIO OAKES (OAB: 29842ES), DIONISIO BALARINE NETO (OAB: 7431-ES), RAPHAEL
BARROSO DE AVELOIS (OAB: 13545-ES)
RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO – NÃO CONHECER –

DAR CIÊNCIA – ENCAMINHAR OS AUTOS AO MINISTÉRIO
PÚBLICO DE CONTAS - ARQUIVAR.

Dr. Luciano Vieira, pugnou pelo não conhecimento do
recurso.

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

É o sucinto relatório.

Cuidam os autos de RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO,
interposto pelo senhor Jailson José Quiuqui, Prefeito
Municipal de Águia Branca, nos exercícios de 2006 a
2007, em face da Decisão 0218/2019-8, proferida pela
Segunda Câmara desta Corte de Contas, constante
dos autos do Processo TC-6156/2012-1, em apenso,
que indeferiu o pedido de parcelamento do débito de
ressarcimento, imputado ao recorrente no Acórdão TC
00900/2017-1 naqueles autos, no valor de R$ 17.333,25,
solidariamente com o Sr. Adriano Possati Poleze e o
Instituto de Gestão Pública – URBIS, bem como no valor
de R$ 22.533,30, em solidariedade com o Instituto de
Gestão Pública – URBIS.

O Recorrente busca através do presente Recurso
de Reconsideração tornar insubsistente a Decisão
00218/2019-8. Assim, se faz necessária sua análise, bem
como os documentos e argumentos despendidos.

O recorrente, em síntese, alega que “postulou junto ao
Tribunal de Contas o parcelamento e, conforme Parecer
outorgado pelo Eminente Relator, o parcelamento não
poderia ser feito porque existia uma ação executiva
(Processo nº 0000232-12.2018.8.08.0057, na Comarca
de Águia Branca”. Posteriormente, constatou que se
tratava de uma Ação Civil Pública.
Por fim, requer o Recorrente que “seja liminarmente
determinado ao Município de Águia Branca que se
abstenha de executar a dívida, por se encontrar em
análise o pedido de parcelamento” e “que seja deferido
o parcelamento da dívida que coube ao recorrente em
30 (trinta) parcelas mensais e sucessivas”.
O Ministério Público Especial de Contas, nos termos
do Parecer nº 01448/2019-6, da lavra do Procurador,
www.tce.es.gov.br

VOTO

1. DA FUNDAMENTAÇÃO:
Preliminarmente, cabe informar que o Acórdão TC
00900/2017-1, constante às ﬂs. 800-816 do Processo TC
06156/2012-1, considerou procedente a representação
naqueles autos, convertendo-os em Tomada de Contas
Especial, julgando-a irregular, com imputação de débito
de ressarcimento ao recorrente no valor de R$ 17.333,25,
em solidariedade com o Sr. Adriano Possati Poleze e
o Instituto de Gestão Pública – URBIS, bem como no
valor de R$ 22.533,30, em solidariedade com o Instituto
de Gestão Pública – URBIS, em razão da manutenção
da irregularidade constante do item 2.1 (Pagamentos
antecipados sem a efetiva homologação pela Receita
Federal do Brasil – ausência de liquidação de despesas)
da Instrução Técnica Conclusiva 2332/2014).
Ressalta-se que o Acórdão TC 00900/2017-1, conforme
Certidão 01755/2017-8 (ﬂ. 825 – Processo 06156/20121), transitou em julgado em 30/11/2017.
Na sequência dos atos e fatos, o recorrente interpôs
o presente recurso, visando tornar insubsistente a
Decisão 00218/2019-8, que consubstanciada do Voto
00488/2019-9, do Eminente Relator Sérgio Manoel
Nader Borges, constante às folhas 898-900 do Processo
TC 06156/2012-1, em apenso, assim deliberou, litteris:
Segunda-feira, 12 de agosto de 2019
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[...]
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. Indeferir o pedido de parcelamento requerido por
Adriano Possati Polezi e Jaílson José Quiuqui, com base
no art. 459 e § 3º do Regimento Interno desta Corte;
1.2. Devolver os autos à Secretaria do Ministério Público
de Contas, para acompanhamento e monitoramento da
cobrança dos débitos.
2. Unânime. – g.n.
O douto representante do Parquet de Contas, conforme
o Parecer nº 01448/2019-6, assim se posicionou, litteris:
[...]

In casu, o v. acórdão transitou em julgado em 11/12/2017
e deu ensejo à cobrança do débito pelo órgão responsável
por meio da inscrição em dívida ativa de n.º 0005/2018,
o que ocasiona a impossibilidade jurídica do pedido de
parcelamento direcionado a essa corte de contas.

Branca que se abstenha de executar a dívida, por se
encontrar em análise o pedido de parcelamento;

Ademais, verifica-se que o pleito formalizado pelo
recorrente carece de fundamentação legal, por não se
enquadrar em nenhuma das hipóteses elencadas no art.
152 da LC n. 621/12.

Examinando o ordenamento jurídico que norteia
este Tribunal, depara-se com o artigo 164, da Lei
Complementar Estadual nº 621/2012, que reza:

Depreende-se, portanto, preciosa noção de que
não é permitido às partes formular outros meios de
impugnação, senão os estabelecidos pelo codificador,
conforme princípio da taxatividade.
Logo, pelo princípio da taxatividade, não se está a tratar
de hipótese autorizadora para o recurso em comento, o
que enseja seu não conhecimento de plano.

Que seja deferido o parcelamento da dívida que
coube ao Recorrente em 30 (trinta) parcelas mensais e
sucessivas. – g.n.

Art. 164. De decisão definitiva ou terminativa em
processo de prestação ou tomada de contas, cabe
recurso de reconsideração, com efeito suspensivo, para
apreciação do Plenário, podendo ser formulado uma
só vez e por escrito, pelo responsável, pelo interessado
ou pelo Ministério Público junto ao Tribunal de Contas,
dentro do prazo de trinta dias, contados na forma
prevista nesta Lei Complementar. – negritei

A peça recursal foi subscrita pelo responsável que possui
inegável interesse jurídico na reforma do decisum.

Em face do exposto, o Ministério Público de Contas
pugna pelo não conhecimento do recurso, nos termos
do art. 162, caput, e § 1º, inciso II, da LC n.º 621/12.

Ocorre que a Lei Complementar Estadual 621/2012,
assim preceitua, verbis:

Lado outro, o artigo 459 do RITCEES disciplina que o
Tribunal poderá autorizar o recolhimento parcelado da
importância devida, em até vinte e quatro vezes, desde
que o processo não tenha sido remetido para inscrição
em dívida ativa ou para cobrança judicial.

Reserva-se, ainda, este Parquet ao direito de manifestarse oralmente em sessão de julgamento, na forma do
inciso III do art. 41 da Lei n.º 8.625/93, bem como no
parágrafo único do art. 53 da Lei Complementar n.º
621/12. – g.n.

Art. 162. O recurso, preliminarmente, não será
conhecido pelo Relator, ad referendum da Câmara
ou do Plenário, conforme a competência, quando a
petição:

A razão de ser deste preceptivo regimental reside no fato
de que após a inscrição em dívida ativa, o TCE deixa de
ter disponibilidade sobre o �tulo extrajudicial formado,
a qual é transferida ao ente beneficiário da condenação
imposta.

Considerando que a interposição do Recurso, em
12/03/2019, se deu em face da Decisão 00218/20198 que indeferiu o parcelamento requerido, em data
posterior ao trânsito em julgado do Acórdão TC
00900/2017-1, extrai-se da peça recursal o seguinte
pedido, litteris:

Destarte, uma vez inscrito em dívida ativa só cabe ao
ente credor (Estado ou Município, conforme ocaso) o
deferimento de pedido de parcelamento do débito.

[...]

(...)
§ 1º Considerar-se-á inepta a petição quando:
(...)
II - o pedido for juridicamente impossível; (...) - negritei

[...]

Da leitura, se depreende que o recurso manejado não
se adequa à hipótese de cabimento descrita no aludido
artigo.

Seja liminarmente determinado ao Município de Águia

Ademais, a recorribilidade decorre do princípio da

www.tce.es.gov.br
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taxatividade, segundo a qual é necessário que haja a
expressa definição legal de cada recurso, em outras
palavras, o rol dos recursos é taxativo. Assim, o recurso
é somente aquele previsto em lei, ou seja, aqueles
estabelecidos no ordenamento jurídico, não se podendo
criar um recurso por interpretação analógica ou
extensiva, com o fim de se reformar as decisões.

1.2. DAR CIÊNCIA ao interessado, ENCAMINHANDOSE os autos ao Ministério Público de Contas para
acompanhamento do débito de ressarcimento imputado
no Acórdão TC 00900/2017-1, ARQUIVANDO-SE os
2. Unânime.

Interessado: ANA LUIZA GARCIA VIEIRA

3. DOS DISPOSITIVOS:

(presidente), Luiz Carlos Ciciliotti da Cunha (relator),

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. NÃO CONHECER o presente Recurso de
Reconsideração, interposto pelo senhor Jailson José
Quiuqui, Prefeito Municipal de Águia Branca, nos
exercícios de 2006 a 2007, em face da Decisão 0218/20198, proferida pela Segunda Câmara desta Corte de Contas,
constante dos autos do Processo TC 06156/2012-1, em
apenso, que indeferiu o pedido de parcelamento do
débito de ressarcimento, imputado ao recorrente no
Acórdão TC 00900/2017-1, pelas razões acima indicadas;

Classificação: Recurso Inominado
Relator: Luiz Carlos Ciciliotti da Cunha

3. Data da Sessão: 26/06/2019 – 20ª Sessão Ordinária

LUIZ CARLOS CICILIOTTI DA CUNHA

Processos: 00617/2018-1, 00966/1995-9

autos após o trânsito em julgado.

Desse modo, pelos elementos constantes dos autos,
adoto como razões de decidir o posicionamento
do Ministério Público de Contas quanto ao não
conhecimento do recurso interposto.
Por todo o exposto, acompanhando o posicionamento do
Ministério Público de Contas, VOTO no sentido de que o
Plenário aprove a seguinte proposta de deliberação que
submeto à consideração.

Acórdão 00962/2019-1

do Plenário.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto
Sebastião Carlos Ranna de Macedo, Domingos Augusto
Taufner, Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun e Sérgio
Manoel Nader Borges.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO LUIZ CARLOS CICILIOTTI DA CUNHA
Relator
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério Público de Contas
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões

www.tce.es.gov.br

Procuradores: ANTONIO AUGUSTO GENELHU JUNIOR
(OAB: 1946-ES), JOUBERT GARCIA SOUZA PINTO (OAB:
9713-ES), MARCIO DELL SANTO (OAB: 6625-ES)
RECURSO INOMINADO – REVISÃO DE ADICIONAL
DE TEMPO DE SERVIÇO – LEIS COMPLEMENTARES
ESTADUAIS 92/1996 E 128/1998 – CONHECER – DAR
PROVIMENTO – EFEITO FINANCEIRO ÀS PARCELAS NÃO
PRESCRITAS – DAR CIÊNCIA – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO LUIZ CARLOS CICILIOTTI DA
CUNHA:
Trata-se de recurso inominado interposto pela Sra. Ana
Luiza Garcia Vieira, contestando a decisão constante
à ﬂ. 325 do Processo TC 966/1995 (em apenso), que
foi no sentido de indeferir o seu pedido de revisão de
adicional por tempo de serviço, com base nas Leis
Complementares 92/1996 e 128/1998, que alteraram a
Lei Complementar 46/1994.
Pleiteia a Recorrente a extensão do entendimento
constante dos Acórdãos TC 381/2009 e TC n. 852/2016,
argumentando isonomia, diante da identidade da
situação fática.
A decisão questionada, ao indeferir o pedido,
fundamentou-se no argumento de que os Acórdãos
mencionados não possuiriam efeito vinculante, e no
fato de este Tribunal já haver adotado o posicionamento
requerido não tornaria jurídica uma situação contrária
Segunda-feira, 12 de agosto de 2019
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ao previsto no texto normativo das Leis Complementares
92/1996 e 128/98.
Na Sessão Administrativa de 04/09/2018, o advogado
da recorrente, Dr. Antonio Augusto Genelhu Junior,
procedeu à sustentação oral (notas taquigráficas às
ﬂs. 19/22), reforçando as razões já apresentadas, e
trazendo decisões do STF que defendem a aplicação do
princípio da isonomia, a saber, o Agravo Regimental na
Reclamação 26.466/CE, e o AI 401.337 AgR/PE.
Após a prolação de voto pela então Relatora, e a
apresentação de diversos votos vista, foi exarada a
Decisão 03169/2018-5, que converteu o julgamento
em diligência e determinou a notificação da recorrente
para que se manifestasse sobre a aplicabilidade do prazo
prescricional previsto no art. 156 da Lei Complementar
46/94 ao caso concreto, no prazo de 10 dias.
A recorrente então apresentou a Petição Intercorrente
00023/2019-3, defendendo a inaplicabilidade do prazo
prescricional do art. 156 da Lei Complementar 46/94.
É o breve relatório.
VOTO
FUNDAMENTAÇÃO
Inicialmente, quadra registrar que a recorrente possui
interesse e legitimidade processual. Tendo tomado
ciência da decisão presidencial na data de 19/12/2017
(ﬂ. 356 dos autos do Processo TC 966/1995), interpôs
recurso em 16/01/2018, respeitando o prazo de trinta
dias previsto no artigo 154 da LC 46/94, sendo o caso,
portanto, de recebimento de seu pleito recursal.

revisão de adicional por tempo de serviço, com fulcro nas
Leis Complementares 92/1996 e 128/1998, que alteraram
a Lei Complementar 46/1994. Seu pleito foi no sentido de
que se utilizasse dos mesmos critérios adotados por esta
Corte nos autos dos Processos TC 4250/1994 (Acórdão
TC 381/2009) e 90/2016 (Acórdão TC 852/2016). Nos
processos em questão teria havido reconhecimento da
violação da isonomia e razoabilidade, assegurando-se
a manutenção do direito adquirido, preservando-se os
percentuais já incorporados ao patrimônio pessoal dos
servidores decorrentes da LC 46/94, e aglutinando-os
aos novos percentuais disciplinados pelas novas leis (LC
92/96 e 128/98).
A decisão ora contestada baseou-se no entendimento
exarado no despacho da Diretoria Geral de Secretaria e
no Parecer 352/217 da Consultoria Jurídica. Passamos
a transcrever trecho do despacho da Diretoria Geral de
Secretaria, constante às ﬂs. 324 dos autos (ﬂs. 321/324
dos autos do Processo TC 966/1995):
2. Da situação paradigma alegada pela recorrente
Não se nega, aqui, que este TCEES já adotou
posicionamento diverso do realizado acima, entendendo
aplicável genericamente aos servidores os percentuais
definidos nas Leis Complementares 92 e 128 a contar de
sua vigência e não do transcurso do prazo estabelecido
em lei.

Passamos a tratar do mérito.

Esse entendimento foi adotado nos seguintes acórdãos
desta Corte de Contas: Acórdão 381/2009 e 852/2016,
sendo que, em ambos os casos, a Consultoria Jurídica
do TCEES foi contrária à interpretação que a requerente
solicita.

No Processo TC 966/1995, a ora recorrente pleiteou

...O fato de o TCEES já ter adotado o posicionamento
www.tce.es.gov.br

requerido pela servidora não torna jurídica uma situação
claramente contrária ao previsto no texto normativo das
Leis Complementares 92/96 e 128/98.
Considerando que o Acórdão mencionado não possui
efeito vinculante, não há que se falar em quebra
de isonomia ou de segurança jurídica. Adotar o
posicionamento do Acórdão 852/2016 ao caso concreto
apenas porque já concedido a um servidor, seria
perpetuar uma situação contrária ao ordenamento
jurídico, violando os princípios da legalidade insculpido
no artigo 38 da Constituição da República...
Abaixo, trecho do Parecer Consultoria Jurídica:
13. Portanto, em que pese o pedido de isonomia em
razão do Acórdão TC n.º 852/2016, da mesma forma
que esta CJU se manifestou em relação ao servidor
paradigma e ali agraciado, opinamos no sentido de que
a requerente não tem direito a um percentual maior do
que o que já lhe foi concedido através da Portaria P nº
043/2009, vez que esta foi exarada em conformidade
com os ditames legais que regem a matéria, não tendo
direito ao percentual de mais 5% por cento conforme
requer.
O que se está discutindo nos presentes autos é a aplicação
das alterações promovidas pelas Leis Complementares
92/96 e 128/98, ou seja, se há que se reconhecer o
direito à concessão de adicional de tempo de serviço de
forma retroativa.
O entendimento exarado em casos pretéritos respalda
o pleito da recorrente. Nos Acórdãos TC 381/2009 e
TC 852/2016, ficou decidido que seria acrescentado o
percentual de 5% (cinco por cento) a partir de 1997 a
�tulo de ATS a servidor que ingressou no serviço público
Segunda-feira, 12 de agosto de 2019
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anteriormente a 08/01/1997.
Em decorrência do Acórdão TC 381/2009, a Portaria
105/2010, de 11/03/2010, retificou o percentual de
ATS de 23 servidores, em cumprimento ao Acórdão TC
381/2009.
Dessa forma, assim interpreta este Tribunal a questão,
conferindo-se o direito em tela.
Analisando o requerimento da recorrente, a Secretaria
de Gestão de Pessoas – SGP posicionou-se de forma
correta quanto ao seu direito, conforme ﬂs. 288/289
(Processo TC 966/1995).
Diante de todo o exposto, conclui-se que a Recorrente
faz jus a mais 5% a �tulo de ATS, a contar de 09/01/1997,
estando esse entendimento consentâneo com os
Acórdãos TC 852/2016 e 381/2009.
Após resolvida a questão relacionada ao direito da
ora recorrente, faz-se necessária a análise quanta à
ocorrência de prescrição, considerando que a Decisão
03169/2018-5 converteu o julgamento em diligência
e determinou a notificação da recorrente para que
se manifestasse sobre a aplicabilidade do prazo
prescricional previsto no art. 156 da Lei Complementar
46/94 ao caso concreto, no prazo de 10 dias.
Na Petição Intercorrente 00023/2019-3, a recorrente
defende a não ocorrência da prescrição, com base nos
seguintes fundamentos, que passamos a resumir.
O primeiro fundamento utilizado seria o princípio
da isonomia, sendo que no Processo TC 7430/2008,
que retraria situação idêntica, deixou-se de aplicar a
prescrição. Diz a recorrente:
Ora, a Lei Federal n. 9.784/99, em seu artigo 2°,
parágrafo único, inciso XIII, veda a aplicação retroativa

de nova interpretação de matéria administrativa já
anteriormente avaliada. A segurança jurídica tem
estreita intimidade com a boa-fé e a isonomia. Se a
Administração adotou determinada interpretação como
a correta para determinado caso concreto, vem, por
respeito à boa fé dos administrados, a lei estabilizar essa
situação, vedando a anulação de atos anteriores sob
o pretexto de que os mesmos teriam sido praticados
com base em errônea interpretação da norma legal
administrativa.
Se no passado não estava prescrita nenhuma parcela
atingida pelo prazo quinquenal, não se pode, agora, com
todas as vênias, mudar esse entendimento para esmagar
e sepultar direito contemporaneamente adquirido.
Como a lei deve respeitar o direito adquirido, o ato
jurídico perfeito e a coisa julgada, por decorrência da
aplicação cogente da segurança jurídica, não se afigura
admissível que o administrado tenha seus direitos
ﬂutuando ao sabor de interpretações jurídicas variáveis
no tempo. Isso, induvidosamente, provoca instabilidade
institucional que não se coaduna com o Estado
Democrático de Direito e a necessidade de se preservar
a dignidade da pessoa humana, por decorrência direta
da norma constitucional.
É que a dignidade humana restaria seriamente danificada
se porventura fosse cabível extemporânea revisão
mesmo “ex oﬃcio” de atos administrativos que deitaram
raízes no mundo jurídico, máxime quando praticados
de boa-fé, e houve produção de efeitos favoráveis aos
administrados.
Enfim, o ordenamento jurídico impõe limites à
prerrogativa da Administração Pública de rever e
modificar ou invalidar seus atos. Um desses limites,
www.tce.es.gov.br

fundado no princípio da boa-fé e da segurança jurídica,
reside na mudança de orientação normativa interna ou
jurisprudencial.
Assim é que a decisão deste e. Tribunal e Contas em
deferir o Adicional por Tempo de Serviço sem cuidar da
prescrição, não pode ser modificada para atingir direitos
residentes em idênticas molduras fáticas, uma vez que
o não reconhecimento da prescrição no passado é fruto
de boa-fé e proclamado sob os auspícios da orientação
vigente.
O segundo fundamento, que teria fulcro no artigo 313,
inciso V, alínea “a” do Novo Código de Processo Civil,
seria que o processo da recorrente estaria suspenso
porque a decisão dependeria do julgamento de outra
causa, ainda em tramitação, estando também suspensa,
por analogia, a prescrição.
Pois bem.
De fato, a Administração Pública tem o dever de manter
a uniformidade das suas decisões, que não devem
oscilar a todo o tempo, o que certamente arranharia a
segurança jurídica. Aliás, o decisum que ora se procede
tem como inspiração a própria segurança jurídica, já que
em relação ao direito em si, invoca-se decisões pretéritas
a fim de fundamentar as conclusões ora procedidas.
Entretanto, julgados ou decisões passadas não devem ser
capazes de proporcionar o engessamento da aplicação
das normas jurídicas, em especial quando se depara
com o empecilho de haver norma expressa que vai em
sentido diverso do outrora decidido.
Nesse sentido, é preciso invocar o teor do art. 156 da
Lei Complementar Estadual 46, de 31 de janeiro de 1994
(Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado), cuja
Segunda-feira, 12 de agosto de 2019
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redação é a seguinte:
Art. 156 O direito de pleitear na esfera administrativa e o
evento punível prescreverão:
I - em cinco anos:
[...]
b) quanto aos atos que impliquem pagamento de
vantagens pecuniárias devidas pela Fazenda Pública
estadual, inclusive diferenças e restituições;
Também importante trazermos o texto da Súmula 85 do
Superior Tribunal de Justiça, que é no seguinte sentido:
Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a
Fazenda Pública figure como devedora, quando não
tiver sido negado o próprio direito reclamado, a
prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes
do qüinqüênio anterior à propositura da ação.
Com efeito, as diferenças remuneratórias devidas
antes de 21/11/2011 estariam prescritas, considerando
que o requerimento da servidora realizado foi em
21/11/2016 (ﬂs. 268/269 do Processo TC 966/1995),
incidindo a norma do artigo 156, inciso I, alínea “b” da
Lei Complementar 46/94.

313, inciso V, alínea “a” do Novo Código de Processo
Civil. No entender da recorrente seu processo e
prescrição estariam suspensos por depender da decisão
do julgamento de outra causa.
Esse entendimento não merece prosperar. O dispositivo
trazido fala da suspensão do processo quando a sentença
de mérito depender do julgamento de outra causa ou da
declaração de existência ou de inexistência de relação
jurídica que constitua o objeto principal de outro processo
pendente. Dita relação de dependência não existe no
presente caso, já que são pleitos autônomos, de pessoas
diversas. O intuito do dispositivo em questão não é o de
uniformizar a jurisprudência. Fredie Didier, em seu Curso
de Direito Processual Civil, expressa que a alínea “a” do
inciso V do art. 313 do CPC “refere-se à pendência de
processo cujo objeto seja uma questão subordinante
(ou prioritária), seja ela prejudicial ou preliminar”. Dessa
forma, não se verifica a relação de subordinação entre o
pleito da recorrente e outro processo mencionado, por
se tratarem de direitos relacionados a pessoas diversas,
não ocorrendo, portanto, a suspensão do processo e
nem do curso do prazo prescricional.

Aliás, a decisão trazida pela recorrente na sua petição
intercorrente, não dispõe acerca da não incidência da
norma que estampa a prescrição naquele caso, mas
simplesmente não a aplica com fundamento em não se
conferir tratamento diferenciado.

Dessa forma, só há que se reconhecer o direito às
diferenças remuneratórias relativo a período posterior a
21/11/2011, tendo em vista a ocorrência da prescrição
em relação aos períodos anteriores a essa data.

Dessa forma, não é possível se atestar que este Tribunal
tenha um entendimento consolidado que fundamente a
não aplicação do dispositivo mencionado.

Diante do exposto, VOTO no sentido de que os Eminentes
Conselheiros aprovem a seguinte minuta de Acórdão
que submeto à consideração.

Um outro argumento trazido pela recorrente e que
merece ser enfrentado é acerca da incidência do artigo

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM
os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do

DISPOSITIVO
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Espírito Santo, reunidos em Sessão Colegiada, ante as
razões expostas pelo Relator, em:
1. CONHECER o presente recurso.
2. DAR PROVIMENTO no sentido de REFORMAR a
Decisão de ﬂs. 352, do TC 966/1995 (processo apenso),
reconhecendo-se o direito da servidora de receber mais
5% (cinco por cento) de ATS a contar de 09/01/1997,
agregado aos já existentes, assegurando-lhe efeitos
financeiros exclusivamente em relação às parcelas
posteriores a 21/11/2011, diante da ocorrência da
PRESCRIÇÃO ADMINISTRATIVA QUINQUENAL em
relação às diferenças remuneratórias relacionadas
antes de 21/11/2011, nos termos do art. 156, I, b, da Lei
Complementar Estadual 46/1994.
3. CIENTIFICAR os interessados e encaminhar os
presentes autos à Diretoria-Geral de Secretaria deste
Tribunal, para seguimento.
4. ARQUIVAR após o trânsito em julgado.
LUIZ CARLOS CICILIOTTI DA CUNHA
Conselheiro Relator
VOTO-VISTA DO EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO
MANOEL NADER BORGES:
RELATÓRIO
Com o intuito de me inteirar de modo mais minucioso
acerca do tema tratado no processo em tela, pedi vista
e, após detida análise, submeto o presente voto à
apreciação deste Colegiado.
Este processo trata de Recurso Inominado interposto pela
servidora, Ana Luiza Garcia Vieira, em face de decisão
da Presidência desta Corte que indeferiu o pedido de
revisão de adicional de tempo de serviço (ATS).
Segunda-feira, 12 de agosto de 2019
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A Conselheira Substituta, Márcia Jaccoud Freitas,
proferiu o voto 4874/2018-7. O Conselheiro Rodrigo
Flávio Freire Farias Chamoun proferiu o voto vista
237/2018-2 e o Conselheiro Rodrigo Coelho proferiu o
voto vista 244/2018-2.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
De modo objetivo, adianto que corroboro com o
entendimento do Conselheiro Rodrigo Coelho do
Carmo, externado no voto vista 244/2018-2, no que
se refere ao reconhecimento da servidora Ana Luiza
Garcia Vieira em receber mais 5% de ATS a contar de
09/01/1997, sem aplicar a prescrição, pelas razões
expostas no seu próprio voto. Anuo, portanto, às demais
proposições e conclusões do voto em comento.
Pois bem.
Vale acrescentar que a celeuma do caso em apreço está
relacionada ao entendimento adotado por esta Corte
de Contas quanto às alterações promovidas pelas Leis
Complementares 92/96 e 128/98 à aplicabilidade da
Lei Complementar 46/94, e quanto aos princípios da
razoabilidade e da igualdade, no tocante ao adicional de
tempo de serviço.

Adicional de Tempo de Serviço quando da aplicação da
LC 46/94, modificada pela LC 128/98, que deu efeito
retroativo a 09/01/97, quando dos recálculos. Portanto,
acrescentam o percentual de 5% (cinco por cento) a
partir de 1997 a �tulo de ATS a servidor que ingressou
no serviço público anteriormente a 08/01/1997.
Partindo-se da premissa que a Recorrente e os servidores
beneficiados pelos referidos Acórdãos ingressaram no
serviço público anteriormente a 1997, devemos adotar
o mesmo tratamento, em homenagem ao princípio da
isonomia.
Portanto, concluo que a Recorrente faz jus a mais 5% a
�tulo de ATS, a contar de 09/01/1997 e, desse modo,
deixo de aplicar o instituto da prescrição.
Ante todo o exposto, VOTO no sentido de que seja
adotada a deliberação que ora submeto à apreciação
deste Colegiado.
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão plenária, ante as razões
expostas pelo relator, em:
CONHECER do Recurso Inominado pois presentes os
pressupostos processuais;

ARQUIVAR.
SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Conselheiro Relator
1. ACÓRDÃO TC 0962/2019 – PLENÁRIO:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM
os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo, reunidos em Sessão Plenária, ante as
razões expostas pelo Relator, em:
1.1 CONHECER o presente recurso.
1.2 DAR PROVIMENTO no sentido de REFORMAR a
Decisão de ﬂs. 352, do TC 966/1995 (processo apenso),
reconhecendo-se o direito da servidora de receber mais
5% (cinco por cento) de ATS a contar de 09/01/1997,
agregado aos já existentes, assegurando-lhe efeitos
financeiros exclusivamente em relação às parcelas
posteriores a 21/11/2011, diante da ocorrência da
PRESCRIÇÃO ADMINISTRATIVA QUINQUENAL em
relação às diferenças remuneratórias relacionadas
antes de 21/11/2011, nos termos do art. 156, I, b, da Lei
Complementar Estadual 46/1994.
1.3 CIENTIFICAR os interessados e encaminhar os
presentes autos à Diretoria-Geral de Secretaria deste
Tribunal, para seguimento.

Com razão, a Recorrente, no expediente recursal,
pleiteou que lhe fosse estendido o entendimento exarado
nos Acórdãos TC 381/2009 (referente ao processo TC
4250/1994) e TC n. 852/2016 (referente ao processo TC
90/2016), sob o argumento de isonomia, posto que sua
situação fática seria idêntica às situações tratadas nos
referidos Acórdãos por esta Corte.

DAR PROVIMENTO ao recurso para reformar a Decisão
constante à ﬂ. 352 dos autos TC 966/1995, para o fim
reconhecer o direito da servidora receber mais 5% (cinco
por cento) de ATS a contar de 09/01/1997, que deverá
ser agregado aos já existentes;
DETERMINAR à SGS para promover os cálculos em
conformidade com esta Decisão;

2. Por maioria, nos termos do voto do relator.
Parcialmente vencido o conselheiro Sérgio Manoel
Nader Borges, que votou por dar provimento ao recurso
a fim de reconhecer o direito da servidora de receber
mais 5% de ATS a contar de 09/01/1997.

E, de fato, os Acórdãos TC 381/2009 e TC 852/2016
reconheceram o direito adquirido das concessões do

DAR ciência à Servidora, observando-se às formalidades
legais;

3. Data da Sessão: 06/08/2019 – 8ª Sessão Administrativa
do Plenário.

www.tce.es.gov.br

1.4 ARQUIVAR após o trânsito em julgado.

Segunda-feira, 12 de agosto de 2019
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4. Especificação do quórum:

Classificação: Embargos de Declaração

II.1 ADMISSIBILIDADE

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

UG: PMMS - Prefeitura Municipal de Mimoso do Sul

Preliminarmente, necessário se faz avaliar o
atendimento aos requisitos de admissibilidade para
posterior processamento dos presentes embargos,
notadamente os genéricos constantes dos artigos 153
e 162 e os específicos impostos pelos artigos 167 e 168,
da Lei Complementar Estadual 621 de 8 de março de
2012 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado), a
saber:

CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Vice-presidente no exercício da presidência
CONSELHEIRO LUIZ CARLOS CICILIOTTI DA CUNHA
Relator
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões
PARECER PRÉVIO
NOTIFICAÇÃO do conteúdo dispositivo dos Pareceres
Prévios, nos termos do artigo 66, parágrafo único, da Lei
Complementar nº 621/2012, encontrando-se os autos

Relator: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Recorrente: ANGELO GUARCONI JUNIOR
Procuradores: ALTAMIRO THADEU FRONTINO SOBREIRO
(OAB: 15786-ES), GREGORIO RIBEIRO DA SILVA (OAB:
16046-ES)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DO PARECER
PRÉVIO TC 000025/2019-2-PLENÁRIO – PREFEITURA
MUNICIPAL DE MIMOSO DO SUL – EXERCÍCIO DE 2012
- ADMISSIBILIDADE – CONHECIMENTO – NEGATIVA DE
PROVIMENTO – CIÊNCIA – ARQUIVAMENTO.
O EXMO SR. CONSELHEIRO
I RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração interpostos pelo
senhor Ângelo Guarçoni Júnior, em face do Parecer
Prévio TC 00025/2019-2-Plenário, proferido no bojo
do processo TC 2486/2018-1, que proveu parcialmente
o recurso de reconsideração por ele interposto,
para afastar parte das irregularidades, mantendo a
recomendação de rejeição das contas do município de
Mimoso do Sul concernentes ao exercício de 2012.

Processos: 08847/2019-1, 02486/2018-1, 03164/2013-

Na peça recursal (peça 02), o embargante alega a
existência de omissão e contradição no Parecer Prévio
00025/2019-2, pelo fato de que o parecer prévio
deixou de ponderar argumentos trazidos pelo ora
embargante, pois não houve ponderação a respeito da
diferença havida entre a despesa autorizada e a despesa
efetivamente empenhada (Petição Recurso 00128/20199 – peça 2).

7

II FUNDAMENTOS

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 0062/2019-1 – PLENÁRIO

www.tce.es.gov.br

Art. 153. Não cabe recurso da decisão que:
I - converter processo em tomada de contas especial ou
determinar a sua instauração;
II - determinar a realização de citação, diligência,
inspeção ou auditoria.
Parágrafo único. Também não cabe recurso dos
despachos de mero expediente.
[...]
Art. 162. O recurso, preliminarmente, não será
conhecido pelo Relator, ad referendum da Câmara ou do
Plenário, conforme a competência, quando a petição:
I - não contiver os fundamentos de fato e de direito;
II - encontrar-se insuficientemente instruída ou
manifestamente inepta.
§ 1º Considerar-se-á inepta a petição quando:
I - faltar-lhe pedido ou contiver pedidos incompa�veis
entre si;
II - o pedido for juridicamente impossível;
III - da narração dos fatos não decorrer logicamente a
conclusão.
§ 2º Não será conhecido o recurso quando ausentes os
Segunda-feira, 12 de agosto de 2019
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pressupostos de legitimidade e tempestividade.
[...]
Art. 167. Cabem embargos de declaração quando houver
obscuridade, omissão ou contradição em acórdão ou
parecer prévio emitido pelo Tribunal de Contas.
§ 1º Os embargos de declaração serão opostos por
escrito pela parte, pelo interessado ou pelo Ministério
Público junto ao Tribunal de Contas, em petição
dirigida ao Relator com indicação do ponto obscuro,
contraditório ou omisso, dentro do prazo improrrogável
de cinco dias, vedada a juntada de qualquer documento.
§ 2º Os embargos de declaração interrompem os
prazos para cumprimento do acórdão e parecer prévio
embargados e para interposição dos demais recursos
previstos nesta Lei Complementar.
Art. 168. Quando os embargos forem considerados
manifestamente protelatórios e o Plenário ou a Câmara
assim os tiver declarado, será aplicada multa ao
embargante, nos termos do artigo 135, inciso XIII, desta
Lei Complementar.
Da mesma forma, a Resolução TC 261 de 4 de junho
de 2013 (Regimento Interno do Tribunal de Contas)
também cuida dos pressupostos recursais genéricos
– artigos 395 a 398 – e específicos – art. 411 a 414 –,
senão vejamos:

IV - ser firmado por quem tenha legitimidade e seja
parte interessada;

conclusão.

V - conter o pedido, a causa de pedir e fundamento
jurídico;

I – converter processo em tomada de contas especial ou
determinar a sua instauração;

VI - conter os documentos que o instruirão, quando for
o caso.

II – determinar a realização de citação, notificação,
diligência, inspeção ou auditoria;

Parágrafo único. Os recursos serão encaminhados à
Presidência do Tribunal, que realizará sua autuação e
distribuição ao Relator para manifestação quanto ao seu
conhecimento.

III – rejeitar as alegações de defesa na fase prévia.

Art. 396. Poderão interpor recurso:
I – os responsáveis pelos atos impugnados;
II – os interessados, desde que alcançados pela decisão
ou que demonstrem razão legítima para intervir no
processo, observado o disposto no art. 159 da Lei
Orgânica do Tribunal.

[...]
Art. 411. Caberão embargos de declaração quando
houver obscuridade, omissão ou contradição em
acórdão ou parecer prévio emitido pelo Tribunal.

III – o Ministério Público junto ao Tribunal.
Art. 397. O recurso, liminarmente, não será conhecido
pelo Relator, ad referendum da Câmara ou do Plenário,
conforme a competência, quando:

§ 2º Os embargos de declaração serão interpostos
dentro do prazo improrrogável de cinco dias, contados
na forma da Lei Orgânica do Tribunal.

I – não se achar devidamente formalizado;

§ 3º Os embargos de declaração interrompem os
prazos para cumprimento do acórdão e parecer prévio
embargados, bem como para interposição dos demais
recursos previstos na Lei Orgânica do Tribunal.

II – for manifestamente impróprio ou inepto;
III – for interposto ou assinado por parte ilegítima;
IV – for intempestivo;
V – não contiver os fundamentos de fato e de direito.

I - ser interposto por escrito;

I – faltar-lhe pedido ou contiver pedidos incompa�veis
entre si;

III - conter a qualificação indispensável à identificação
do recorrente;

Parágrafo único. Também não cabe recurso dos
despachos de mero expediente.

§ 1º Os embargos de declaração serão opostos por
escrito pelo responsável, pelo interessado, pelo sucessor
ou pelo Ministério Público junto ao Tribunal, em petição
dirigida ao Relator.

Art. 395. O recurso deverá revestir-se das seguintes
formalidades:
II - ser apresentado dentro do respectivo prazo;

Art. 398. Não cabe recurso da decisão preliminar que:

Parágrafo único. Considera-se inepto o recurso quando:

II – o pedido for juridicamente impossível;
III – da narração dos fatos não decorrer logicamente a
www.tce.es.gov.br

§ 4º Na hipótese prevista no parágrafo anterior, os
prazos recomeçam a contagem a partir da publicação do
acórdão que julgou os embargos.
§ 5º Identificado e apontado pelo Conselheiro Relator
argumento que possa resultar em efeito modificativo
da decisão impugnada, os embargos de declaração
serão remetidos à Secretaria de Controle Externo
Segunda-feira, 12 de agosto de 2019
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de Recursos para elaboração de instrução técnica.
(Parágrafo acrescido pela Emenda Regimental nº 006,
de 29.3.2016).
Art. 412. Quando os embargos forem considerados
manifestamente protelatórios e o Plenário ou a Câmara
assim os tiver declarado, será aplicada multa ao
embargante, nos termos do art. 135, inciso XIII, da Lei
Orgânica do Tribunal.
Art. 413. Providos os embargos de declaração, a
decisão se limitará a corrigir obscuridade, omissão ou
contradição apontada pelo recorrente.
Art. 414. É vedada a juntada de documentos nos
embargos de declaração.
Como se vê, a legislação impõe um vasto rol de exigências
para o processamento dos embargos de declaração por
este Tribunal de Contas.
No caso dos autos, constata-se que o pleito atende
às hipóteses de cabimento – uma vez que interposto
em face de Parecer Prévio –, tempestividade – já
que observado o prazo recursal de 05 (cinco) dias – e
legitimidade – pois formulado pela parte interessada.
Além disso, a petição inicial contém o nome e a
qualificação do embargante, os fundamentos de fato e
de direito e traz conclusão compa�vel com a narrativa
dos fatos, além de ser desprovida de documentos, já
que vedados à espécie.
Assim, estando satisfeitas as exigências legais e
regulamentares para que seja admitido, conheço os
presentes embargos e determino a abertura da instrução
processual com o regular prosseguimento do feito.
II.2 MÉRITO RECURSAL

Como se sabe, o mérito dos embargos declaratórios
reside em obscuridade, omissão ou contradição
eventualmente presente na decisão embargada,
não constituindo via adequada para a reanálise dos
fundamentos da decisão.

§ 1º do CPC/2015 (aplicável por força do art. 70 da
LC n. 621/2012), que não considera fundamentada a
decisão judicial que não enfrenta todos os argumentos
deduzidos no processo, capazes de, em tese, infirmar a
conclusão adotada pelo julgador:

No caso em exame, o embargante alega haver omissão
no Parecer Prévio 00025/2019-2, proferido pelo Plenário
em sede de recurso de reconsideração, consubstanciada
no fato de inexistir fundamentação para todos os pontos
trazidos pelo embargante, o que poderia ter resultado
em uma recomendação pela aprovação das contas com
ressalvas:

Art. 489. São elementos essenciais da sentença: [...]

[...]

Alega, ainda, que o acórdão em questão padece de
contradição e omissão no tocante à atribuição da
irregularidade a erro grosseiro por parte do embargante:

II – DA OMISSÃO
[...]
Em primeiro lugar, entende-se que o parecer prévio
recorrido deixou de ponderar os argumentos trazidos
pelo Embargante no que diz respeito à diferença entre
a despesa total autorizada e a despesa total executada,
e como tal questão poderia ser considerada como um
esforço por parte da gestão do Embargante no sentido
do controle orçamentário, mitigando a irregularidade.
É certo que tal restrição na realização de empenhos
não impediu a ocorrência do déficit orçamentário, mas
representou fator a ser ponderado quanto à aplicação
de uma ressalva à irregularidade.
[...]
Ao deixar de considerar argumentos trazidos pelo
embargante que poderiam conduzir o julgamento a
uma recomendação pela aprovação das contas com
ressalvas, o parecer prévio embargado padece de
omissão, notadamente à luz do que dispõe o art. 489,
www.tce.es.gov.br

§ 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão
judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão,
que: [...]
IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no
processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão
adotada pelo julgador; [grifo nosso]

[...]
Em segundo lugar, o parecer prévio realizou um
enquadramento da irregularidade caracterizando-a
como um erro grosseiro cometido pelo Embargante.
No entanto, tal predicativo foi realizado somente pelo
parecer prévio, não constando das manifestações
técnicas contidas nos autos.
[...]
Não se afere, de forma clara e objetiva, as razões
pelas quais houve tal enquadramento por parte do
parecer prévio, ao discorrer sobre o art. 28 da LINDB.
O parecer prévio dedicou parte de sua fundamentação
a tal propósito, mas entende-se que tal trecho laborou,
respeitosamente, de forma genérica, podendo o
arrazoado ser aplicado a qualquer processo, uma vez
que não há qualquer cotejo concreto com elementos
dos autos.
Segunda-feira, 12 de agosto de 2019
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Ademais, como já se disse anteriormente, o
enquadramento da irregularidade como erro grosseiro
consistiu em tema em relação ao qual o Embargante não
pode se manifestar, tendo surgido somente por ocasião
do julgamento. Em nenhuma peça oriunda da área
técnica foi ventilado que o apontamento seria retratado
sob uma perspectiva subjetiva, tendo se limitado o
embargante a trazer elementos objetivos e quantitativos
para esclarecer e tentar sanear a irregularidade.
Como expõe o art. 10 do CPC/2015 (aplicável por força
do art. 70 da LC n. 621/2012), veda-se a decisão com
base em fundamento a respeito do qual não se tenha
dado às partes oportunidade de se manifestar: “O juiz
não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base
em fundamento a respeito do qual não se tenha dado
às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se
trate de matéria sobre a qual deva decidir de o�cio.”.
[...]
Pois bem, apreciando o cerne da questão posta, verifico
que não assiste razão ao embargante, pois, como se
depreende da decisão embargada, o entendimento em
que se fundamentou o Parecer Prévio esteve ancorado
na Manifestação Técnica 01410/2018-1 (peça 11 do
Processo TC 02486/2018-1), na qual se lê a conclusão
pela rejeição das contas, nos seguintes termos:
[...]
III –CONCLUSÃO
Com base nos elementos aqui expostos, quanto ao
aspecto técnico-contábil, opina-se pelo PROVIMENTO
PARCIAL do presente Recurso de Reconsideração,
mantendo-se a recomendação ao Legislativo Municipal
pela REJEIÇÃO das contas, em virtude da permanência

da seguinte irregularidade:
● Déficit no resultado orçamentário (item II.I).
[...]
Assim, da análise do recurso interposto pelo embargante,
entendo não haver dúvidas de que justifiquem a
mudança do parecer prévio proferido. No entanto, tal
irresignação desafia remédio recursal distinto, não
tendo os embargos de declaração o condão para surtir o
efeito almejado pelo recorrente.
Ademais, impende trazer à baila que o embargante
inova em alguns argumentos trazidos nos presentes
autos, e que não foram apresentados em fase de recurso
de reconsideração, momento oportuno para a devida
análise, a exemplo:
[...]
No exercício de 2013, o Município obteve um superávit
orçamentário de R$ 1.744.201,82 (um milhão,
setecentos e quarenta e quatro mil, duzentos e um reais
e oitenta e dois centavos), e um superávit financeiro de
R$ 1.523.615,08 (um milhão, quinhentos e vinte e três
mil, seiscentos e quinze reais e oito centavos), conforme
termos do Parecer Prévio TC-015/2015 - Segunda
Câmara, processo TC-2455/2014.
Já no exercício de 2014, o Município obteve um superávit
orçamentário de R$ 1.265.968,87 (um milhão, duzentos
e sessenta e cinco mil, novecentos e sessenta e oito reais
e oitenta e sete centavos), e um superávit financeiro de
R$ 4.202.214,63 (quatro milhões, duzentos e dois mil,
duzentos e quatorze reais e sessenta e três centavos),
de acordo com o Relatório Técnico contábil n. 6/2016
e Parecer Prévio TC-078/2016, processo TC-3896/2015.
Como se observa, o déficit orçamentário ocorrido
www.tce.es.gov.br

em 2012 não importou em desequilíbrio das contas
do Município de Mimoso do Sul nos exercícios
subsequentes, razão pela qual se entende, também com
arrimo nos julgados acima citados, que a o apontamento
poderia ser objeto de ressalvas.
[...]
Além disso, ainda que este fosse o momento oportuno
para análise dos argumentos elencados acima, observo
que o embargante não era o gestor responsável
pelos exercícios de 2013 e 2014. Assim, o mérito da
inocorrência de déficit orçamentário nos referidos
exercícios, sequer pode ser atribuído ao embargante.
Com relação à alegação do embargante quanto à
omissão na análise da economia orçamentária, mais
uma vez entendo que não lhe assiste razão.
Isso porque, a manifestação técnica encampada
continha a análise desta alegação de defesa. Vejamos:
[...] O entendimento da Auditora subscritora da
ITR 198/2018 foi no sentido de que a economia
orçamentária ocorrida não fora suficiente para que
se evitasse o déficit na execução orçamentária, visto
que a arrecadação no exercício fora inferior à despesa
realizada. [g.n]
Isto posto, nesta Manifestação Técnica corrobora-se
com o entendimento da subscritora da ITR 198/2018,
haja vista que a arrecadação orçamentária fora inferior
à despesa orçamentária no exercício.
[...]
Nesta linha de intelecção, vê-se que a tese aventada
pela defesa foi devidamente analisada, pois restou
verificado que os esforços envidados pelo gestor do
Executivo municipal não foram suficientes para cobrir o
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déficit orçamentário em questão.
Ademais, ao contrário do que alega o embargante,
a manifestação técnica que utilizei como parte da
fundamentação naquele parecer prévio foi transcrita de
forma fundamentada, tendo em vista que ao aderir ao
posicionamento da área técnica, por si só, já se mostra
suficientemente fundamentada a decisão, não sendo
possível, portanto, sustentar que houve violação ao
art.489, § 1º, do CPC.
Outrossim, sustenta que o parecer prévio embargado
padece de omissão e contradição, uma vez que teria
inovado ao trazer à baila que o responsável agiu com
erro grosseiro, sem sequer ter oportunizado a sua oitiva
sobre tal conduta. No entanto, mais uma vez, não assiste
lhe razão.
Cumpre ressaltar que, ao abordar a presença de
erro grosseiro, a fundamentação do parecer prévio
em nada inovou a imputação originalmente dirigida
ao embargante, que se consubstanciou no déficit
orçamentário identificado ao fim do exercício de 2012.
Vale lembrar que o déficit orçamentário é a suplantação
da despesa empenhada sob a receita arrecadada.
Em outras palavras, significa dizer que o ente gastou
mais do que arrecadou, sendo um indicativo de
má gestão orçamentária, uma vez que acarreta
em comprometimento de receitas de exercícios
subsequentes para fazer frente a despesas criadas no
exercício corrente.
Nesse sentido, essa distorção, a depender do
tamanho e persistência, tende a gerar um aumento
do endividamento. Posto isso, resta claro que o déficit
orçamentário comprometerá os recursos do exercício

subsequente, desequilibrando as contas e prejudicando
a gestão posterior.

1.1. CONHECER os presentes embargos de declaração

Portanto, é importante esclarecer que as contas não
foram rejeitadas em face do mero cometimento de um
erro grosseiro, vagamente alegado, mas sim pela prática
de infração à norma legal que, sob a ótica contábil, tem
natureza grave.

1.2. Dê-se CIÊNCIA ao recorrente, ARQUIVANDO-SE o

para, no mérito, NEGAR-LHES PROVIMENTO.
feito ao final.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 26/06/2019 – 20ª Sessão Ordinária

Deste modo, vê-se que ao proferir meu voto, expus
todas as razões de decidir, o que ensejou a opinião a
fim de emitir parecer prévio pela rejeição das contas
do embargante, inexistindo assim qualquer omissão ou
contradição a serem sanadas.

do Plenário.

Sendo assim, no caso sob exame verifico que houve
a indicação das razões de decidir que levaram à parte
dispositiva do parecer prévio embargado, não havendo
deste modo qualquer vício de contradição, obscuridade,
omissão a ser sanado por meio deste remédio processual,
razão pela qual não assiste razão às alegações suscitadas
pelo embargante.

Augusto Taufner, Sérgio Manoel Nader Borges e Luiz

III PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO
Por todo o exposto e com base na competência
outorgada pelo inciso V, do artigo 29, do RITCEES,
VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a seguinte
proposta de deliberação:
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Conselheiro relator
1. PARECER PRÉVIO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, RESOLVEM
os conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo, reunidos em sessão plenária, ante as
razões expostas pelo relator, em
www.tce.es.gov.br

4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto
(presidente), Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
(relator), Sebastião Carlos Ranna de Macedo, Domingos
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:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério Público de Contas
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões
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Atos da 1ª Câmara

1 a CÂMARA

Resumido de Execução Orçamentária (RREO) referente
ao 6º bimestre do exercício de 2018 da Prefeitura
Municipal de Muniz Freire, sob responsabilidade do
senhor Carlos Brahim Bazzarella.

Acórdãos e Pareceres - 1ª Câmara
ACÓRDÃOS

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

Conselheiros-substitutos
Márcia Jaccoud Freitas
Marco Antônio da Silva

Ministério Público Especial de Contas

NOTIFICAÇÃO do conteúdo dispositivo dos Acórdãos,
nos termos do artigo 66, parágrafo único, da Lei
Complementar nº 621/2012, encontrando-se os
autos na Secretaria Geral das Sessões do Tribunal de
Contas do Estado do Espírito Santo. O inteiro teor dos
Acórdãos se encontra disponível no sítio eletrônico do
Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo.
ACÓRDÃO 00941/2019-9
Processo: 02810/2019-7
Classificação:
Orçamentária

Relatório

Resumido

de

Execução

Em atenção ao Termo de Notificação 00326/2019-5
(peça 05) e ao Termo de Citação 00281/2019-1 (peça
06), o gestor encaminhou documentos e justificativas
(peças 09 e 10), as quais foram devidamente analisadas
pelo NCE, que elaborou a Instrução Técnica Conclusiva
02462/2019-8 (peça 15), nos seguintes termos:
[...]
3. DO ENCAMINHAMENTO

Exercício: 2018
UG: PMMF - Prefeitura Municipal de Muniz Freire
Relator: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Responsável: CARLOS BRAHIM BAZZARELLA
RELATÓRIO
RESUMIDO
DE
EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA – PREFEITURA MUNICIPAL DE
MUNIZ FREIRE – 6º BIMESTRE DE 2018 – OMISSÃO NO
ENCAMINHAMENTO DO RREO – DEIXAR DE APLICAR
MULTA – ARQUIVAMENTO – CIÊNCIA.

SESSÕES
Quartas-feiras às 14 horas

Em face da omissão, o Núcleo de Controle Externo de
Contabilidade e Economia (NCE) elaborou a Instrução
Técnica Inicial 00210/2019-1 (peça 02), encampada pela
Decisão Segex 00198/2019-4 (peça 04), promovendose a citação e a notificação do responsável.

O CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS
CHAMOUN:
I RELATÓRIO
Versam os presentes autos sobre a omissão de
encaminhamento, via Sistema LRFWeb, do Relatório
www.tce.es.gov.br

CONSIDERANDO que o jurisdicionado remeteu,
ao TCEES, o Relatório Resumido de Execução
Orçamentária relativo ao 6º bimestre/2018 de maneira
extemporânea, descumprindo comandos contidos
na Instrução Normativa (nº 44/2018) que disciplina
o envio dos dados relacionados à gestão fiscal dos
Poderes Executivo e Legislativo municipais;
CONSIDERANDO as disposições estabelecidas no art.
9º, §3º, da IN TC nº 44/2018, relativas à aplicação de
multa nos termos do art. 135, IX, da Lei Complementar
nº 621/2012 c/c o art. 389, IX, do RITCEES, caso não
acolhidas as razões de justificativas apresentadas
pelo responsável como resposta à citação expedida,
independente do cumprimento da obrigação que
ensejou a notificação/citação do gestor;
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CONSIDERANDO, ainda, que o responsável não
apresentou, como resposta à citação expedida por
esta Corte de Contas, argumentos e documentos
que comprovassem a ocorrência de motivo de força
maior apto a afastar sua responsabilidade pelo
descumprimento de determinação desta Corte de
Contas;
SUGERE-SE:
1) a aplicação de multa ao Sr. CARLOS BRAHIM
BAZZARELLA, Prefeito Municipal de MUNIZ FREIRE,
nos termos do art. 135, IX, da Lei Complementar nº
621/2012 c/c o art. 389, IX, do RITCEES,
2) o arquivamento dos autos, após esgotados os
procedimentos relacionados à cobrança da multa
indicada, em virtude do saneamento da omissão.
[...]
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 03044/2019-1 (peça 19)
acompanhando a área técnica.
Tendo os autos integrado a pauta da 23ª sessão
ordinária da Primeira Câmara, em 17 de julho de 2017,
a defesa apresentou, em sede de sustentação oral,
argumentos no intuito de suprimir as irregularidades
apontadas, conforme Memorial 00118/2019-5 (peça
22) e Notas Taquigráficas 00140/2019-1 (peça 23).
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.
Os presentes autos tratam do descumprimento do
artigo 5º da Instrução Normativa Nº 44, de 20 de março
de 2018, que estabelece que o RREO deve ser enviado,
via sistema LRFWeb, até 35 dias após o encerramento
do período a que corresponder, vejamos:
Art. 5º – Os dados do Relatório Resumido da Execução
Orçamentária e do Relatório de Gestão Fiscal,
mencionados nos arts. 2º, 3º e 4º desta Instrução
Normativa, somente serão considerados aceitos pelo
Tribunal de Contas após confirmação no sistema
LRFWeb, o que deverá ocorrer até 35 dias após o
encerramento do período a que corresponder.
Assim, registro que o prazo para a remessa do relatório
em questão exauriu-se em 04 de fevereiro de 2019.
Primeiramente, cabe registrar que a omissão no
encaminhamento do relatório resumido de execução
orçamentária, consubstanciada no não envio ou no
envio fora do prazo, é infração passível de multa,
conforme consta do artigo 135, IX, da LC 621, 8 de
março de 2012 (Lei Orgânica do TCEES).
Em sede de defesa, o responsável informou que o
Relatório Resumido de Execução Orçamentária em
questão foi devidamente encaminhado a esta Corte
de Contas, por meio do sistema LRFWeb, na data de
02/04/2019.
Informou em seguida, que o atraso ocorreu devido ao
acúmulo de serviços do setor contábil da prefeitura,
somado ao número reduzido de servidores para
executar as tarefas, uma vez que há apenas um
contador no quadro efetivo de servidores públicos, que
se encontrava de licença para tratamento de saúde.
www.tce.es.gov.br

Além disso, aduziu que a demanda desses serviços
vem aumentando, em face da exigência de relatórios,
balanços, balancetes, alimentação de diversos
sistemas, prestações de contas mensais, anuais e
consolidação das informações de todas as unidades
gestoras do Município.
Após análise das justificativas, a área técnica concluiu
que a alegada escassez de recursos humanos no setor
de contabilidade da prefeitura, não se caracteriza como
um motivo de força maior, inevitável e imprevisível,
apto a suspender a contagem de prazos desta Corte
de Contas, e por consequência, sugeriu a aplicação
de multa ao responsável, ante o descumprimento do
prazo.
Em sede de sustentação oral, aduziu o responsável, que
desde janeiro de 2019, o único contador do município
apresentou comportamentos estranhos e dificuldades
em cumprir os prazos legais e atender às demandas do
setor. Em abril, o contador apresentou atestado e laudo
médico com diagnóstico de dependência química, bem
como, declaração médica de internação em clínica de
reabilitação em dependência química.
Adiante, ponderou o responsável, que apesar do atraso
no envio do RREO, não houve violação à divulgação,
publicidade e transparência dos demonstrativos da
LRF.
Esclareceu ainda, que o gestor não agiu com culpa,
dolo ou má-fé, uma vez que confiou no profissional
capacitado e responsável pela elaboração e envio
do relatório em questão a este Tribunal de Contas,
observando que, o fato exposto trata-se de uma
situação de força maior, em que o afastamento
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repentino do único contador foi um fato imprevisível
e inevitável, não podendo o gestor ser penalizado por
situações fáticas e circunstância alheias à sua vontade.
Por fim, asseverou que o índice de gasto com pessoal
acima do limite legal, bem como a ausência de
autorização na legislação municipal de contratação
temporária, impossibilitou a admissão de novos
profissionais, de modo a estruturar melhor o setor
contábil.
Quanto ao limite de despesa com pessoal e da alegação
da impossibilidade de contratação temporária,
importante registrar, para fins de conhecimento,
a existência nesta Corte de Contas do Parecer em
Consulta 00019/2018-9, que trata da terceirização
de atividade relacionadas aos cargos considerados
atividade-fim, como assessoria contábil.
Outrossim, registro que a defesa apresentou
documentação suporte que comprova suas alegações,
conforme verificado no Memorial 00118/2019-5 (peça
22).
Pois bem, analisando os autos, reconheço as
dificuldades reais do gestor e as exigências das políticas
públicas a seu cargo, agravadas pelo afastamento do
único contador do município, diagnosticado como
dependente químico, circunstância que deve ser
ponderada nesta decisão com o reconhecimento da
excludente de ilicitude verificada, ante a presença de
notório caso fortuito e força maior.

Art. 22. Na interpretação de normas sobre gestão
pública, serão considerados os obstáculos e as
dificuldades reais do gestor e as exigências das
políticas públicas a seu cargo, sem prejuízo dos direitos
dos administrados.
[...]
Portanto, o envio em atraso do relatório resumido
de execução orçamentária referente ao 6º bimestre
de 2018 aliado às circunstâncias fáticas relacionadas
a situação do contador da Prefeitura Municipal de
Muniz Freire foram preponderantes para ocasionar a
irregularidade consubstanciada.

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. ARQUIVAR os autos após o trânsito em julgado,
tendo em vista o saneamento da omissão, nos termos
tratados no item II do voto do relator;
1.2. Dar CIÊNCIA à parte e ao MPC, na forma regimental.
2. Unânime.

Por essa razão, é fundamental que o caso concreto
seja analisado à luz da legislação supracitada e dos
princípios da proporcionalidade e razoabilidade,
considerando, sobretudo, os obstáculos, as dificuldades
e as circunstâncias práticas que condicionaram a ação
do agente.

3. Data da Sessão: 31/07/2019 – 25ª Sessão Ordinária
da Primeira Câmara.

Diante do exposto, deixo de aplicar multa ao
responsável, e considerando que o relatório em
questão foi enviado em 02/04/2019, conforme
verificado no sistema LRFWeb, voto no sentido de que
sejam arquivados os autos.

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

III PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO

Nesse diapasão, ressalto os termos do art. 22, do
Decreto-Lei 4.657, de 4 de setembro de 1942 (Lei de
às Normas do Direito Brasileiro - LINDB):

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 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
www.tce.es.gov.br

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.
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Atos da 2ª Câmara

2 a CÂMARA

Acórdãos e Pareceres - 2ª Câmara
ACÓRDÃOS

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

NOTIFICAÇÃO do conteúdo dispositivo dos Acórdãos,
nos termos do artigo 66, parágrafo único, da Lei
Complementar nº 621/2012, encontrando-se os autos
na Secretaria Geral das Sessões do Tribunal de Contas
do Estado do Espírito Santo. O inteiro teor dos Acórdãos
se encontra disponível no sítio eletrônico do Tribunal de
Contas do Estado do Espírito Santo.
ACÓRDÃO TC- 0744/2019-4
Processo: 05558/2017-9

Conselheiros-substitutos
João Luiz Co�a Lova�

Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2016
UG: PMF - Prefeitura Municipal de Fundão

Ministério Público Especial de Contas

Relator: Domingos Augusto Taufner
Responsável: MARIA DULCE RUDIO SOARES, ELEAZAR
FERREIRA LOPES
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL –EXERCÍCIO FINANCEIRO
2016 – PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDÃO –
IRREGULAR – DETERMINAÇÕES – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO
TAUFNER:
RELATÓRIO

SESSÕES
Quartas-feiras às 10 horas

Trata-se de Prestação de Contas Anual da Prefeitura
Municipal de Fundão, referente ao exercício financeiro
de 2016, sob a responsabilidade de Maria Dulce Rúdio
Soares.
www.tce.es.gov.br

Através de Relatório Técnico RT 991/2017-8 e Instrução
Técnica Inicial ITI 1451/2017-1 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 acolhida pela Decisão Monocrática 1775/2017-5.
Ato con�nuo, Eleazar Ferreira Lopes (Termo de Citação
2256/2017-1) e Maria Dulce Rúdio Soares (Termo de
Citação 2257/2017-9) apresentaram tempestivamente
suas razões de justificativa e esclarecimentos quanto
aos achados apontados na Instrução Técnica Inicial
1451/2017-1.
Instado a se manifestar, o Núcleo de Contabilidade e
Economia – NCE opinou pela irregularidade das contas
com expedição de determinações à responsável.
O Ministério Público de Contas, em Parecer 2458/20183 da lavra do Procurador-Geral Dr. Luciano Vieira,
acompanhou o entendimento técnico, pugnando ainda
pela aplicação de multa pecuniária.
É o relatório. Passo a fundamentar.
FUNDAMENTAÇÃO
O Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo –
TCEES tem suas competências previstas nos artigos 31,
§ 1º, 71 a 75, da Constituição Federal; nos artigos 71
a 75 da Constituição Estadual; e na Lei Complementar
nº 621/2012 – Lei Orgânica do TCEES, de forma que,
dentre as competências a ele atribuídas, destacase a avaliação dos atos de gestão dos ordenadores de
despesas e administradores públicos em geral, reﬂetido
nos resultados da gestão orçamentária, financeira,
patrimonial e operacional, traduzidos nas contas anuais
por ele prestadas, com o consequente julgamento
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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 referida Prestação de Contas foi encaminhada por
meio do sistema CidadES em 20 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
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”.
Passo à detida análise dos indícios de irregularidades
que foram objeto de citação dos responsáveis.
2.1. Descumprimento do prazo de envio da prestação
de contas (Item 2.1 do RT 991/2017)
Base Normativa: art. 139, Resolução TC 261/2013
Responsável: Eleazar Ferreira Lopes
A Secretaria de Controle Externo de Contas –
SecexContas, em seu relatório técnico, observou ter a
prestação de contas sido encaminhada em 20/04/2017,
ou seja, intempestivamente, nos termos do artigo 139
do Regimento Interno deste Tribunal.

Em suas alegações de defesa, o responsável alega ter sido
compelido à assunção do cargo de prefeito municipal,
sem ter participado da equipe de transição de governo,
ou mesmo dispor de equipe de governo constituída,
motivo pelo qual teve dificuldade em analisar toda a
demanda municipal em cur�ssimo lapso temporal.

não foi devidamente evidenciado em sua respectiva
conta contábil do Balanço Patrimonial, o que pressupõe
falhas na contabilização, nas conciliações e/ou inventário
ou não elaboração do inventário �sico, na medida em
que há divergências entre o inventário de bens e os
valores registrados na contabilidade.

O Núcleo de Contabilidade e Economia – NCE, ao analisar
as razões de justificativa apresentadas, bem como
diversos documento acostados em peça complementar,
constatou ter sido encaminhada cópia do termo de
notificação eletrônica (via sistema CidadES), fixando
novo prazo de 15 dias para envio dos dados da prestação
de contas anual, sob pena de multa.

Em suas justificativas, a responsável asseverou que
o arquivo XML gerado pelo sistema apresentava
inconsistência traduzida em uma diferença de R$
12.568,41, tendo sido observado que tal discrepância
ocorreu no exercício de 2017, sendo então alvo de
correção.

O NCR corroborou a alegação do responsável “no
que se refere ao atraso no envio da PCA, exercício de
2016, a unidade técnica tem considerado e afastado a
responsabilidade dos novos gestores que já tenham
assumido a administração pública com o encargo de
administrar o processo de escrituração contábil em
atraso, encaminhando-se os últimos bimestres da PCB
e a PCA concomitantemente, descumprindo o prazo
regulamentar de envio.”
Diante do exposto, acompanho o posicionamento técnico,
no sentido de se afastar a presente irregularidade.
2.2. Não conformidade, quanto aos bens de estoque,
entre o saldo do inventário e o Balanço Patrimonial
(Item 3.2.2 do RT 991/2017)
Base Normativa: Anexo I da IN 34/2015 do TCEES e Lei
4.320/64, arts. 94 e 96
Responsável: Maria Dulce Rúdio Soares
A Secretaria de Controle Externo de Contas – SecexContas
constatou que o valor inventariado dos bens de estoque
www.tce.es.gov.br

O Núcleo de Contabilidade e Economia – NCE, analisando
o balanço patrimonial 2017 encaminhado em peça
complementar, verificou a permanência da divergência
apontada, não sendo localizado novo inventário na
documentação acostada aos autos, como informado
pela responsável.
Acrescentou o NCE, por fim, que de acordo com a IN TCEES
36/2016, e em decorrência da Portaria STN nº 548/2015,
os prazos-limite de adoção dos procedimentos contábeis
patrimoniais aplicáveis aos municípios passarão a viger
da seguinte forma: para reconhecimento, mensuração
e evidenciação dos bens móveis, imóveis e em
almoxarifado, 31/12/2018; e para a obrigatoriedade dos
registros contáveis, a partir de 01/01/2019.
Todavia, a obrigatoriedade de os municípios evidenciarem
os bens já inventariados, e a necessidade de realização
de inventário permanece, razão pela qual a Equipe
Técnica opinou pela manutenção da irregularidade,
sendo passível de ressalva e determinações ao gestor,
entendimento o qual acompanho.
Segunda-feira, 12 de agosto de 2019
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2.3. Ausência de medidas administrativas que
viabilizassem o envio dos arquivos à Controladoria
Municipal em tempo hábil para análise e a emissão
de uma opinião conclusiva sobre os demonstrativos
contábeis (Item 3.3.1 do RT 991 /2017).

O NCE entendeu que a atuação restrita do controle
interno impediu uma conclusão sólida quanto à essência
dos elementos que compõem a PCA, prejudicando a
apuração da presença ou não da eficiência na condução
da coisa pública por parte dos gestores.

Base Normativa: artigos 135, § 4º e 138, § 3º do RITCEES,
art 5º da Res. TCEES 227/2011, IN TCEES 34/2015

A Equipe Técnica opinou pela manutenção da
presente irregularidade, sendo passível de ressalva
e determinações ao gestor, entendimento o qual
acompanho.

Responsável: Maria Dulce Rúdio Soares
A Secretaria de Controle Externo de Contas – SecexContas
constatou a ausência de tomada de medidas necessárias
e suficientes que viabilizassem o envio dos arquivos
no prazo determinado e a emissão de uma opinião
conclusiva sobre os demonstrativos contábeis referentes
à presente prestação de contas.
A responsável alegou que a Controladoria dispunha de
um Controlador formado em ciências contábeis e um
Assessor qualificado como técnico contábil.
Aduziu ainda a responsável que o atraso na remessa da
documentação à Controladoria se deu em virtude do
recebimento demorado da Consolidação do Instituto
de Previdência dos Servidores de Fundão e da Câmara
Municipal. Entretanto, esclarece que a Controladoria
poderia solicitar qualquer documento ou esclarecimento
que julgasse necessário à realização de suas atividades.
O Núcleo de Contabilidade e Economia – NCE, em
sua Instrução Técnica Conclusiva, verificou que os
documentos integrantes da PCA não foram entregues
em tempo hábil à adequada análise pela Controladoria
Interna. Não obstante, a Controladoria emitiu opinião
acerca da legalidade, legitimidade e economicidade
na gestão dos recursos públicos, não sendo apontadas
irregularidades no relatório interno municipal.

parcelamento 1248/16 alcançando a competência do
mês 11/2015 até 10/2016, referente à parte patronal
junto ao IPRESF. O valor indicado como divergente
está contemplado nesse parcelamento. Em anexo
relatórios das anulações totalizando R$ 1.159.888,62
e Demonstrativo Consolidado de Parcelamento-DCP
1248/2016.”

2.4. 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 3.4.1.1
do RT 991/2017);

Averiguou o Núcleo de Contabilidade e Economia – NCE
por meio de consulta ao sítio da Câmara Municipal de
Fundão que a Lei nº 1.066/16 autoriza o parcelamento
e reparcelamento dos débitos do Município com o seu
Regime Próprio de Previdência Social, observando as
prescrições da LRF e da Portaria 333/17 do Ministério da
Fazenda.

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.

Ademais, através da peça complementar acostada aos
autos pela responsável, apurou restar uma diferença no
montante de R$ 328.199,56 entre o valor empenhado e
o valor pago, entendendo ter sido o item parcialmente
esclarecido.

Responsável: Maria Dulce Rúdio Soares

Diante do exposto, acompanhando o posicionamento
da Equipe Técnica, entendo pela manutenção parcial da
presente irregularidade, por não terem as justificativas
e demais documentos apresentados sido suficientes a
sanar a divergência apontada.

A Secretaria de Controle Externo de Contas – SecexContas
constatou uma divergência entre o resumo anual da
folha de pagamento dos servidores vinculados ao regime
geral de previdência (arquivo FOLRPP) e o balancete
da execução orçamentária (arquivo BALEXO) quanto
ao valor referente à contribuição patronal, indicando
possível distorção na contabilidade com reﬂexos em
demonstrativos contábeis.
Em suas justificativas, alegou a responsável que:

2.5. Não conformidade entre folha de pagamentos
e balancete da despesa, bem como indícios do
não pagamento da totalidade das contribuições
previdenciárias patronais devidas (RGPS) (Item 3.4.2.1
do RT 991/2017);

“Em 2016 foi anulado o total de R$ 1.159.888,62 (um
milhão cento e cinquenta e nove mil oitocentos e oitenta
e oito reais e sessenta e dois centavos) decorrente do

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 8.212/199; e
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Arts. 85, 87, 102 e 103 da Lei Federal 4.320/64
Responsável: Maria Dulce Rúdio Soares
Nos termos do Relatório Técnico 991/2017:
“Da análise dos documentos encaminhados pelo
jurisdicionado observa-se que o valor referente à
contribuição patronal, apurado 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 responsável remete sua defesa à apresentada no item
anterior, no que tange ao recolhimento das contribuições
ao RPPS. Argumenta que por força do parcelamento nº
1248/2016, as liquidações do INSS patronal referentes à
janeiro e fevereiro de 2016 foram anuladas.
Em seu exame, entendeu o Corpo Técnico não ser
possível identificar o valor exato pertencente ao
exercício de 2016, a fim de ser desconsiderado da folha
de pagamento, além de não ter sido localizado o termo
de parcelamento relativo ao mesmo exercício, ou mesmo
a sua lei autorizativa.
Ressaltando o fato de ter constatado o montante de
R$ 2.611.277,52 através de demonstrativo da dívida
fundada, e permanecer a divergência entre o valor
empenhado e o valor pago, concluiu a Área Técnica não
ter sido a inconsistência devidamente esclarecida.
Diante do exposto, acompanhando o posicionamento
da Equipe Técnica, entendo pela manutenção
da irregularidade em comento, por não terem as
justificativas e demais documentos apresentados sido
suficientes a esclarecer a divergência apontada.
2.6. Ausência de recolhimento de contribuições

previdenciárias retidas dos segurados do RPPS e RGPS
(Item 3.4.3 do RT 991/2017);
Base Normativa: Arts. 40, 149, § 1º e 195, inciso II da
Constituição Federal
Responsável: Maria Dulce Rúdio Soares
Conforme apurado em Relatório Técnico 991/2017,
há contas de consignações retidas de servidores e
de terceiros, sem o recolhimento a quem de direito,
conforme o caso, se perpetuando no balanço patrimonial
e gerando acúmulo de saldo de R$ 895.815,45 que
equivale a 54,11% das contribuições retidas no exercício.
Aduz o responsável em suas razões de justificativa ter
anexado provas das ações realizadas durante o ano de
2017, quais sejam:
Pagamentos dos valores relativos ao IPRESF e INSS
referentes ao exercício de 2016;
Cancelamento do saldo de R$ 55,25 por meio do Decreto
nº 1.000/17;
Lançamentos de ajuste dos saldos do INSS de Serviços
de terceiros.
Da análise dos argumentos e documentos encaminhados,
percebeu a Equipe Técnica que os mesmos não
estariam aptos a esclarecer a irregularidade objeto do
apontamento, haja vista que os valores apresentados
pela responsável como pagamentos efetuados em 2017
demonstram o total de apenas R$ 210.578,82.
Diante do exposto, acompanhando o opinamento da
Equipe Técnica, entendo pela manutenção da presente
irregularidade, por não terem as justificativas e demais
documentos apresentados sido suficientes a esclarecer
a divergência apontada.
www.tce.es.gov.br

2.7. Ausência de movimentação e acúmulo de saldo
nas contas de Passivo Financeiro (Item 3.4.4 do RT
991/2017).
Base Normativa: Arts. 85, 87, 88, 89, 93, 101 e 105 da
Lei 4.320/64
Responsável: Maria Dulce Rúdio Soares
A Equipe Técnica desta Corte de Contas averiguou
a existência de várias contas, dentre as quais as de
consignações retidas de servidores e de terceiros,
sem recolhimento a quem de direito ou recebimento/
compensação, se perpetuando no balanço patrimonial e
gerando acúmulo de saldo.
Assevera a responsável que a análise promovida
pela Contadoria do Município encontra-se em
execução, objetivando a identificação de cada uma das
inconsistências porventura existentes para retificação, e
que tão logo se conclua, remeterá a documentação ao
Tribunal de Contas.
Por fim, entendeu a Área Técnica não ter havido
justificativa suficiente ou documento que comprovasse
a regularização do item, permanecendo o indicativo
de irregularidade, razão pela qual acompanho seu
posicionamento.
2.8. Ausência de adoção de providências para cobrança
da Dívida Ativa (Item 3.6.2.1 do RT 991/2017).
Base Normativa: Arts. 1°, § 1°, 12, 13 e 14 da Lei
Complementar 101/2000; artigo 85 da Lei Federal
4.320/1964
Responsável: Maria Dulce Rúdio Soares
A Secretaria de Controle Externo de Contas – SecexContas
verificou a ocorrência da inscrição de R$ 1.120.208,02 no
Segunda-feira, 12 de agosto de 2019
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exercício, e o recebimento de apenas R$ 263.187,27, o
que representa 23,49% dos valores inscritos no exercício.
Entretanto, comparando-se os recebimentos com o
saldo ao final do exercício, a Equipe Técnica averiguou se
tratar de 2,25%.
Ademais, os documentos integrantes da PCA em análise
não evidenciam se a dívida ativa está sendo objeto de
cobrança administrativa e/ou judicial. Nesse sentido, há
sugestão de comportamento negligente por parte da
Administração Municipal, haja vista o inexpressivo valor
recebido da dívida ativa tributária no referido exercício
financeiro.
A responsável informa que o saldo de R$ 11.677.880,06
demonstra um acúmulo no valor da dívida ativa
decorrente de inadimplementos que, ano a ano, vem
sendo acrescidos ao saldo da conta.
Assevera ainda que os recebimentos ocorridos a cada
ano são inferiores aos inadimplementos ocorridos no
mesmo período, de maneira que o acréscimo no saldo
da dívida ativa total se mostra inevitável.
A responsável alega que a análise correta para mensurar
a ação administrativa no recebimento dos valores
inadimplentes seria tomar-se por base o recebido e o
inscrito no mesmo exercício, para que fosse possível
identificar uma redução no crescimento da dívida ativa.
Assim, a responsável aduz que os recebimentos em 2016
representaram 23% do valor total das inscrições feitas
nesse período, reﬂetindo um acréscimo da dívida ativa
total de 0,79%, inferior aos percentuais de crescimento
de exercícios anteriores, o que demonstraria uma
melhora nos mecanismos de arrecadação.
Acrescenta que o crescimento da dívida ativa

municipal não é prerrogativa do Município de Fundão,
particularmente pela situação experimentada pelo
país, onde a retração econômica e a crise emprega�cia
tem forçado o contribuinte a deixar de recolher os
tributos, quer por não dispor dos recursos, quer pela
impossibilidade de privar sua família de atendimento
essencial, ou sob pena de falir sua empresa.

Prefeitura de Fundão e o Instituto de Estudos e Protestos
de Títulos do Brasil (IEPTB), embora o índice da dívida ativa
ainda seja muito baixo em comparação ao valor inscrito
no ano, é possível constatar que a Municipalidade tem
adotado algumas ações no sentido de criar estruturas
legais voltadas a facilitar a arrecadação das receitas
inscritas em dívida ativa.

A responsável destaca que nos Municípios menores do
que o de Fundão, o maior número de inadimplentes
são pessoas �sicas e pessoas jurídicas, cujos débitos
individuais não representam grandes montantes, o
que faz da cobrança judicial uma via antieconômica,
especialmente por não disporem os devedores de
recursos para pagamento.

Nessa senda, anuindo ao opinamento técnico, acolho os
argumentos apresentados e afasto o presente indicativo
de irregularidade.

Argumenta também que os mecanismos utilizados pela
Municipalidade são aqueles já conhecidos e aplicados
em todo o país, como a criação da Secretaria Municipal
de Fazenda (Lei Municipal 992/14) e realização de
convênio entre o Município e o Instituto de Estudos e
Protestos de Títulos do Brasil.
Por fim, ressalta que não houve ausência de adoção
de providências para redução da dívida ativa, tendo o
saldo da mesma crescido em percentual inferior àquele
verificado ao longo dos últimos anos, demonstrando
melhor desempenho na arrecadação de recursos pelo
Município.

Por fim, ressalto o entendimento adotado pelo
Supremo Tribunal Federal, conforme decisão proferida
no RE 848.826, de que para os fins do art. 1º, inciso I,
alínea g, da Lei Complementar 64/90, que trata de
inelegibilidade, a apreciação das contas dos prefeitos,
tanto as de governo quanto as de gestão, deverá ser feita
pelo Legislativo municipal, com auxílio dos Tribunais
de Contas competentes, cujo parecer prévio somente
deixará de prevalecer por decisão de 2/3 dos vereadores.
Em razão do referido entendimento, a ATRICON
(Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do
Brasil), apresentou recomendação a todos os Tribunais
de Contas do Brasil, através da Resolução nº 01/2018, de
13 de agosto de 2018, que dispôs sobre as deliberações
nos processos em que o Prefeito figura como ordenador
de despesa.

Em seu exame, o NCE sugere o acolhimento das
justificativas apresentadas, por entender possível que
a Municipalidade tenha buscado medidas a fim de
alavancar o recebimento da dívida ativa, ainda que não
tenham apresentado resultado significativo.

A Resolução nº 01/2018, da ATRICON, traz as seguintes
recomendações:

Considerando ter sido firmado convênio 05/2015 entre a

I – parecer prévio, que instrumentalizará o julgamento
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Art. 1° - No processo de contas de gestão em que o
Prefeito figurar como ordenador de despesa, o Tribunal
de Contas emitirá:
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pela Câmara Municipal, para os fins do art. 1º, inciso I,
alínea “g”, da Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de
1990 (alterado pela Lei Complementar nº 135, de 4 de
junho de 2010); e

Técnica e do Ministério Público de Contas, VOTO por que
seja adotada a deliberação que ora submeto à apreciação
deste Colegiado.

II – acórdão de julgamento, para os demais efeitos,
como, por exemplo, imputação de débito, aplicação de
multa, entre outros.

DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER

1.2. Aplicar multa pecuniária no valor de R$ 3.000,00
(três mil reais), à Sra. Maria Dulce Rúdio Soares, na forma
do arts. 87, inciso IV, e 135, I e II da LC. N° 621/2012;

Relator

1.3. Determinar ao atual responsável que:

1. ACÓRDÃO

1.3.1 adote medidas administrativas que viabilizem a
emissão, em tempo hábil, do parecer do controle interno
sobre a integralidade da Prestação de Contas Anual, nos
termos da Res. 227/2011 e IN 43/2017;

§ 1º – O parecer prévio de que trata o inciso I do
caput deste artigo aplica-se somente ao prefeito, não
abrangendo os demais ordenadores de despesa do
Município, cujas contas são julgadas exclusivamente
pelo Tribunal de Contas.
§ 2º – Não se aplica a emissão do parecer prévio
previsto neste artigo, ainda que figure o prefeito como
responsável, nos processos cujo objeto seja a fiscalização
e o julgamento da aplicação de recursos recebidos por
meio de transferências voluntárias e de transferências
fundo a fundo.
Art. 2° - Após o trânsito em julgado do processo, os
Tribunais de Contas deverão dar ciência dos atos
decisórios previstos no art. 1º à Justiça Eleitoral.
Desta feita, seguindo as recomendações supracitadas,
baseadas 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 todo o exposto, anuindo ao opinamento da Área

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
senhores conselheiros do Tribunal de Contas do Estado
do Espírito Santo, reunidos em Sessão da Segunda
Câmera, ante as razões expostas pelo Relator, em:
1.1. Julgar IRREGULAR a prestação de contas da
Prefeitura Municipal de Fundão, relativa ao exercício
financeiro de 2016, sob a responsabilidade da Sra. Maria
Dulce Rúdio Soares, com fundamento no artigo 84 da Lei
Complementar nº 621/2012, em função da manutenção
dos itens seguintes:
Item 2.4. 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 3.4.1.1
do RT 991/2017);
Item 2.5. Não conformidade entre folha de pagamentos
e balancete da despesa, bem como indícios do
não pagamento da totalidade das contribuições
previdenciárias patronais devidas (RGPS) (Item 3.4.2.1
do RT 991/2017);
Item 2.6. Ausência de recolhimento de contribuições
previdenciárias retidas dos segurados do RPPS e RGPS
(Item 3.4.3 do RT 991/2017);
Item 2.7. Ausência de movimentação e acúmulo de
saldo nas contas de Passivo Financeiro (Item 3.4.4 do RT
www.tce.es.gov.br

991/2017).

1.3.2. observe o cumprimento das regras vigentes
quanto à realização de inventário e escrituração contábil
dos bens patrimoniais (Lei 4320/64, Normas Brasileiras
de Contabilidade e IN 36/2016);
1.3.3. adote as medidas administrativas, nos termos da
IN 32/2014, que visem recompor o erário dos dispêndios
com juros e multa derivados do pagamento em atraso de
contribuições previdenciárias;
1.4. Observar que este julgamento não produzirá
efeitos para os fins do art. 1º, I, g da Lei Complementar
nº 64/90 (alterado pela Lei Complementar nº 135, 4 de
junho de 2010), em relação à Sra. Maria Dulce Rúdio
Soares,, Prefeita Municipal de Fundão, por força da tese
fixada pelo Supremo Tribunal Federal na decisão do
Recurso Extraordinário nº 848.826/DF;
1.5. Enviar, após o trânsito em julgado, a comunicação
do julgamento, por força da tese firmada pelo Supremo
Tribunal Federal já citada, sob a forma de parecer prévio,
dirigido à Câmara Municipal de São José do Calçado,
recomendando a REJEIÇÃO DAS CONTAS, para fins do
disposto no item anterior;
1.6. Dar ciência aos interessados;
Segunda-feira, 12 de agosto de 2019
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1.7. Após os trâmites regimentais, arquivar os autos.

Exercício: 2018

2. Unânime.

UG: PMI - Prefeitura Municipal de Itapemirim

3. Data da Sessão: 19/06/2019 - 19ª Sessão Ordinária da
2ª Câmara.

Relator: Domingos Augusto Taufner

4. Especificação do quórum:

AUDITORIA – PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM –
REJEITAR RAZÕES DE JUSTIFICATIVAS – DETERMINAÇÃO
- MULTA - ARQUIVAR

4.1. Conselheiros: Sérgio Manoel Nader Borges
(presidente), Domingos Augusto Taufner (Relator) e
Rodrigo Coelho do Carmo.
5. Fica o responsável obrigado a comprovar perante
o Tribunal o recolhimento do débito e/ou da multa
aplicada, no prazo de trinta dias, contados a partir da
publicação deste Acórdão, nos termos do art. 454,
inciso I, do Regimento Interno deste Tribunal. Quando
cabível recurso, os prazos para interposição encontramse previstos no Título VIII do mesmo diploma normativo.
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Relator
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
Fui presente:
PROCURADOR DE CONTAS LUIS
HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Em substituição ao procurador-geral
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões

ACÓRDÃO TC- 0745/2019-4
Processo: 03333/2018-8
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Auditoria

Responsável: MARCOS DUARTE GAZZANI

O EXMO. SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO
TAUFNER:
RELATÓRIO
Tratam os autos de Auditoria de Conformidade realizada
na Prefeitura Municipal de Itapemirim, no período
compreendido entre 16/04/2018 e 30/05/2018 com o
objetivo de avaliar a regularidade e economicidade na
contratação e na execução dos serviços de vigilância
patrimonial desarmada realizada por meio da
terceirização de mão de obra.
A Secretaria de Controle Externo de Fiscalização Não
Especializadas – SecexMeios elaborou o Relatório de
Auditoria nº 00017/2018-8 e opinou pela citação dos
responsáveis tendo em vista os seguintes indícios de
irregularidades:
Justificativa insuficiente para contratação;
Enquadramento inadequado da despesa como serviço
de terceiro.
Após, foi elaborada a Manifestação Técnica nº
00910/2018-2 opinando pela improcedência da
irregularidade “Enquadramento inadequado da despesa
como serviço de terceiro”.
Ato con�nuo, foi elaborada a Instrução Técnica Inicial nº
00538/2018-5 opinando pela citação dos responsáveis
www.tce.es.gov.br

em relação a irregularidade “Justificativa insuficiente
para contratação”.
Através da Decisão Monocrática nº 01628/2018-6 foi
proferida decisão encampando o entendimento da
Instrução Técnica Inicial nº 00538/2018-5.
Ante a juntada de justificativas dos responsáveis os
autos foram encaminhados para a SecexMeios que
elaborou a Instrução Técnica Conclusiva nº 00243/20196 e opinaram pela manutenção da irregularidade “
Justificativa insuficiente para a contratação”, por rejeitar
as razões de justificativas o Sr. Marcos Duarte Gazzani e
aplicação de multa.
Ato con�nuo, os autos seguiram para o Ministério Público
de Contas que elaborou o Despacho nº 07142/20191 alegando atropelo procedimental na Manifestação
Técnica nº 00910/2018-2 em excluir um dos achados
da auditoria sem qualquer apreciação dos membros da
Corte.
Com isso, os autos seguiram para a SecexMeios que
elaborou a Manifestação Técnica nº 00823/2019-5
reiterando o teor da Manifestação Técnica nº 910/2018
e Instrução Técnica Inicial nº 538/2018.
Após, o Ministério Público de Contas através do
Procurador Heron Carlos Gomes de Oliveira elaborou
Despacho nº 08292/2019-4 opinando para que se aprecie
preliminarmente a questão apontada no despacho nº
07142/2019-1 em confronto com a Manifestação Técnica
nº 00823/2019-5.
Através da Decisão nº 00505/2019-9 foi decidido afastar
a irregularidade “enquadramento da despesa com
serviço de terceiro” e encaminhar os autos ao Ministério
Público de Contas para análise do processo.
Segunda-feira, 12 de agosto de 2019
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O Ministério Público de Contas através do Procurador
Heron Carlos Gomes de Oliveira elaborou o Parecer nº
01333/2019-7 encampando o entendimento técnico
exarado na Instrução Técnica Conclusiva nº 00243/2019.
FUNDAMENTAÇÃO
A referida Auditoria teve como objetivo de avaliar
a regularidade e economicidade na contratação e
na execução dos serviços de vigilância patrimonial
desarmada realizada por meio da terceirização de mão
de obra.
Passarei a análise da irregularidade mantida pela equipe
técnica.
Justificativa insuficiente para contratação
A presente irregularidade refere-se à contratação
de serviço de vigilância patrimonial. Alega a equipe
técnica que a contratação teve um termo de referência
carente de detalhes acerca da execução de serviços
e do quantitativo efetivo para a contratação, apenas
mencionando a necessidade de postos de trabalho
diurnos e noturnos, sem especificar o quantitativo
específico de trabalhadores por turno e por posto
de trabalho, além da repercussão em contratação de
pessoal com as mesmas atribuições inerentes a cargo
efetivo existentes na administração municipal.
A equipe de auditoria questionou o fato de a
Administração Pública contratar empresa terceirizada
para atender uma suposta demanda de agentes de
segurança, sendo que no processo licitatório não ficou
demonstrado de fato que existe essa demanda. Alegam
que não ficou demonstrado qual seria a quantidade
de pessoal suficiente para atender à necessidade
informada, não apresentou nenhum estudo ou análise

que comprovasse a solicitação relatada no termo de
referência e não constam estudos técnicos apontando
quantitativo deficitário, nem tão pouco mapas de
ocupação de cargos expressando números de esta�sticas
que comprovem afirmação de insuficiência de quadro de
pessoal.
O Sr. Marcus Duarte Gazzani – Secretário Municipal
de Defesa Social apresentou como justificativa que a
necessidade em um maior número de vigilantes decorreu
especialmente das diversas narrativas de práticas de
delitos nos prédios públicos. Alegou que o Município
possui 76 prédios públicos que necessitam do serviço de
vigilância e o quantitativo de servidores efetivos são de
apenas 83 que não atendiam antes da terceirização do
serviço sequer 30 postos de serviços. Atualmente alega
que o Município possui 67 postos de serviços recebendo
o atendimento do serviço de vigilância.
Devemos aqui destacar que estamos diante de uma
Adesão à ata de Registro de Preços nº 125/2017 –
Pregão eletrônico nº 040/2016, realizado pela Prefeitura
de Vitória.
O termo de referência é o guia do processo licitatório, é
uma exigência legal disposta na Lei 8.666/93. Além disso,
o art. 3º, I da Lei 10.520/02, determina expressamente a
necessidade da justificativa para a contratação na fase
preparatória do pregão, exigência essa que se estende
para os casos de adesão às atas de registro de preço.
Observo que no presente processo o Termo de Referência
não apresenta justificativas suficientes, não contém
os detalhes acerca da execução do contrato, tais como
composição do quadro de funcionários e remuneração
da contratada, apenas registrando como novidade que
a secretaria municipal de defesa social não indicaria
www.tce.es.gov.br

o quantitativo de funcionários que aquela deveria
empregar no contrato de locação de mão-de-obra,
porém indicaria o quantitativo de postos de trabalho a
serem utilizados em cada turno.
Ocorre que, não foram apresentados no processo
qualquer estudo ou análise que comprovasse a solicitação
relatada no termo de referência, não há levantamento
de quantitativos e nem de mapas de ocupação de
cargos, expressando esta�sticas que corroborem com o
contexto de deficiência de mão de obra. Para efeitos de
estimativas de custo foi informado apenas o quantitativo
mínimo e máximo para cada turno de exercício das
funções de supervisão e vigilância patrimonial, não
definindo o quantitativo de postos de trabalho e nem o
quantitativo de funcionários terceirizados.
Com isso, acompanho o entendimento técnico e
mantenho a referida irregularidade.
Assiste assim razão a equipe técnica, bem como ao
Ministério Público de Contas, devendo ser aplicada multa
no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) ao Sr. Marcus
Duarte Gazzani – Secretário Municipal de Defesa Social.
Ante todo o exposto, acompanhando o entendimento
da Área Técnica e do Ministério Público de Contas, VOTO
por que seja adotada a deliberação que ora submeto à
apreciação deste Colegiado.
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACÓRDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em Sessão Colegiada, ante as razões
expostas pelo Relator em:
Rejeitar as razões de justificativas do Sr. Marcus Duarte
Gazzani – Secretário Municipal de Defesa Social, tendo
em vista a permanência da seguinte irregularidade
Segunda-feira, 12 de agosto de 2019
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Justificativa insuficiente para contratação.
Aplicar multa no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) ao
Sr. Marcus Duarte Gazzani, de acordo com o artigo 114,
parágrafo único e 135, inciso II do Regimento Interno
desta Corte de Contas.
Dar ciência aos interessados;
Após os trâmites regimentais, arquivar os autos.
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Relator
VOTO-VISTA DO EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO
MANOEL NADER BORGES:
1. RELATÓRIO
Com o intuito de me inteirar de modo mais minucioso
acerca do tema tratado no processo em tela, pedi vista
e, após detida análise, submeto o presente voto à
apreciação deste Colegiado.
Cuidam os presentes autos de fiscalização de iniciativa
própria do TCE-ES, deﬂagrada com o objetivo de examinar
a legalidade e a execução do contrato administrativo
n 34/2018, pactuado entre a Prefeitura Municipal e a
empresa SVA Segurança e Vigilância Armada Eirelli, cujo
valor remonta a cifra de R$ 6.057.596,64.
Nos termos do Relatório de Auditoria nº 17/2018, as
irregularidades apontadas, de forma sintética, são as
seguintes:

contido no item 3.2 – A2 – “Enquadramento inadequado
da despesa como serviço de terceiro”, tendo sugerido
com isso o seu afastamento.
Ato continuo, foi acostada aos autos a Instrução Técnica
Inicial 538/2018, que sugeriu a citação do responsável
Marcos Duarte Gazzani, Secretário Municipal de Defesa
Social, para que apresentasse razões de justificativas
acerca do item A1 do Relatório de Auditoria.
Remetido o caderno processual ao Relator, foi proferida
a Decisão Monocrática 1628/2018, a qual encampou
a Manifestação Técnica 910/2018 e ITI 538/2018,
determinando a citação do responsável indicado.
Devidamente notificado, o responsável apresentou suas
justificativas.
Em seguida foram os autos encaminhados à SecexMeios,
onde foi elaborada a Instrução Técnica Conclusiva
ITC 0243/2019-6, opinando-se pela manutenção
da irregularidade “Justificativa insuficiente para a
contratação”, e por rejeitar as razões de justificativas o
Sr. Marcos Duarte Gazzani e aplicação de multa
Enviados os autos ao Ministério Público de Contas,
manifestou-se no sentido de existência de atropelo
procedimental na Manifestação Técnica nº 00910/20182, quando excluiu um dos achados da auditoria sem
qualquer apreciação dos membros da Corte.

Enquadramento inadequado da despesa como serviço
de terceiros.

Desta forma, autos seguiram para a SecexMeios que
elaborou a Manifestação Técnica nº 00823/2019-5,
reiterando o teor da Manifestação Técnica nº 910/2018
e Instrução Técnica Inicial nº 538/2018.

Diante do referido relatório, foi confeccionada a
Manifestação Técnica 910/2018, a qual, discordando
da conclusão a que a equipe técnica chegou no achado

Posteriormente, o Ministério Público de Contas
manifestou-se no sentido de que fosse apreciada
preliminarmente a questão apontada no despacho nº

Justificativa insuficiente para a contratação;
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07142/2019-1 em confronto com a Manifestação Técnica
nº 00823/2019-5.
Através da Decisão nº 00505/2019-9 foi decidido pelo
afastamento da irregularidade “enquadramento da
despesa com serviço de terceiro” e pelo encaminhamento
dos autos ao Ministério Público de Contas para análise
do processo.
O Ministério Público de Contas através do Procurador
Heron Carlos Gomes de Oliveira elaborou o Parecer nº
01333/2019-7 encampando o entendimento técnico
exarado na Instrução Técnica Conclusiva nº 00243/2019.
Uma vez pautado o processo, o Conselheiro Relator
proferiu voto nos seguintes termos:
Rejeitar as razões de justificativas do Sr. Marcus Duarte
Gazzani – Secretário Municipal de Defesa Social, tendo
em vista a permanência da seguinte irregularidade
Justificativa insuficiente para contratação.
Aplicar multa no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) ao
Sr. Marcus Duarte Gazzani, de acordo com o artigo 114,
parágrafo único e 135, inciso II do Regimento Interno
desta Corte de Contas.
Dar ciência aos interessados;
Após os trâmites regimentais, arquivar os autos.
É o relatório.
2. FUNDAMENTAÇÃO
Analisando os termos do Voto do Relator, verifico que o
entendimento adotado corresponde ao posicionamento
externado pela área técnica deste TCEES, de modo que é
mantida a irregularidade referente ao item “Justificativa
insuficiente para contratação”, aplicando-se multa no
valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) ao Sr. Marcus Duarte
Segunda-feira, 12 de agosto de 2019
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Gazzani.
De acordo com trecho extraído do aludido Voto:
[...] no presente processo o Termo de Referência não
apresenta justificativas suficientes, não contém os
detalhes acerca da execução do contrato, tais como
composição do quadro de funcionários e remuneração
da contratada, apenas registrando como novidade que
a secretaria municipal de defesa social não indicaria
o quantitativo de funcionários que aquela deveria
empregar no contrato de locação de mão-de-obra,
porém indicaria o quantitativo de postos de trabalho a
serem utilizados em cada turno.
Ocorre que, não foram apresentados no processo
qualquer estudo ou análise que comprovasse a solicitação
relatada no termo de referência, não há levantamento
de quantitativos e nem de mapas de ocupação de
cargos, expressando esta�sticas que corroborem com o
contexto de deficiência de mão de obra. Para efeitos de
estimativas de custo foi informado apenas o quantitativo
mínimo e máximo para cada turno de exercício das
funções de supervisão e vigilância patrimonial, não
definindo o quantitativo de postos de trabalho e nem o
quantitativo de funcionários terceirizados.
Com isso, acompanho o entendimento técnico e
mantenho a referida irregularidade.
Assiste assim razão a equipe técnica, bem como ao
Ministério Público de Contas, devendo ser aplicada multa
no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) ao Sr. Marcus
Duarte Gazzani – Secretário Municipal de Defesa Social.
[...]
A respeito de tais fatos, com fundamento nos documentos
e informações contidos nos autos, com a devida vênia,

vislumbro uma abordagem distinta, por entender que,
apesar da indubitável fragilidade do Termo de Referência
confeccionado no âmbito daquela Secretaria Municipal,
em que se constata a ausência da apresentação das
circunstâncias fáticas que embasassem a contratação
posteriormente efetivada, a mencionada irregularidade
é caracterizada por uma impropriedade de natureza
meramente formal, da qual não resultou prejuízos ou
danos ao erário.
Isso porque os documentos trazidos à baila pelo
responsável, após a citação, demonstram uma série
de motivos que, se estivessem devidamente incluídos
no processo de elaboração do Termo de Referência,
afastariam questionamentos que seguiram à contratação
da empresa SVA Segurança e Vigilância Armada EIRELI.
Primeiramente, em consonância com o documento
“Anexo XII – Memorando de departamentos públicos
solicitando vigilantes”, a Secretaria Municipal de Defesa
Social em meados do ano de 2017, isto é, em período
próximo à adesão à Ata de Registro de Preços (Processo
Administrativo nº 37.051/2017) e da avença com a
empresa SVA Segurança e Vigilância Armada EIRELI
(Contrato nº 034/2018), recebia diversas solicitações
de disponibilização de vigilantes para fins de guarda
patrimonial no âmbito de órgãos públicos municipais
– alguns pedidos até mesmo com feitos com caráter
de urgência, em função da alegada necessidade de
se resguardar a integralidade patrimonial, frente
ao alto índice de criminalidade na região, atestada
por informações disponibilizadas pela Polícia Civil e
Polícia Militar atuante naquele município, conforme
informações que integram o “Anexo VIII e IX”.
A �tulo de exemplo, pode-se citar os memorandos
www.tce.es.gov.br

SEMUC/380/2017, SEME/810/2017, SEMASC/21/2017 e
o Expediente interno 29/2016/CREAS, respectivamente
das Secretarias Municipais de Cultura, Educação e
Assistência Social e Cidadania, e do Centro de Referência
Especializado da Assistência Social.
Outra circunstância relevante, demonstrada por meio do
“Anexo III – Relação de prédios públicos inaugurados”
– em que é trazido aos autos o Memorando 052/2018,
expedido pela Secretaria Municipal de Integridade
Governamental e Transparência – SEMIGT –, é que desde
o mês de 06/2017 até a data de assinatura do referido
memorando (10/2018), dezenove prédios públicos foram
inaugurados naquela municipalidade, demandando do
Poder Público a designação de vigilantes patrimoniais
para a prestação de serviços dessa natureza, sendo que
dentre tais edificações encontram-se unidades de saúde,
unidades de farmácia, rodoviária municipal, escolas
municipais, dentre outras.
Cumpre registrar, ainda, que o Município já enfrentava
situação de precariedade no atendimento da prestação
de serviço objeto da contratação efetuada, posto
que detinha à época dos fatos apenas oitenta e três
servidores exercendo a função de vigilância patrimonial
para setenta e seis postos de serviços que necessitam de
vigilância, conforme mostram os Anexos I e II.
Aliás, a complementação de pessoal para os fins desta
prestação se concretizava por intermédio da contratação
de vigilantes por processos seletivos e concursos
públicos, possibilidade esta que restou vedada em
virtude da vigência da Lei Complementar 194/2016,
que fixou a extinção do cargo de Agente de Vigilância
Patrimonial para até 31/12/2016, prazo este que foi
estendido pela Lei Complementar 199/2017 até o dia
Segunda-feira, 12 de agosto de 2019
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31/12/2017.

Defesa Social;

Por todos esses motivos, muito embora seja evidente
a insuficiência de justificativas presentes no Termo de
Referência questionado pela área técnica desta Corte de
Contas, empregada para fins da contratação efetivada,
revelavam-se legítimas as circunstâncias fáticas
ensejadoras da referida contratação, demonstradas
documentalmente por ocasião da apresentação de
razões de justificativa pelo responsável, motivo pelo qual,
mantenho a irregularidade, afastando a aplicação de
multa pecuniária individual, determinando, entretanto,
que no âmbito daquela Secretaria Municipal de Defesa
Social, em situações futuras, sejam devidamente
especificadas nos respectivos Termos de Referência,
as circunstâncias de fato justificadoras das pretensas
contratações a serem realizadas.

3. Determinar ao atual Secretário de Defesa Social do
município de Itapemirim que em situações futuras, sejam
devidamente especificadas nos respectivos Termos de
Referência, as circunstâncias de fato ensejadoras das
pretensas contratações a serem realizadas para fins de
atendimento do interesse público municipal;

Ante o exposto, divirjo parcialmente do Voto do
Eminente Conselheiro Relator, e VOTO para que seja
adotada a deliberação que ora submeto à apreciação
deste Colegiado.
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as
razões expostas pelo relator, em:
1. Manter a seguinte irregularidade:
“Justificativa insuficiente para a contratação”.
Critérios: Lei - 8.666/1993, art. 7º, I; Lei - 8.666/1993,
art. 12, II; Lei - 10.520/2002, art. 3º, I.

4. Dar ciência aos interessados;
5. Arquivar os autos, após os trâmites regimentais.
SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Conselheiro
O EXMO. SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO
TAUFNER:
RELATÓRIO
Tratam os autos de Auditoria de Conformidade realizada
na Prefeitura Municipal de Itapemirim, no período
compreendido entre 16/04/2018 e 30/05/2018 com o
objetivo de avaliar a regularidade e economicidade na
contratação e na execução dos serviços de vigilância
patrimonial desarmada realizada por meio da
terceirização de mão de obra.
A Secretaria de Controle Externo de Fiscalização Não
Especializadas – SecexMeios elaborou o Relatório de
Auditoria nº 00017/2018-8 e opinou pela citação dos
responsáveis tendo em vista os seguintes indícios de
irregularidades:
Justificativa insuficiente para contratação;

(Secretário

Enquadramento inadequado da despesa como serviço
de terceiro.

2. Rejeitar as razões de justificativas apresentadas pelo
Sr. Marcus Duarte Gazzani – Secretário Municipal de

Após, foi elaborada a Manifestação Técnica nº
00910/2018-2 opinando pela improcedência da

Responsável: Marcos Duarte
Municipal de Defesa Social)

Gazzani
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irregularidade “Enquadramento inadequado da despesa
como serviço de terceiro”.
Ato con�nuo, foi elaborada a Instrução Técnica Inicial nº
00538/2018-5 opinando pela citação dos responsáveis
em relação a irregularidade “Justificativa insuficiente
para contratação”.
Através da Decisão Monocrática nº 01628/2018-6 foi
proferida decisão encampando o entendimento da
Instrução Técnica Inicial nº 00538/2018-5.
Ante a juntada de justificativas dos responsáveis os
autos foram encaminhados para a SecexMeios que
elaborou a Instrução Técnica Conclusiva nº 00243/20196 e opinaram pela manutenção da irregularidade “
Justificativa insuficiente para a contratação”, por rejeitar
as razões de justificativas o Sr. Marcos Duarte Gazzani e
aplicação de multa.
Ato con�nuo, os autos seguiram para o Ministério Público
de Contas que elaborou o Despacho nº 07142/20191 alegando atropelo procedimental na Manifestação
Técnica nº 00910/2018-2 em excluir um dos achados
da auditoria sem qualquer apreciação dos membros da
Corte.
Com isso, os autos seguiram para a SecexMeios que
elaborou a Manifestação Técnica nº 00823/2019-5
reiterando o teor da Manifestação Técnica nº 910/2018
e Instrução Técnica Inicial nº 538/2018.
Após, o Ministério Público de Contas através do
Procurador Heron Carlos Gomes de Oliveira elaborou
Despacho nº 08292/2019-4 opinando para que se aprecie
preliminarmente a questão apontada no despacho nº
07142/2019-1 em confronto com a Manifestação Técnica
nº 00823/2019-5.
Segunda-feira, 12 de agosto de 2019
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Através da Decisão nº 00505/2019-9 foi decidido afastar
a irregularidade “enquadramento da despesa com
serviço de terceiro” e encaminhar os autos ao Ministério
Público de Contas para análise do processo.
O Ministério Público de Contas através do Procurador
Heron Carlos Gomes de Oliveira elaborou o Parecer nº
01333/2019-7 encampando o entendimento técnico
exarado na Instrução Técnica Conclusiva nº 00243/2019.
Na 16ª Sessão Ordinária 2ª Câmara proferi voto no
sentido de rejeitar as razões de justificativas, aplicar
multa no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) e
arquivamento dos autos.
Após, temos o Voto Vista nº 00095/2019-8 do
Conselheiro Sérgio Manoel Nader Borges votando no
sentido de manter a irregularidade, rejeitar as razões de
justificativas e expedir determinação ao atual Secretário
de Defesa Social do município.
FUNDAMENTAÇÃO
A referida Auditoria teve como objetivo de avaliar
a regularidade e economicidade na contratação e
na execução dos serviços de vigilância patrimonial
desarmada realizada por meio da terceirização de mão
de obra.
Passarei a análise da irregularidade mantida pela equipe
técnica.
Justificativa insuficiente para contratação
A presente irregularidade refere-se à contratação
de serviço de vigilância patrimonial. Alega a equipe
técnica que a contratação teve um termo de referência
carente de detalhes acerca da execução de serviços
e do quantitativo efetivo para a contratação, apenas
mencionando a necessidade de postos de trabalho

diurnos e noturnos, sem especificar o quantitativo
específico de trabalhadores por turno e por posto
de trabalho, além da repercussão em contratação de
pessoal com as mesmas atribuições inerentes a cargo
efetivo existentes na administração municipal.
A equipe de auditoria questionou o fato de a
Administração Pública contratar empresa terceirizada
para atender uma suposta demanda de agentes de
segurança, sendo que no processo licitatório não ficou
demonstrado de fato que existe essa demanda. Alegam
que não ficou demonstrado qual seria a quantidade
de pessoal suficiente para atender à necessidade
informada, não apresentou nenhum estudo ou análise
que comprovasse a solicitação relatada no termo de
referência e não constam estudos técnicos apontando
quantitativo deficitário, nem tão pouco mapas de
ocupação de cargos expressando números de esta�sticas
que comprovem afirmação de insuficiência de quadro de
pessoal.
O Sr. Marcus Duarte Gazzani – Secretário Municipal
de Defesa Social apresentou como justificativa que a
necessidade em um maior número de vigilantes decorreu
especialmente das diversas narrativas de práticas de
delitos nos prédios públicos. Alegou que o Município
possui 76 prédios públicos que necessitam do serviço de
vigilância e o quantitativo de servidores efetivos são de
apenas 83 que não atendiam antes da terceirização do
serviço sequer 30 postos de serviços. Atualmente alega
que o Município possui 67 postos de serviços recebendo
o atendimento do serviço de vigilância.
Devemos aqui destacar que estamos diante de uma
Adesão à ata de Registro de Preços nº 125/2017 –
Pregão eletrônico nº 040/2016, realizado pela Prefeitura
www.tce.es.gov.br

de Vitória.
O termo de referência é o guia do processo licitatório, é
uma exigência legal disposta na Lei 8.666/93. Além disso,
o art. 3º, I da Lei 10.520/02, determina expressamente a
necessidade da justificativa para a contratação na fase
preparatória do pregão, exigência essa que se estende
para os casos de adesão às atas de registro de preço.
Observo que no presente processo o Termo de Referência
não apresenta justificativas suficientes, não contém
os detalhes acerca da execução do contrato, tais como
composição do quadro de funcionários e remuneração
da contratada, apenas registrando como novidade que
a secretaria municipal de defesa social não indicaria
o quantitativo de funcionários que aquela deveria
empregar no contrato de locação de mão-de-obra,
porém indicaria o quantitativo de postos de trabalho a
serem utilizados em cada turno.
Ocorre que, não foram apresentados no processo
qualquer estudo ou análise que comprovasse a solicitação
relatada no termo de referência, não há levantamento
de quantitativos e nem de mapas de ocupação de
cargos, expressando esta�sticas que corroborem com o
contexto de deficiência de mão de obra. Para efeitos de
estimativas de custo foi informado apenas o quantitativo
mínimo e máximo para cada turno de exercício das
funções de supervisão e vigilância patrimonial, não
definindo o quantitativo de postos de trabalho e nem o
quantitativo de funcionários terceirizados.
Com isso, acompanho o entendimento técnico e
mantenho a referida irregularidade.
Acompanho a sugestão de determinação contida
no Voto Vista do Conselheiro Sérgio Manuel Nader
Segunda-feira, 12 de agosto de 2019
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Borges no sentido de determinar ao atual Secretário de
Defesa Social do município de Itapemirim para que em
situações futuras, sejam devidamente especificadas nos
respectivos Termos de Referência, as circunstâncias de
fato ensejadoras das pretensas contratações a serem
realizadas para fins de atendimento do interesse público
municipal.
Entretanto, quanto a aplicação da multa anteriormente
aplicada, considerando o Voto Vista do Conselheiro
Sérgio Manuel Nader Borges, bem como a atual mudança
do Regimento Interno no que diz respeito possibilidade
de aplicação de multa inferior à R$ 3.000,00, entendo
que a mesma deva ser reduzida e aplicada no valor de
R$ 1.000,00 (mil reais) ao Sr. Marcus Duarte Gazzani –
Secretário Municipal de Defesa Social.
Ante todo o exposto, acompanhando parcialmente o
entendimento da Área Técnica do Ministério Público de
Contas e do Voto Vista do Conselheiro Sérgio Manoel
Nader Borges, VOTO por que seja adotada a deliberação
que ora submeto à apreciação deste Colegiado.
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACÓRDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em Sessão Colegiada, ante as razões
expostas pelo Relator em:
Rejeitar as razões de justificativas do Sr. Marcus Duarte
Gazzani – Secretário Municipal de Defesa Social, tendo
em vista a permanência da seguinte irregularidade
Justificativa insuficiente para contratação.
Determinar ao atual Secretário de Defesa Social do
município de Itapemirim que em situações futuras, sejam
devidamente especificadas nos respectivos Termos de
Referência, as circunstâncias de fato ensejadoras das

pretensas contratações a serem realizadas para fins de
atendimento do interesse público municipal;

Parcialmente vencido o conselheiro Sérgio Manoel
Nader Borges, que votou por deixar de aplicar a multa.

Aplicar multa no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) ao
Sr. Marcus Duarte Gazzani, de acordo com o artigo 389
inciso II do Regimento Interno desta Corte de Contas.

3. Data da Sessão: 19/06/2019 - 19ª Sessão Ordinária da
2ª Câmara.

Dar ciência aos interessados;

4.1. Conselheiros: Sérgio Manoel Nader Borges
(presidente), Domingos Augusto Taufner (relator) e
Rodrigo Coelho do Carmo.

Após os trâmites regimentais, arquivar os autos.
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Relator
1. ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACÓRDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as
razões expostas pelo Relator em:
1.1. Rejeitar as razões de justificativas do Sr. Marcus
Duarte Gazzani – Secretário Municipal de Defesa Social,
tendo em vista a permanência da seguinte irregularidade:
1.1.1. Justificativa insuficiente para contratação.
1.2. Determinar ao atual Secretário de Defesa Social do
município de Itapemirim que em situações futuras, sejam
devidamente especificadas nos respectivos Termos de
Referência, as circunstâncias de fato ensejadoras das
pretensas contratações a serem realizadas para fins de
atendimento do interesse público municipal;
1.3. Aplicar multa no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) ao
Sr. Marcus Duarte Gazzani, de acordo com o artigo 389,
inciso II do Regimento Interno desta Corte de Contas.
1.4. Dar ciência aos interessados;
1.5. Após os trâmites regimentais, arquivar os autos.
2. Por maioria, nos termos do voto do relator.
www.tce.es.gov.br

4. Especificação do quórum:

5. Fica o responsável obrigado a comprovar perante
o Tribunal o recolhimento do débito e/ou da multa
aplicada, no prazo de trinta dias, contados a partir da
publicação deste Acórdão, nos termos do art. 454,
inciso I, do Regimento Interno deste Tribunal. Quando
cabível recurso, os prazos para interposição encontramse previstos no Título VIII do mesmo diploma normativo.
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Relator
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
Fui presente:
PROCURADOR DE CONTAS LUIS
HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Em substituição ao procurador-geral
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões

ACÓRDÃO TC- 0746/2019-4
Processo: 04267/2018-6
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador

Segunda-feira, 12 de agosto de 2019
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Exercício: 2017
UG: FMSI - Fundo Municipal de Saúde de Ibatiba
Relator: Domingos Augusto Taufner
Responsável: NILCILAINE HUBNER FLORINDO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE PREFEITO – FUNDO
MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBATIBA - EXERCÍCIO DE 2017
– REGULAR – QUITAÇÃO - ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO
TAUFNER:
RELATÓRIO
Tratam os presentes autos de Prestação de Contas
Anual de Ordenador do Fundo Municipal de Saúde de
Ibatiba, referente ao exercício financeiro de 2017, sob a
responsabilidade da Sra. Nilcilaine Hubner Florindo.
O Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e
Economia – NCE elaborou Relatório Técnico RT 675/20189, apontando o seguinte indicativo de irregularidade:
Item/ Descrição do achado:3.4.2 Regime Geral de
Previdência Social(item 3.4.2do RT 675/2018)Base Legal:
arts 40 e 195, I, da Constituição Federal. Responsável
NILCILAINE HUBNER FLORINDO
Ato sequente, foi elaborada a Instrução Técnica Inicial
ITI 00016/2019-3, sugerindo a citação da responsável
para apresentar justificativas no prazo legal. Assim,
acompanhando o entendimento, a citação da
responsável foi efetuada, conforme Decisão SEGEX
00012/2019-5. Devidamente citada, conforme o Termo
de Citação 00013/2019-1, a responsável apresentou
suas justificativas.
Tendo analisado as possíveis irregularidades e os
esclarecimentos apresentados, o Núcleo de Controle

Externo de Contabilidade e Economia - NCE elaborou a
Instrução Técnica Conclusiva 1241/2019-9, concluindo
pelo julgamento regular da presente Prestação de
Contas.

as fundações e as sociedades por eles instituídas ou
mantidas, bem como as contas daqueles que derem
causa a perda, extravio ou outra irregularidade de que
resulte dano ao erário.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de Contas,
em Parecer 02116/2019-1 da lavra do Procurador de
Contas, Dr. Heron Carlos Gomes de Oliveira, anuiu aos
argumentos fáticos e jurídicos delineados pela Área
Técnica.

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

É o sucinto relatório.

Regime Geral de Previdência Social (item 3.4.2do RT
675/2018)

FUNDAMENTAÇÃO

DOS INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES

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.

Base Legal: arts 40 e 195, I, da Constituição Federal

A referida Prestação de Contas foi recebida e protocolada
nesta Corte de Contas em 02 de abril de 2018 por meio
do Sistema CidadES, ou seja, intempestivamente, nos
termos do art. 139 da Resolução TCEES nº 261/2013.

Nas contribuições previdenciárias do RGPS (parte
patronal), pode-se verificar, das tabelas acima, que as
quantias assinaladas pela unidade gestora, durante o
exercício ora analisado, exibiram 32,42% dos valores
devidos, sendo considerados aceitáveis para fins de
análise das contas, sendo que os valores quitados pela
UG, no decorrer do exercício em análise, representam
27,90% dos valores devidos.

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
www.tce.es.gov.br

Em análise, o Relatório Técnico 675/2018 apontou a
seguinte situação para as contribuições previdenciárias
devidas ao Regime Geral de Previdência Social – RGPS:
Tabela 15: Contribuições Previdenciárias – Unidade
Gestora Em R$ 1,00
Fonte: Processo TC 04267/2018-6 - Prestação de Contas
Anual/2017
Tabela 16: Contribuições Previdenciárias – Servidor Em
R$ 1,00
Fonte: Processo TC 04267/2018-6 - Prestação de Contas
Anual/2017

Segunda-feira, 12 de agosto de 2019
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Em relação às contribuições previdenciárias do RGPS
(parte do servidor), é possível notar das tabelas
anteriores, que os valores consignados pela UG, durante
o exercício em estudo, reﬂetiram 29,91% dos valores
devidos. No que tange aos valores recolhidos pela UG,
no decorrer do exercício em análise, simbolizaram
30,94% dos valores devidos.
Em sede de defesa, alega a responsável que no que se
refere às obrigações patronais e retidas de servidores,
exibidos nos demonstrativos contábeis da PCA/2017,
salienta que esses valores que foram contabilizados
tiveram como fundamento os resumos mensais da folha
de pagamento encaminhados pelo setor de recursos
humanos ao setor contábil do Fundo Municipal de Saúde.
Quanto aos valores exibidos pelo FMSI por meio do
arquivo estruturado (XML) “FOLRGP”, aduz que a
divergência expressa entre montante líquido e quitado
de obrigações patronais devidas ao INSS e os valores
que compõem o resumo anual da folha de pagamento,
e a divergência de valores retidos e recolhidos de INSS
de servidores alusivos ao resumo anual da folha de
pagamento, consoante mostrado por meio das “tabelas
15” e “tabela 16” do relatório técnico em questão, se
dá pois o arquivo estruturado “FOLRGP” foi criado de
maneira inconsistente através do sistema de Recursos
Humanos do município, tendo em vista que da breve
análise dos valores evidenciados por meio do resumo
anual da folha de pagamento exibidos na PCA/2017,
observou-se que o valor bruto do resumo anual da folha
de pagamento dos servidores é maior do que o total do
montante da despesa liquidada pela unidade gestora no
exercício de 2017, que consta no balancete da despesa
por elemento de despesa (Doc.001), o que somente,

corrobora a inconsistência dos valores gerados no resumo anual da folha de pagamento (FOLRGP).
Tendo isso em vista e objetivando provar documentalmente que tanto os valores liquidados e quitados de contribuição
patronal, quanto os valores retidos, bem como recolhidos de auxílio previdenciária de servidores são condizentes com
as quantias que o setor de recursos humanos exibiu mensalmente ao setor contábil para registro, ainda, apresentou
resumo anual da folha de pagamento dos servidores (Doc. 002) corrigida, como apresentada nas tabelas a seguir:
Contribuições Previdenciárias - Patronal
Regime de Previdência
RPPS
RGPS
Totais

Empenhado (A)
0,00
1.552.961,20
1.552.961,20

Liquidado (B)
0,00
1.552.961,20
1.552.961,20

Pago (C)
0,00
1.336.661,53
1.336.661,53

Folha de Pgto (D)
0,00
1.513.065,55
1.513.065,55

% (B/D)
0,00
102,64
102,64

% (C/D)
0,00
88,34
88,34

Contribuições Previdenciárias - Servidor
Regime de Previdência
RPPS
RGPS
Totais

Inscrições (A)
0,00
614.005,02
614.005,02

Baixas (B)
0,00
635.236,27
635.236,27

Folha de Pgto (C)
0,00
608.929,27
608.929,27

% A/C)
0,00
100,83
100,83

% B/C)
0,00
104,32
104,32

Do quadro anterior, é possível verificar a compatibilidade que existe entre os valores registrados pela contabilidade do
Fundo Municipal de Saúde de Ibatiba e os valores mostrados por meio do resumo anual da folha de pagamento (Doc.
002), restando os valores trazidos dentro do limite de aceitabilidade de 10% determinado por este Tribunal para estudo
da PCA.
No que tange aos valores recolhidos de INSS patronal de 2017, alega a responsável que, ainda que o valor liquidado
seja de R$ 1.552.961,20 e a quantia paga ter sido de 1.336.661,53, o saldo restante é de R$ 216.299,67 (Doc. 003) e foi
totalmente recolhido no mês de janeiro de 2018, pois o vencimento da contribuição patronal ocorre até o dia 20 do
mês subsequente ao de obrigação da contribuição, não existindo saldo a recolher referente ao exercício em comento,
o qual apurou o resultado abaixo:
Tabela
Considerando menciona que não houve ausência de recolhimento de valores devidos em favor do INSS, seja patronal
ou retidos de servidores e os valores apontados estão dentro do limite aceitável pelo TCEES para fins de análise das
contas, igualmente as pequenas divergências de valores constantes se devem a folha de pagamento complementares
que são criadas no mês de competência da verba, corrigindo a SEFIP, e o registro contábil ocorre no mês em que a folha
de pagamento complementar é encaminhada ao setor contábil para registro, respeitando ao princípio da oportunidade
para apontamento e correção dos fatos contábeis.
Se assim não fosse, tanto o município quanto a UG não manter-se-iam em condições de adimplência diante da Secretaria da
www.tce.es.gov.br
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Receita Federal, situação que não ocorreu no município,
tendo em vista a regularidade na manutenção dos
pagamentos dos valores devidos pelo Fundo Municipal
de Saúde ao Regime Geral de Previdência Social, sejam
patronais ou retidos de servidores.
Observando as alegações da defendente, considero
que elas devem prosperar. É possível notar no resumo
da folha de pagamento registrado na defesa (Peça
complementar 5099/2019) que tal valor de contribuição
previdenciária retida dos servidores foi de R$ 608.929,27
e o valor de contribuição patronal devida resultou no
valor de R$ 1.513.065,55.
(FIGURA)
Ainda em análise às justificativas, é possível constatar
que, quanto as contribuições dos servidores, que
o valor de inscrições (R$ 615.005,02) e baixas (R$
635.236,27) ocorridas no exercício de 2017 mostraram,
nessa ordem, 100,83% e 104,32% do montante retido
em folha de pagamento (R$ 608.929,27), assim, tais
valores podem ser considerados aceitáveis para fins
de análise das contas. No que concerne a contribuição
patronal, as quantias empenhadas e liquidadas no valor
de R$ 1.552.961,20 corresponderam, respectivamente,
a 102,64% do valor de R$ 1.513.065,55, apontado no
resumo da folha de pagamento.
Já a quantia paga de R$ 1.336.661,53, representou
88,34%, contudo, consoante demonstra os documentos
enviados pela responsável, a competência de dezembro
de 2017, no valor de R$ 216.299,67 foi recolhida ao INSS
somente em janeiro de 2018, pois o vencimento para
a recolhimento da contribuição de dezembro apenas
acontece em 20 de janeiro do ano seguinte. Logo, o valor
total recolhido de contribuição patronal de 2017 foi de R$

1.552.961,20, ou seja, dentro dos padrões considerados
como aceitáveis para fins de análise das contas.
Portanto, tendo em vista tais apontamentos, afasto o
indicativo de irregularidade ora analisado.
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

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

1. ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACÓRDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as
razões expostas pelo Relator, em:
1.1. Julgar REGULARES as contas do Fundo Municipal
de Saúde de Ibatiba, relativas ao exercício de 2017, sob
a responsabilidade da Sra. Nilcilaine Hubner Florindo,
conforme dispõe o art. 84, inciso I, da Lei Complementar
621/2012 c/c, dando quitação à responsável, nos termos
do artigo 85 do referido diploma legal;
1.2. DAR CIÊNCIA aos interessados;
1.3. Após os trâmites regimentais, ARQUIVAR os autos.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 19/06/2019 - 19ª 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.
www.tce.es.gov.br

ACÓRDÃO TC- 0747/2019-4
Processos: 08331/2019-6, 03340/2018-8
Classificação: Embargos de Declaração
UG: PMPK - Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy
Relator: Domingos Augusto Taufner
Interessado: NOVO HORIZONTE CONSERVADORA LTDA,
SERVILIMP SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA DE
VITORIA LTDA, MARCELA DA CRUZ MOTA
Recorrente: DILZERLY MIRANDA MACHADO TINOCO
Procuradores: VIVIEN BELO TAVARES (OAB: 14139-ES,
OAB: 180499-MG), MAURICIO DOS SANTOS GALANTE
(OAB: 2032-ES)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DO ACÓRDÃO
Nº 521/2019 – SEGUNDA CÂMARA – PREFEITURA
MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY – CONHECER –
NEGAR PROVIMENTO – ARQUIVAR
O EXMO. SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO
TAUFNER:
Segunda-feira, 12 de agosto de 2019

47

ATOS DA 2a CÂMARA

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela Sra.
Dilzerly Miranda Machado Tinoco, por intermédio de
seu advogado Sr. Maurício Galante, em face do Acórdão
nº TC 521/2019- Segunda Câmara, o qual dentre outras
deliberações rejeitou as razões de justificativas da
embargante, aplicando-lhe multa individual do valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais).
A embargante aduz que não poderia o Colegiado ter
lhe aplicado multa, tendo em vista que, segundo ela,
o processo se tratava de “Relatório de Auditoria de
Conformidade” com objetivo de avaliar a regularidade na
contratação e execução dos serviços de limpeza predial e
de portaria das unidades escolares do Município.
Alega, que a penalidade é injusta em razão da dificuldade
de comunicação da época dos fatos 2015 a 2016, o que
dificultou o controle.
Sustenta que os servidores terceirizados possuíam suas
respectivas chefias e a fiscalização dos contratados era
de responsabilidade de outra servidora. Assim, ao final
requer a exclusão da multa.
É o relatório, passo a fundamentar.
FUNDAMENTAÇÃO
Precipuamente, quanto ao cabimento dos embargos de
declaração, verifico que encontram respaldo no art. 167,
caput, da Lei Orgânica deste Tribunal (Lei Complementar
Estadual 621/2012).
Além disso, constato que o expediente se apresenta
tempestivo, conforme Despacho 26902/2019-9 da
Secretaria Geral das Sessões e que o interessado possui
legitimidade, o interessado foi notificado para apresentar
suas contrarrazões, estando, portanto, atendidos

os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual
entendo que os embargos devem ser conhecidos.

DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER

No tocante ao mérito, após análise dos autos, verifico
que a oposição dos presentes Embargos não encontra
respaldo no ordenamento jurídico, o que obsta o seu
provimento.

1. ACÓRDÃO

Ressalto que inexiste contradição ou omissão ou
obscuridade no Acórdão TC 521/2019-Segunda Câmara,
eis que o Acórdão guerreado é claro ao deixar de acolher
as razões da ora embargante, aplicando-lhe multa em
razão da manutenção da irregularidade “Ausência de
controle por parte da Secretaria de Educação na gestão
dos contratos terceirizados”.
Outrossim, importante destacar que a embargante
demonstra claramente sua intenção de rediscutir o
mérito, não trazendo em nenhum momento onde
ocorreu o ponto que merecia ser aclarado ou revisto,
limitando-se tão somente a trazer as razões de mérito
que deveriam ser discutidas por meio de recurso cabível
para enfretamento de mérito.
Destarte, os presentes embargos devem ter seu
provimento negado, uma vez que o julgado combatido
não possui nenhum dos vícios previstos no artigo 167 da
Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo.
Por fim, cumpre ressaltar que conforme preconiza o
artigo 155, caput, da Lei Orgânica desta Corte, não é
obrigatória a audiência do Ministério Público de Contas
nos Embargos de Declaração.
Ante todo o exposto, VOTO por que seja adotada
a deliberação que ora submeto à apreciação deste
Colegiado.
www.tce.es.gov.br

Relator
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em Sessão Colegiada, ante as razões
expostas pelo Relator, em:
1.1. CONHECER os presentes Embargos de Declaração
1.2. E, quanto ao mérito, NEGAR PROVIMENTO,
mantendo-se incólume o teor do Acórdão TC 521/2019
proferido pela Segunda Câmara deste Tribunal.
1.3. Dar ciência aos interessados.
1.4. Após os trâmites regimentais, arquivar os autos.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 19/06/2019 - 19ª 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
Segunda-feira, 12 de agosto de 2019
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ACÓRDÃO TC- 0748/2019-4
Processo: 06318/2010-3
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Auditoria
Exercício: 2009
UG: PMI - Prefeitura Municipal de Ibatiba
Relator: Sérgio Manoel Nader Borges
Interessado: PREFEITURA IBATIBA
Responsável: LINDON JONHSON ARRUDA PEREIRA,
CHRIS ROBERTO DE CARVALHO, GABRIEL CAMPAGNARO
GOMES, IDERALDO ZORZAL GUISSO, EDUARDO
BORTOLINI ALTOE, JILIENE APARECIDA MACHADO
GUAIOTO FREITAS, GEORDANE RODRIGUES DE RESENDE,
LUCIANA MARACAT, JHONATHAN FREITAS DOS SANTOS
Procuradores: ALTAMIRO THADEU FRONTINO SOBREIRO
(OAB: 15786-ES), GREGORIO RIBEIRO DA SILVA (OAB:
16046-ES)
AUDITORIA ORDINÁRIA – DEFICIÊNCIA NA MATRIZ DE
RESPONSABILIZAÇÃO – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM
JULGAMENTO DO MÉRITO – ARQUIVAR
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER
BORGES:
RELATÓRIO
Tratam os autos de fiscalização ordinária realizada na
Prefeitura Municipal de Ibatiba/ES, referente ao exercício
financeiro de 2009, sob a responsabilidade do Sr. Lindon
Jhonson Arruda Pereira, então Prefeito Municipal, e
outros.
Às ﬂs. 01/04 constam o Plano e o Programa de Auditoria

Ordinária nº 241/2010, que deram origem ao Relatório
de Auditoria Ordinária nº 202/2010 acostado às ﬂs.
05/43, instruído com os documentos de ﬂs. 44/1657 dos
autos, no qual foram identificados eventuais indícios de
irregularidades ocorridas nos atos de gestão do Poder
Executivo do Município de Ibatiba/ES no exercício de
2009.
Destarte, constam às ﬂs. 1658/1686 documentos
atinentes ao Processo TC 6792/2010, que tratou de
“ocorrência” deﬂagrada pela Equipe de Auditoria deste
TCEES responsável pela fiscalização in loco conforme
determinado no Plano e Programa de Auditoria Ordinária
nº 241/2010 de ﬂs. 01/04 dos presentes autos, haja vista
a sonegação de documentos pelo Sr. Lindon Jhonson
Arruda Pereira quando da realização dos trabalhos de
auditoria.
Registre-se que o então Conselheiro Relator Marcos
Miranda Madureira, após este TCEES adotar as medidas
cabíveis ao caso concreto e o envio da documentação
solicitada pelo ordenador de despesas, determinou a
baixa dos autos do Processo TC 6792/2010, a juntada
aos presentes autos (TC 6318/2010) dos documentos de
ﬂs. 1658/1686 e o prosseguimento do feito, conforme
Despachos de ﬂs. 1659 e de ﬂs. 1686 dos autos.
Às ﬂs. 1688/1691 consta a Manifestação Técnica
Preliminar nº 98/2011 exarada pela 6ª Controladoria
Técnica, sugerindo a adoção de medidas preventivas
em relação a indícios de irregularidades constatadas
e, ainda, a expedição de o�cios a outras Instituições
regulamentadoras de determinada categoria profissional.
Em seguida, foi elaborada pela 6ª Controladoria Técnica
a Instrução Técnica Inicial ITI 833/2011, ﬂs. 1692/1694,
sugerindo a Notificação do Sr. Lindon Jhonson Arruda
www.tce.es.gov.br

Pereira – Prefeito Municipal, a saber:
“Senhor Chefe da 6a Controladoria Técnica,
Trata a presente de Instrução Técnica Inicial elaborada
conforme disposto no Relatório Técnico de Auditoria
Ordinária nº 202/2010, em cumprimento aos Planos
e Programas de Auditoria nº 241/2010, realizado na
Prefeitura Municipal da Ibatiba, referente ao exercício
de 2009.
Da análise do referido Relatório, a Equipe de Auditoria
verificou possível irregularidade, carecedora de
informações da servidora Luciana Maraçat, devidamente
disposta adiante:
1 - PRESTAÇÃO IRREGULAR
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

DE

SERVIÇO

NA

Base Legal: Infração ao art. 37, “caput”, XVI e XVII da
CF/88 e parágrafo único do art. 63 da Lei Complementar
do Município de Conceição do Castelo n.º 02/1994 c/c o
parágrafo único do art. 20 da Lei Complementar Estadual
n.º 46/1994.
O Poder Executivo Municipal de Ibatiba contratou a Sr.ª
Luciana Maraçat, através dos Contratos n.º 03/2009
e Contrato Proveniente do Convite n.º 08/2009, para
prestação de serviços advoca�cios e assessoria jurídica.
Informa a Equipe de Auditoria que no exercício do
objeto contratual a contratada exerceu cargo público
de provimento em comissão de assessor jurídico na
Prefeitura Municipal de Conceição do Castelo.
Considerando o caráter permanente do objeto daqueles
contratados, cujas atribuições são inerentes ao exercido
de servidor investido na carreira através de concurso
público, e o cargo que a mesma ocupava na Prefeitura
Municipal de Conceição do Castelo, entende-se pelo
Segunda-feira, 12 de agosto de 2019
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acumulo ilegal de cargo e função pública, em desrespeito
ao preceituado no art. 37, XVI e XVII da Constituição
Federal.
Infere-se, ainda, que a mesma ocupava cargo
comissionado na Prefeitura Municipal de Conceição
do Castelo, e como tal tem sua jornada de trabalho de
08 horas diárias, sendo exigida dedicação integral ao
serviço, conforme depreende-se do parágrafo único, do
art. 63 da Lei Complementar do Município de Conceição
do Castelo n.º 02/1994 c/c parágrafo único do art. 20
da Lei Complementar do Estado do Espírito Santo n.º
46/1994.
Lei Complementar Municipal n.º 02/1994:
Artigo 63 – [...]
Parágrafo único – Até que entre em vigor o Estatuto a que
se refere o “caput” deste artigo, os servidores públicos
municipais serão regidos pelo Estatuto dos Servidores
Públicos de Estado e Legislação Complementar (Lei
Complementar 046 de 10 de janeiro de 1994).
Lei Complementar Estadual n.º 46/1994:
Art. 20 – [...]
Parágrafo único - A jornada normal de trabalho será de
oito horas diárias, para o exercício de cargo em comissão
ou de função gratificada exigindo-se do seu ocupante
dedicação integral ao serviço.
Assim, sem embargo, e em que pese a existência de
indícios acumulação indevida, questiona-se, também a
regular prestação de serviço no Município de Conceição
do Castelo, haja vista a possível incompatibilidade de
horários entre os cargos ocupados pela servidora e
a exigência de dedicação integral, em inobservância
aos Princípios da Legalidade, Moralidade e Eficiência,

insculpidos no art. 37 “caput” da Constituição Federal e o
disposto no art. 20, parágrafo único da Lei Complementar
Estadual n.º 46/1994 combinado com o parágrafo
único do art. 63 da Lei Complementar do Município de
Conceição do Castelo n.º 02/1994.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, sugerimos NOTIFICAÇÃO do Sr. Lindon
Johnson Arruda Pereira, Prefeito do Município de
Ibatiba, para ciência e adoção das cautelas necessárias
no tocante às contratações que gerem acumulo indevido
de cargo e função pública”.
Ato con�nuo foi elaborada também pela 6ª Controladoria
Técnica a Instrução Técnica Inicial nº 830/2011, ﬂs.
1695/1720, sugerindo a citação dos responsáveis
conforme “conclusão” abaixo transcrita:
“CONCLUSÃO
Ante o exposto, sugerimos a CITAÇÃO do agente
responsável pela Prefeitura Municipal de Ibatiba, Senhor
Lindon Jonhson Arruda Pereira (exercício de 2009), para
que apresente as justificativas que julgar pertinentes
quanto às possíveis irregularidades apontadas nesta
Instrução Técnica Inicial.
Conforme artigo 51, § 3º, da Lei nº 8.666/93, sugerimos
também que sejam citados a responder solidariamente
os membros da Comissão de Licitação, Srs. Jonathan
Freitas dos Santos, Chris Roberto de Carvalho, Eduardo
Bortolini Altoé, Ideraldo Zorzal Guisso, Juliene A. M.
Guaioto Freitas, devido aos seguintes indícios de
irregularidades:
Item 3 – Omissão na Exigência de Qualificação Técnica,
Contratação de Pessoa Inabilitada: Nulidade do Contrato;
Item 4 – Omissão no dever de inabilitar;
www.tce.es.gov.br

Item 9 – Ausência de especificação do preço unitário;
Item 10 – Previsão de realização de serviço não objeto
de licitação;
Item 11 – Cláusula restritiva de participação;
Item 12 – Ausência de Publicidade;
Item 13 – Direcionamento em Procedimento Licitatório;
Considerando o relatado pela Equipe de Auditoria,
no item 2 da presente Instrução Técnica Inicial –
Descumprimemto de cláusulas do termo de convênio
- quanto a autorização e aprovação da prestação de
contas do convênio n.º 02/2009, de forma sucinta
desrespeitando as determinações legais, emitida pelo
Sr. Gabriel Campanharo Gomes, à época secretário
municipal de finanças, o qual o faz co-responsável pelo
repasse irregular dos recursos públicos, culminando na
sugestão de ressarcimento, o torna sujeito a ser citado
para esclarecimento.
Do mesmo modo, no item 3 da presente Instrução
Técnica Inicial – Omissão na exigência de qualificação
técnica, contratação de pessoa inabilitada: nulidade do
contrato- o parecer da Sr. Luciana Maraçat aprovando o
conteúdo do Edital e minuta de contrato que contraria
as normas vigentes quanto a atuação do profissional
na área jurídica, a torna solidariamente responsável,
tornando-a sujeita a ser citado para esclarecimento.
Ainda, considerando o disposto no item 3 – Omissão
na exigência de qualificação técnica, contratação de
pessoa inabilitada: nulidade do contrato, e item 13.B –
direcionamento em procedimento licitatório - quanto
a identificação do Sr. Geordane Rodrigues de Resende
como Advogado em procedimento licitatório anterior
a sua inscrição na Ordem dos Advogados no Brasil, e a
Segunda-feira, 12 de agosto de 2019
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possibilidade da declaração de idoneidade do mesmo
por esta Corte de Contas, em respeito a ampla defesa
e contraditório, faz-se necessário a citação do mesmo.
Lembramos que tanto os membros da Comissão de
Licitação, ainda servidores do Poder Executivo Municipal
de Ibatiba, e a Sr.ª Luciana Maraçat, servidora do Poder
Executivo do Município Conceição do Castelo, podem
ser citados no domicílio profissional, conforme dispõem
o art. 76 do Código Civil Brasileiro (Lei n.º 10.406/2002).
Informa a Equipe de Auditoria o endereço do Sr. Gabriel
Campanharo Gomes, Fazenda Boa Esperança – Zona
Rural – CEP: 29.395-000.
Encontra-se nos documentos acostados nos autos como
endereço residencial do Sr. Geordane Rodrigues de
Resende: Rua Flor de Minas, nº 360, Central de Minas
–35.260.000 – Minas Gerais”.
Destarte, consta às ﬂs. 1724/1731 o r. Voto do então
Conselheiro Relator Marcos Miranda Madureira, que
foi integralmente acolhido pelo Plenário desta Corte
de Contas conforme Decisão Preliminar TC 671/2011,
ﬂs. 1732, determinando a notificação do Sr. Lindon
Jhonson Arruda Pereira conforme sugerido na ITI
833/2011, assim como determinando a citação do Sr.
Lindon Jhonson Arruda Pereira, Sr.ª Luciana Maraçati; Sr.
Geordane Rodrigues Resende; Sr.ª Juliene A. M. Guaioto
Freitas; Sr. Ideraldo Zorzal Guisso; Sr. Eduardo Bortolini
Altoé; Sr. Chris Roberto de Carvalho; Sr. Jonatan Freitas
dos Santos; e Sr. Gabriel Campanharo Gomes; conforme
sugerido na ITI nº 830/2011 de ﬂs. 1695/1720 dos autos.
Devidamente citados e notificados, os Responsáveis
apresentaram as justificativas e documentos
que entenderam pertinentes, conforme quadro
demonstrativo abaixo:

RESPONSÁVEL
Lindon Jhonson
Arruda Pereira
L u c i a n a
Maraçati
Geordane
Rodrigues
Resende
Juliene A. M.
Guaioto Freitas
Ideraldo Zorzal
Guisso
E d u a r d o
Bortolini Altoé
Chris Roberto
de Carvalho
Jhonatan Freitas
dos Santos
G a b r i e l
Campanharo
Gomes

CIT./NOT.
Fls. 1751

JUST.
Fls. 1859/1942

DOCS.
Fls. 1943/2300

ambos da Lei 4.320/64 e Art. 116, § 1º, incisos I a VII, da
Lei 8.666/93;

Fls. 1753

Fls. 2302/2323

Fls. 2324/2833

Responsável:

Fls.1745

Fls. 1850/1856

Fls. 1857

Lindon Jhonson Arruda Pereira;
4.1.2 – Descumprimento de Cláusulas do Termo de
Convênio 9item 3.2 desta ITC).

Fls. 1745

Fls. 1817/1838

Fls. 1839/1848

Fls. 1744

Fls. 1758/1774

Fls. 1775/1784

Fls. 1744

Fls. 1786/1805

Fls. 1806/1815

Base Legal: Art. 16, Caput e Parágrafo Único e art. 17
da Lei 4.320/64 e Art. 116, § 1º, incisos de I a VII da Lei
8.666/93

Fls. 1751

Fls. 2837/2854

Fls. 2855/2867

Responsáveis Solidários:

Fls. 2987

Fls. 2991/3007

Fls. 3008/3041

Fls. 2873

Fls. 2879/2885

Fls. 2886/2985

Lindon Jhonson Arruda Pereira – Prefeito;
Gabriel Campanharo Gomes – Secretário Municipal de
Finanças.
4.1.3 – Omissão na Exigência de Qualificação Técnica,
Contratação de Pessoa Inabilitada: Nulidade do
Contrato (item 3.3 desta ITC).

Em seguida, os autos foram ao Núcleo de Estudos Técnicos
e Análises Conclusivas para elaboração de Instrução
Técnica Conclusiva 2800/2013, às ﬂs. 3045/3191, que
concluiu por manter as seguintes irregularidades e com
a proposta de encaminhamento:

Base Legal: Art.30, I; art. 40, inc. VI, art.41, § 4º, art. 43,
incisos I e II e § 3º, todos da Lei 8.666/93;

4 – CONCLUSÃO/RESPONSABILILDADES

Lindon Jhonson Arruda Pereira;

4.1 Após a análise dos fatos constantes dos presentes
autos que versam sobre o Relatório de Auditoria
Ordinária RAO nº 202/2010 acostado às ﬂs. 05/43,
realizado na Prefeitura Municipal de Ibatiba/ES,
relativo ao exercício de 2009, entende-se que devem ser
mantidas as irregularidades:

Jonathan Freitas dos Santos;

4.1.1 – Ausência de Requisitos Autorizativos da
Concessão de Subvenção Social e para Realização de
Convênio. (item 3.1 desta ITC)

Geordane Rodrigues de Resende.

Base Legal: Art. 16, caput e Parágrafo Único c/c art. 17,
www.tce.es.gov.br

Responsáveis Solidários:

Chris Roberto de Carvalho;
Eduardo Bortolini Altoé;
Ideraldo Zorzal Guisso;
Luciana Maraçat;
passível de ressarcimento solidário ao erário municipal
a quantia de R$ 72.000,00 (setenta e dois mil reais),
equivalente a 37.363,77 VRTE.
Segunda-feira, 12 de agosto de 2019
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4.1.4 – Contratação de Assessoria para a Realização de
Serviços Típicos e Finalísticos da Administração Pública
e Ausência de Concurso Público (item 3.5 desta ITC).

Lindon Jhonson Arruda Pereira;

Responsáveis Solidários:

4.1.8 – Ausência de Especificação do Preço Unitário
(item 3.9 desta ITC)

Lindon Jhonson Arruda Pereira;

Base Legal: Art. 37, II e art. 132 da Constituição Federal;
Princípio do Interesse Público disposto no art. 32 da
Constituição Estado do Espírito Santo e art. 122 Caput e
§ 2º da Constituição do Estado do Espírito Santo; art. 85
da Lei Orgânica do Município de Ibatiba; art. 23, § 5º da
Lei nº 8.666/93.

Base legal: Art. 7º, § 2º, II; art. 40, § 2º, II da Lei nº
8.666/93; cláusulas 18.2 e 18.9 do edital da tomada de
preços nº 03/2009.

Chris Roberto de Carvalho;

Responsável:

Jonathan Freitas dos Santos;

Responsáveis Solidários:
Lindon Jhonson Arruda Pereira;

Lindon Jhonson Arruda Pereira;

Chris Roberto de Carvalho;

4.1.5 – Atribuição de Funções Públicas Não Criadas
em Lei à Pessoa Estranha à Administração e Ofensa ao
Princípio da Segregação de Funções (item 3.6 desta ITC)

Eduardo Bortolini Altoé;

Base Legal: Art. 37 “caput” (Princípio da Segregação das
Funções, derivado do Princípio da Moralidade), e incisos
I e II da Constituição Federal.
Responsável:
Lindon Jhonson Arruda Pereira;
4.1.6 – Ausência de Regular Liquidação de Despesas
(item 3.7 desta ITC)

Ideraldo Zorzal Guisso;
4.1.9 – Previsão da Realização de Serviço Não Objeto de
Licitação (item 3.10 desta ITC)
Base legal: Art. 37, XXI da Constituição Federal e art. 2º da
Lei nº 8.6566/93; Princípios da legalidade, moralidade,
impessoalidade, igualdade, competitividade, julgamento
objetivo e previstos no art. 37 “caput” e art. 3º da Lei nº
8.666/93; art. 40, I da Lei 8.666/93.

Jonathan Freitas dos Santos;
Eduardo Bortolini Altoé;
Ideraldo Zorzal Guisso;
4.1.11 – Ausência de Publicidade (item 3.12 desta ITC)
Base Legal: Artigo 21, incisos II e III da Lei 8.666/1993
Responsáveis Solidários:
Lindon Jhonson Arruda Pereira;
Jonathan Freitas dos Santos;
Chris Roberto de Carvalho;
Eduardo Bortolini Altoé;
Ideraldo Zorzal Guisso;
4.1.12 – Burla em Procedimento Licitatório (item 3.13
desta ITC)
Base Legal: Princípio da Moralidade, Princípio da
Impessoalidade, Artigo 37,Caput, da CF.

Responsáveis Solidários:

Responsáveis Solidários:

Base Legal: Art. 62 e 63 da Lei 4.320/64

Lindon Jhonson Arruda Pereira;

Lindon Jhonson Arruda Pereira;

Responsável:

Jonathan Freitas dos Santos;

Jonathan Freitas dos Santos;

Lindon Jhonson Arruda Pereira;

Chris Roberto de Carvalho;

Chris Roberto de Carvalho;

passível de ressarcimento ao erário municipal a quantia
de R$ 60.600,00, equivalente a 31.447,85 VRTE.

Eduardo Bortolini Altoé;

Eduardo Bortolini Altoé;

Ideraldo Zorzal Guisso;

Ideraldo Zorzal Guisso;

4.1.7 – Ausência de Fiscal do Contrato (item 3.8 desta
ITC)

4.1.10 – Previsão de Cláusula Restritiva de Participação
(item 3.11 desta ITC)

Base Legal: Art. 67, § 1º da Lei 8.666/93

Base Legal: Infringência ao artigo 3º, § 1o , Inciso I da Lei
nº 8.666/93.

4.1.13 – Pagamentos em Desconformidade com a
Proposta Vencedora Culminando em Sobrepreço (item
3.14 desta ITC)

Responsável:

www.tce.es.gov.br

Base Legal: Infringência ao artigo 3º, caput, e artigo 54,
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§ 1º da Lei nº 8.666/93. Art.37 da CF/88
Responsável:
Lindon Jhonson Arruda Pereira;
passível de ressarcimento ao erário municipal a quantia
de R$ 3.292,50, correspondente a 1.708,61 VRTE’S
4.1.14 – Usurpação de Competência e Ofensa ao
Princípio do Concurso Público (item 3.15 desta ITC)
Base legal: art. 5º, LXXIV; art. 24, XIII; art. 134, todos da
Constituição Federal.
Responsável:
Lindon Jhonson Arruda Pereira;
4.1.15 – Contratação de Shows por meio de Pessoa
Intermediária e sem Justificativa do Preço Contratado
(item 3.17 desta ITC)
Base Legal: Infringência ao artigo 25, inciso III e art. 26,
caput, e par. único, II e III da Lei nº 8.666/93. Art. 37, 38,
40, Inciso I e 50, Inciso I
Responsável:
Lindon Jhonson Arruda Pereira;
4.1.16 – Ausência de Controle Interno (item 3.18 desta
ITC)
Base Legal: Art. 31, 37 e 70 da CF/88 e art 70 da CE/89.
Responsável:
Lindon Jhonson Arruda Pereira;
4.2 - Isto posto e diante do preceituado no art. 79, inciso
III, da Res. TC 182/02, conclui-se opinando por:
4.2.1 - Converter, os presentes autos em tomada de
contas especial em face da existência de injustificado
dano ao erário, constatado no item 3.3 desta ITC, no valor
de R$ 72.000,00 (setenta e dois mil reais) equivalente a

37.363,77 VRTE; no item 3.7 desta ITC, no valor de R$
60.600,00 (sessenta mil e seiscentos reais) equivalente
a 31.447,85 VRTE; e no item 3.14 desta ITC, no valor de
R$ 3.292,50 (três mil duzentos e noventa e dois reais e
cinquenta centavos) correspondente a 1.708,61 VRTE,
na forma do artigo 57, inciso IV, da Lei Complementar
621/2012, ressaltando que os responsáveis solidários já
foram devidamente citados quanto à possibilidade de
ressarcimento, nos moldes do artigo 162 da Resolução
TC 182/2002 e Instrução Técnica Inicial nº 830/2011.
4.2.2 - Acolher a preliminar de ilegitimidade passiva
arguida pela Sr.ª Jiliene Aparecida Machado Guaioto
Freitas com a consequente extinção do processo sem
resolução de mérito especificamente em relação à
mesma, conforme determina o art. 267, inc. VI, do
Código de Processo Civil, aplicável à hipótese por força
do art. 70, da Lei Complementar nº 621/2012.
4.2.3 – Rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva
arguida pela Sr.ª Luciana Maraçat, referente ao item 3.3
desta ITC.
4.2.4 - Rejeitar parcialmente as razões de justificativas
e julgar irregulares as contas do Sr. LINDON JHONSON
ARRUDA PEREIRA, Prefeito Municipal de Ibatiba/ES no
exercício de 2009, em razão da manutenção e prática de
ato ilegal disposto nos itens 3.1, 3.2, 3.5, 3.6, 3.8, 3.9, 3.10,
3.11, 3.12, 3.13,3.15, 3.17 e 3.18, e pelo cometimento
de infração que causou dano injustificado ao erário
disposto nos itens 3.3, 3.7 e 3.14, todos desta Instrução
Técnica Conclusiva sugerindo a aplicação de multa ao
responsável com amparo no art. 62 da LC 32/93 n/f do
art. 96, inc. II, da Lei Complementar Estadual nº 32/93,
condenando-o, ainda, ao ressarcimento da quantia de
R$ 63.892,50, equivalente a 33.156,46 VRTE, quanto ao
www.tce.es.gov.br

item 3.7 e item 3.14 e, ainda, ressarcimento solidário da
quantia de R$ 72.000,00, equivalente a 37.363,77 VRTE,
juntamente com a Sr.ª Luciana Maraçat; Sr. Jonathan
Freitas dos Santos; Sr. Chris Roberto de Carvalho; Sr.
Eduardo Bortolini Altoé; Sr. Ideraldo Zorzal Guisso; e Sr.
Geordane Rodrigues de Resende, quanto ao item 3.3,
tudo com amparo no artigo 84, inciso III, alíneas “c”, “d”
e “e” da Lei Complementar 621/2012.
4.2.5 - Rejeitar as razões de justificativas e julgar
irregulares as contas da Sr.ª LUCIANA MARAÇAT,
Assessora Jurídica do Município de Ibatiba/ES no exercício
de 2009, em razão da manutenção e prática de ato ilegal
que causou dano injustificado ao erário disposto no
item 3.3 desta Instrução Técnica Conclusiva sugerindo a
aplicação de multa a responsável com amparo no art. 62
da LC 32/93 n/f do art. 96, inc. II, da Lei Complementar
Estadual nº 32/93, condenando-a ao ressarcimento
solidário da quantia de R$ 72.000,00, equivalente a
37.363,77 VRTE, juntamente com o Sr. Lindon Jhonson
Arruda Pereira; Sr. Jonathan Freitas dos Santos; Sr.
Chris Roberto de Carvalho; Sr. Eduardo Bortolini Altoé;
Sr. Ideraldo Zorzal Guisso; e Sr. Geordane Rodrigues
de Resende, tudo com amparo no artigo 84, inciso III,
alíneas “c”, “d” e “e” da Lei Complementar 621/2012.
4.2.6 – Rejeitar as razões de justificativas e julgar
irregulares as contas do Sr. GEORDANE RODRIGUES DE
RESENDE, Assessor Jurídico Contratado pelo Município
de Ibatiba/ES no exercício de 2009, em razão da
manutenção e prática de ato ilegal que causou dano
injustificado ao erário disposto no item 3.3 desta
Instrução Técnica Conclusiva sugerindo a aplicação
de multa ao responsável com amparo no art. 62 da
LC 32/93 n/f do art. 96, inc. II, da Lei Complementar
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Estadual nº 32/93, condenando-o ao ressarcimento
solidário da quantia de R$ 72.000,00, equivalente a
37.363,77 VRTE, juntamente com o Sr. Lindon Jhonson
Arruda Pereira; Sr. Jonathan Freitas dos Santos; Sr.
Chris Roberto de Carvalho; Sr. Eduardo Bortolini Altoé;
Sr. Ideraldo Zorzal Guisso; e Sr.ª Luciana Maraçat, tudo
com amparo no artigo 84, inciso III, alíneas “c”, “d” e “e”
da Lei Complementar 621/2012.
4.2.7 - Rejeitar parcialmente as razões de justificativas
e julgar irregulares as contas do Sr. JONATHAN FREITAS
DOS SANTOS; Sr. CHRIS ROBERTO DE CARVALHO; Sr.
EDUARDO BORTOLINI ALTOÉ; e Sr. IDERALDO ZORZAL
GUISSO, membros da Comissão Permanente de Licitação
do Município de Ibatiba/ES no exercício de 2009, em
razão da manutenção e prática de ato ilegal disposto
no item 3.9; item 3.10; item 3.11; item 3.12; e item
3.13, e pelo cometimento de infração que causou dano
injustificado ao erário disposto no item 3.3, todos desta
Instrução Técnica Conclusiva sugerindo a aplicação de
multa individual aos responsáveis com amparo no art.
62 da LC 32/93 n/f do art. 96, inc. II, da Lei Complementar
Estadual nº 32/93, condenando-os ao ressarcimento
solidário da quantia de R$ 72.000,00, equivalente a
37.363,77 VRTE, juntamente com o Sr. Lindon Jhonson
Arruda Pereira; Sr.ª Luciana Maraçat; e Sr. Geordane
Rodrigues de Resende, quanto ao item 3.3, tudo com
amparo no artigo 84, inciso III, alíneas “c”, “d” e “e” da
Lei Complementar 621/2012.
4.2.8 - Rejeitar parcialmente as razões de justificativas
e julgar irregulares as contas do Sr. GABRIEL
CAMPANHARO GOMES, Secretário de Finanças do
Município de Ibatiba/ES no exercício de 2009, em razão
da manutenção e prática de grave infração à norma

legal conforme disposto no item 3.2 desta Instrução
Técnica Conclusiva sugerindo a aplicação de multa ao
responsável com amparo no art. 62 da LC 32/93 n/f do
art. 96, inc. II, da Lei Complementar Estadual nº 32/93,
c/c art. 84, inciso III, alínea “d”, da Lei Complementar
621/2012.
4.2.9 - Determinar, com amparo no art. 57, inciso III,
da LC 621/2012, ao atual Chefe do Poder Executivo do
Município de Ibatiba/ES que se abstenha de nomear
defensores públicos municipais, ante a manifesta
usurpação de competência legislativa operada pela
Lei Complementar Municipal nº 40/2010, sob pena de
responsabilização futura, conforme constatado no item
3.15, desta ITC; bem como que adote as providências
necessárias a fim de adequar o sistema de controle
interno aos preceitos normativos da Resolução TC nº
227/2011, conforme disposto no item 3.18 desta ITC.
4.2.10 - Recomendar, com base no art. 1º, inciso XXXVI,
da Lei Complementar 621/2012 ao atual Chefe do Poder
Executivo do Município de Ibatiba/ES que ao conceder
subvenções sociais observe estritamente os preceitos
legais dispostos no art. 16 e Parágrafo Único c/c art.
17, ambos da Lei nº 4.320/64 e art. 116, § 1º, incs. I ao
VI, da Lei nº 8.666/93, conforme disposto no item 3.1
desta ITC; assim como que ao firmar Convênios com
escopo de conceder subvenções sociais faça constar
no seu instrumento cláusula que vede o pagamento de
despesas contraídas em período anterior ou posterior à
sua vigência, sendo que eventual saldo remanescente
deverá ser restituído ao Concedente ao final da vigência
do ajuste, conforme item 3.2 desta ITC;
4.2.11 – Determinar, com fundamento no art. 83,
inciso VI, da Lei Complementar 621/2012, ao atual
www.tce.es.gov.br

Chefe do Poder Executivo do Município de Ibatiba/
ES a instauração de Tomada de Contas Especial, com
a observância dos preceitos e procedimentos insertos
na Instrução Normativa nº 08/2008 deste TCEES, com
o escopo de apurar a regular prestação dos serviços
e cumprimento integral da jornada de trabalho da
servidora Luciana Maraçat no exercício de 2009, e,
ainda, caso tenha sido mantido o vínculo funcional com
a mesma, que sejam também incluídos os exercícios de
2010; 2011 e 2012, conforme disposto no item 2.1 desta
ITC;
4.2.12 – Sugere-se sejam encaminhadas cópias dos
documentos atinentes à irregularidade constatada no
item 3.13 desta ITC ao Ministério Público Estadual
da Comarca de Ibatiba/ES para ciência e adoção das
medidas que entender pertinentes.
4.2.13 – Por fim, ratificando o entendimento manifestado
pela 6ª Controladoria Técnica na Manifestação
Técnica Preliminar nº 98/2011, sugere-se que sejam
encaminhadas cópias dos documentos atinentes à
irregularidade constatada no item 3.3 desta ITC, assim
como das respectivas peças técnicas, à Ordem dos
Advogados do Brasil, Seccionais do Estado do Espírito
Santo e também do Estado de Minas Gerais, para que
tomem ciência e adotem as medidas que entenderem
pertinentes quanto aos profissionais nela envolvidos.
Seguindo o rito processual, foi intimado a manifestar-se
o Ministério Público de Contas junto a esta Corte, que
às ﬂs. 3195/3202 pugnou pelo julgamento do presente
feito nos moldes da ITC, divergindo, entretanto, quanto
ao reconhecimento da ilegitimidade passiva de JILIENE
APARECIDA MCHADO GUAIOTO FREITAS, pugnando
pelo afastamento total, e não parcial como sugerido na
Segunda-feira, 12 de agosto de 2019
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ITC.
Em segunda manifestação às ﬂs. 3214/3215, o Ministério
Público de Contas reitera a sua manifestação anterior,
mas com a ressalva da existência de prescrição punitiva,
com manutenção da orientação para verificação dos
prejuízos ao erário e a adoção de medidas coercitivas,
dada a ocorrência de dano injustificado.
O gestor Sr. LINDON JONHSON ARRUDA PEREIRA, às ﬂs.
3223ss, requereu sustentação oral por intermédio do
seu causídico, regularmente constituído nos autos, com
procuração às ﬂs.3226.
Deste modo, durante a 34ª Sessão Ordinária da
Segunda Câmara deste Tribunal de Contas, foi realizada
sustentação oral pelo Dr. Altamiro Thadeu Frontino
Sobreiro, advogado do gestor solicitante, às ﬂs.
3231/3235, com juntada de memorial às ﬂs. 3240/3247
e 3252/3256, sendo o processo retirado de pauta e por
determinação deste Conselheiro Relator encaminhado
a área técnica para manifestação, em despachos nº
24588/2018 e 24871/2018, às ﬂs. 3304 e 3305, para
verificar se a defesa oral proferida tem o cordão de
afastar as conclusões exarada na ITC deste processado.
Após a análise das notas taquigráficas e dos memoriais,
a área técnica competente manifestou-se nos seguintes
termos:
3. CONCLUSÃO/PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
3.1. Considerando, portanto, que os elementos
suscitados na sustentação oral não alteram as conclusões
havidas na Instrução Técnica Conclusiva ITC 2800/2013
(ﬂs. 3045/3191), com as ressalvas das manifestações
do MPC, bem como os fundamentos expostos nesta
Manifestação Técnica, sugere-se o prosseguimento com

julgamento do feito, na forma dos artigos 327 a 329 da
Res. TC 261/2013.
Encaminhados novamente os autos ao MPEC, seu ilustre
representante, Dr. Luciano Vieira, ratificou os termos de
seus pareceres às ﬂs. 3195/3202 e 3214/3215.

autos que versam sobre o Relatório de Auditoria
Ordinária RAO nº 202/2010 acostado às ﬂs. 05/43,
realizado na Prefeitura Municipal de Ibatiba/ES,
relativo ao exercício de 2009, entende-se que devem ser
mantidas as irregularidades:

Retornando os autos ao Gabinete para julgamento,
percebendo a data de ocorrência dos fatos, narrados
nos autos, entendeu prudente este Relator encaminhar
os autos à área técnica questionando se a matriz de
responsabilização utilizada nos presentes autos está em
conformidade com aquela preconizada pela Resolução
TC 287/2015.

4.1.1 – Ausência de Requisitos Autorizativos da
Concessão de Subvenção Social e para Realização de
Convênio. (item 3.1 desta ITC)

Em atendimento ao questionamento deste Relator,
informou a unidade técnica que se conclui que a
responsabilização levada a efeito nos presentes autos
não está em plena conformidade com as diretrizes para
elaboração da Matriz de Responsabilização constantes
da Resolução TC 287/2015 (item 11 do Manual de
Auditoria de Conformidade), a qual foi editada em
data posterior à elaboração de todas as peças técnicas
constantes dos autos.

Lindon Jhonson Arruda Pereira;

Assim, foram encaminhados novamente os autos ao
representante do parquet, para ciência.

Gabriel Campanharo Gomes – Secretário Municipal de
Finanças.

Assim, vieram os autos a este Gabinete.

4.1.3 – Omissão na Exigência de Qualificação Técnica,
Contratação de Pessoa Inabilitada: Nulidade do
Contrato (item 3.3 desta ITC).

FUNDAMENTAÇÃO

Base Legal: Art. 16, caput e Parágrafo Único c/c art. 17,
ambos da Lei 4.320/64 e Art. 116, § 1º, incisos I a VII, da
Lei 8.666/93;
Responsável:
4.1.2 – Descumprimento de Cláusulas do Termo de
Convênio 9item 3.2 desta ITC).
Base Legal: Art. 16, Caput e Parágrafo Único e art. 17
da Lei 4.320/64 e Art. 116, § 1º, incisos de I a VII da Lei
8.666/93
Responsáveis Solidários:
Lindon Jhonson Arruda Pereira – Prefeito;

Conforme aqui já relatado, cumpridos todos os trâmites
processuais e regimentais, em sede de Instrução Técnica
Conclusiva a unidade técnica se manifestou, em um
primeiro momento, nos seguintes termos:

Base Legal: Art.30, I; art. 40, inc. VI, art.41, § 4º, art. 43,
incisos I e II e § 3º, todos da Lei 8.666/93;

4 – CONCLUSÃO/RESPONSABILILDADES

Lindon Jhonson Arruda Pereira;

4.1 Após a análise dos fatos constantes dos presentes

Jonathan Freitas dos Santos;
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Chris Roberto de Carvalho;

Responsável:

Jonathan Freitas dos Santos;

Eduardo Bortolini Altoé;

Lindon Jhonson Arruda Pereira;

Chris Roberto de Carvalho;

Ideraldo Zorzal Guisso;

passível de ressarcimento ao erário municipal a quantia
de R$ 60.600,00, equivalente a 31.447,85 VRTE.

Eduardo Bortolini Altoé;

4.1.7 – Ausência de Fiscal do Contrato (item 3.8 desta
ITC)

4.1.10 – Previsão de Cláusula Restritiva de Participação
(item 3.11 desta ITC)

Base Legal: Art. 67, § 1º da Lei 8.666/93
Responsável:

Base Legal: Infringência ao artigo 3º, § 1o , Inciso I da Lei
nº 8.666/93.

Lindon Jhonson Arruda Pereira;

Responsáveis Solidários:

4.1.8 – Ausência de Especificação do Preço Unitário
(item 3.9 desta ITC)

Lindon Jhonson Arruda Pereira;

Base legal: Art. 7º, § 2º, II; art. 40, § 2º, II da Lei nº
8.666/93; cláusulas 18.2 e 18.9 do edital da tomada de
preços nº 03/2009.

Chris Roberto de Carvalho;

Luciana Maraçat;
Geordane Rodrigues de Resende.
passível de ressarcimento solidário ao erário municipal
a quantia de R$ 72.000,00 (setenta e dois mil reais),
equivalente a 37.363,77 VRTE.
4.1.4 – Contratação de Assessoria para a Realização de
Serviços Típicos e Finalísticos da Administração Pública
e Ausência de Concurso Público (item 3.5 desta ITC).
Base Legal: Art. 37, II e art. 132 da Constituição Federal;
Princípio do Interesse Público disposto no art. 32 da
Constituição Estado do Espírito Santo e art. 122 Caput e
§ 2º da Constituição do Estado do Espírito Santo; art. 85
da Lei Orgânica do Município de Ibatiba; art. 23, § 5º da
Lei nº 8.666/93.

Responsáveis Solidários:
Lindon Jhonson Arruda Pereira;

Responsável:

Jonathan Freitas dos Santos;

Lindon Jhonson Arruda Pereira;

Chris Roberto de Carvalho;

4.1.5 – Atribuição de Funções Públicas Não Criadas
em Lei à Pessoa Estranha à Administração e Ofensa ao
Princípio da Segregação de Funções (item 3.6 desta ITC)

Eduardo Bortolini Altoé;

Base Legal: Art. 37 “caput” (Princípio da Segregação das
Funções, derivado do Princípio da Moralidade), e incisos
I e II da Constituição Federal.
Responsável:
Lindon Jhonson Arruda Pereira;
4.1.6 – Ausência de Regular Liquidação de Despesas
(item 3.7 desta ITC)
Base Legal: Art. 62 e 63 da Lei 4.320/64

Ideraldo Zorzal Guisso;
4.1.9 – Previsão da Realização de Serviço Não Objeto de
Licitação (item 3.10 desta ITC)
Base legal: Art. 37, XXI da Constituição Federal e art. 2º da
Lei nº 8.6566/93; Princípios da legalidade, moralidade,
impessoalidade, igualdade, competitividade, julgamento
objetivo e previstos no art. 37 “caput” e art. 3º da Lei nº
8.666/93; art. 40, I da Lei 8.666/93.

Ideraldo Zorzal Guisso;

Jonathan Freitas dos Santos;
Eduardo Bortolini Altoé;
Ideraldo Zorzal Guisso;
4.1.11 – Ausência de Publicidade (item 3.12 desta ITC)
Base Legal: Artigo 21, incisos II e III da Lei 8.666/1993
Responsáveis Solidários:
Lindon Jhonson Arruda Pereira;
Jonathan Freitas dos Santos;
Chris Roberto de Carvalho;
Eduardo Bortolini Altoé;
Ideraldo Zorzal Guisso;
4.1.12 – Burla em Procedimento Licitatório (item 3.13
desta ITC)
Base Legal: Princípio da Moralidade, Princípio da
Impessoalidade, Artigo 37,Caput, da CF.

Responsáveis Solidários:

Responsáveis Solidários:

Lindon Jhonson Arruda Pereira;

Lindon Jhonson Arruda Pereira;
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Jonathan Freitas dos Santos;

Responsável:

Chris Roberto de Carvalho;

Lindon Jhonson Arruda Pereira;

Eduardo Bortolini Altoé;

4.2 - Isto posto e diante do preceituado no art. 79, inciso
III, da Res. TC 182/02, conclui-se opinando por:

Ideraldo Zorzal Guisso;
4.1.13 – Pagamentos em Desconformidade com a
Proposta Vencedora Culminando em Sobrepreço (item
3.14 desta ITC)
Base Legal: Infringência ao artigo 3º, caput, e artigo 54,
§ 1º da Lei nº 8.666/93. Art.37 da CF/88
Responsável:
Lindon Jhonson Arruda Pereira;
passível de ressarcimento ao erário municipal a quantia
de R$ 3.292,50, correspondente a 1.708,61 VRTE’S
4.1.14 – Usurpação de Competência e Ofensa ao
Princípio do Concurso Público (item 3.15 desta ITC)
Base legal: art. 5º, LXXIV; art. 24, XIII; art. 134, todos da
Constituição Federal.
Responsável:
Lindon Jhonson Arruda Pereira;
4.1.15 – Contratação de Shows por meio de Pessoa
Intermediária e sem Justificativa do Preço Contratado
(item 3.17 desta ITC)
Base Legal: Infringência ao artigo 25, inciso III e art. 26,
caput, e par. único, II e III da Lei nº 8.666/93. Art. 37, 38,
40, Inciso I e 50, Inciso I
Responsável:
Lindon Jhonson Arruda Pereira;
4.1.16 – Ausência de Controle Interno (item 3.18 desta
ITC)
Base Legal: Art. 31, 37 e 70 da CF/88 e art 70 da CE/89.

4.2.1 - Converter, os presentes autos em tomada de
contas especial em face da existência de injustificado
dano ao erário, constatado no item 3.3 desta ITC, no valor
de R$ 72.000,00 (setenta e dois mil reais) equivalente a
37.363,77 VRTE; no item 3.7 desta ITC, no valor de R$
60.600,00 (sessenta mil e seiscentos reais) equivalente
a 31.447,85 VRTE; e no item 3.14 desta ITC, no valor de
R$ 3.292,50 (três mil duzentos e noventa e dois reais e
cinquenta centavos) correspondente a 1.708,61 VRTE,
na forma do artigo 57, inciso IV, da Lei Complementar
621/2012, ressaltando que os responsáveis solidários já
foram devidamente citados quanto à possibilidade de
ressarcimento, nos moldes do artigo 162 da Resolução
TC 182/2002 e Instrução Técnica Inicial nº 830/2011.
4.2.2 - Acolher a preliminar de ilegitimidade passiva
arguida pela Sr.ª Jiliene Aparecida Machado Guaioto
Freitas com a consequente extinção do processo sem
resolução de mérito especificamente em relação à
mesma, conforme determina o art. 267, inc. VI, do
Código de Processo Civil, aplicável à hipótese por força
do art. 70, da Lei Complementar nº 621/2012.
4.2.3 – Rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva
arguida pela Sr.ª Luciana Maraçat, referente ao item 3.3
desta ITC.
4.2.4 - Rejeitar parcialmente as razões de justificativas
e julgar irregulares as contas do Sr. LINDON JHONSON
ARRUDA PEREIRA, Prefeito Municipal de Ibatiba/ES no
exercício de 2009, em razão da manutenção e prática de
www.tce.es.gov.br

ato ilegal disposto nos itens 3.1, 3.2, 3.5, 3.6, 3.8, 3.9, 3.10,
3.11, 3.12, 3.13,3.15, 3.17 e 3.18, e pelo cometimento
de infração que causou dano injustificado ao erário
disposto nos itens 3.3, 3.7 e 3.14, todos desta Instrução
Técnica Conclusiva sugerindo a aplicação de multa ao
responsável com amparo no art. 62 da LC 32/93 n/f do
art. 96, inc. II, da Lei Complementar Estadual nº 32/93,
condenando-o, ainda, ao ressarcimento da quantia de
R$ 63.892,50, equivalente a 33.156,46 VRTE, quanto ao
item 3.7 e item 3.14 e, ainda, ressarcimento solidário da
quantia de R$ 72.000,00, equivalente a 37.363,77 VRTE,
juntamente com a Sr.ª Luciana Maraçat; Sr. Jonathan
Freitas dos Santos; Sr. Chris Roberto de Carvalho; Sr.
Eduardo Bortolini Altoé; Sr. Ideraldo Zorzal Guisso; e Sr.
Geordane Rodrigues de Resende, quanto ao item 3.3,
tudo com amparo no artigo 84, inciso III, alíneas “c”, “d”
e “e” da Lei Complementar 621/2012.
4.2.5 - Rejeitar as razões de justificativas e julgar
irregulares as contas da Sr.ª LUCIANA MARAÇAT,
Assessora Jurídica do Município de Ibatiba/ES no exercício
de 2009, em razão da manutenção e prática de ato ilegal
que causou dano injustificado ao erário disposto no
item 3.3 desta Instrução Técnica Conclusiva sugerindo a
aplicação de multa a responsável com amparo no art. 62
da LC 32/93 n/f do art. 96, inc. II, da Lei Complementar
Estadual nº 32/93, condenando-a ao ressarcimento
solidário da quantia de R$ 72.000,00, equivalente a
37.363,77 VRTE, juntamente com o Sr. Lindon Jhonson
Arruda Pereira; Sr. Jonathan Freitas dos Santos; Sr.
Chris Roberto de Carvalho; Sr. Eduardo Bortolini Altoé;
Sr. Ideraldo Zorzal Guisso; e Sr. Geordane Rodrigues
de Resende, tudo com amparo no artigo 84, inciso III,
alíneas “c”, “d” e “e” da Lei Complementar 621/2012.
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4.2.6 – Rejeitar as razões de justificativas e julgar
irregulares as contas do Sr. GEORDANE RODRIGUES DE
RESENDE, Assessor Jurídico Contratado pelo Município
de Ibatiba/ES no exercício de 2009, em razão da
manutenção e prática de ato ilegal que causou dano
injustificado ao erário disposto no item 3.3 desta
Instrução Técnica Conclusiva sugerindo a aplicação
de multa ao responsável com amparo no art. 62 da
LC 32/93 n/f do art. 96, inc. II, da Lei Complementar
Estadual nº 32/93, condenando-o ao ressarcimento
solidário da quantia de R$ 72.000,00, equivalente a
37.363,77 VRTE, juntamente com o Sr. Lindon Jhonson
Arruda Pereira; Sr. Jonathan Freitas dos Santos; Sr.
Chris Roberto de Carvalho; Sr. Eduardo Bortolini Altoé;
Sr. Ideraldo Zorzal Guisso; e Sr.ª Luciana Maraçat, tudo
com amparo no artigo 84, inciso III, alíneas “c”, “d” e “e”
da Lei Complementar 621/2012.
4.2.7 - Rejeitar parcialmente as razões de justificativas
e julgar irregulares as contas do Sr. JONATHAN FREITAS
DOS SANTOS; Sr. CHRIS ROBERTO DE CARVALHO; Sr.
EDUARDO BORTOLINI ALTOÉ; e Sr. IDERALDO ZORZAL
GUISSO, membros da Comissão Permanente de Licitação
do Município de Ibatiba/ES no exercício de 2009, em
razão da manutenção e prática de ato ilegal disposto
no item 3.9; item 3.10; item 3.11; item 3.12; e item
3.13, e pelo cometimento de infração que causou dano
injustificado ao erário disposto no item 3.3, todos desta
Instrução Técnica Conclusiva sugerindo a aplicação de
multa individual aos responsáveis com amparo no art.
62 da LC 32/93 n/f do art. 96, inc. II, da Lei Complementar
Estadual nº 32/93, condenando-os ao ressarcimento
solidário da quantia de R$ 72.000,00, equivalente a
37.363,77 VRTE, juntamente com o Sr. Lindon Jhonson

Arruda Pereira; Sr.ª Luciana Maraçat; e Sr. Geordane
Rodrigues de Resende, quanto ao item 3.3, tudo com
amparo no artigo 84, inciso III, alíneas “c”, “d” e “e” da
Lei Complementar 621/2012.
4.2.8 - Rejeitar parcialmente as razões de justificativas
e julgar irregulares as contas do Sr. GABRIEL
CAMPANHARO GOMES, Secretário de Finanças do
Município de Ibatiba/ES no exercício de 2009, em razão
da manutenção e prática de grave infração à norma
legal conforme disposto no item 3.2 desta Instrução
Técnica Conclusiva sugerindo a aplicação de multa ao
responsável com amparo no art. 62 da LC 32/93 n/f do
art. 96, inc. II, da Lei Complementar Estadual nº 32/93,
c/c art. 84, inciso III, alínea “d”, da Lei Complementar
621/2012.
4.2.9 - Determinar, com amparo no art. 57, inciso III,
da LC 621/2012, ao atual Chefe do Poder Executivo do
Município de Ibatiba/ES que se abstenha de nomear
defensores públicos municipais, ante a manifesta
usurpação de competência legislativa operada pela
Lei Complementar Municipal nº 40/2010, sob pena de
responsabilização futura, conforme constatado no item
3.15, desta ITC; bem como que adote as providências
necessárias a fim de adequar o sistema de controle
interno aos preceitos normativos da Resolução TC nº
227/2011, conforme disposto no item 3.18 desta ITC.
4.2.10 - Recomendar, com base no art. 1º, inciso XXXVI,
da Lei Complementar 621/2012 ao atual Chefe do Poder
Executivo do Município de Ibatiba/ES que ao conceder
subvenções sociais observe estritamente os preceitos
legais dispostos no art. 16 e Parágrafo Único c/c art.
17, ambos da Lei nº 4.320/64 e art. 116, § 1º, incs. I ao
VI, da Lei nº 8.666/93, conforme disposto no item 3.1
www.tce.es.gov.br

desta ITC; assim como que ao firmar Convênios com
escopo de conceder subvenções sociais faça constar
no seu instrumento cláusula que vede o pagamento de
despesas contraídas em período anterior ou posterior à
sua vigência, sendo que eventual saldo remanescente
deverá ser restituído ao Concedente ao final da vigência
do ajuste, conforme item 3.2 desta ITC;
4.2.11 – Determinar, com fundamento no art. 83,
inciso VI, da Lei Complementar 621/2012, ao atual
Chefe do Poder Executivo do Município de Ibatiba/
ES a instauração de Tomada de Contas Especial, com
a observância dos preceitos e procedimentos insertos
na Instrução Normativa nº 08/2008 deste TCEES, com
o escopo de apurar a regular prestação dos serviços
e cumprimento integral da jornada de trabalho da
servidora Luciana Maraçat no exercício de 2009, e,
ainda, caso tenha sido mantido o vínculo funcional com
a mesma, que sejam também incluídos os exercícios de
2010; 2011 e 2012, conforme disposto no item 2.1 desta
ITC;
4.2.12 – Sugere-se sejam encaminhadas cópias dos
documentos atinentes à irregularidade constatada no
item 3.13 desta ITC ao Ministério Público Estadual
da Comarca de Ibatiba/ES para ciência e adoção das
medidas que entender pertinentes.
4.2.13 – Por fim, ratificando o entendimento manifestado
pela 6ª Controladoria Técnica na Manifestação
Técnica Preliminar nº 98/2011, sugere-se que sejam
encaminhadas cópias dos documentos atinentes à
irregularidade constatada no item 3.3 desta ITC, assim
como das respectivas peças técnicas, à Ordem dos
Advogados do Brasil, Seccionais do Estado do Espírito
Santo e também do Estado de Minas Gerais, para que
Segunda-feira, 12 de agosto de 2019
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tomem ciência e adotem as medidas que entenderem
pertinentes quanto aos profissionais nela envolvidos.
Seguindo o rito processual, foi intimado a manifestar-se
o Ministério Público de Contas junto a esta Corte, que o
fez às ﬂs. 3195/3202.
Em segunda manifestação às ﬂs. 3214/3215, o Ministério
Público de Contas reitera a sua manifestação anterior,
mas com a ressalva da existência de prescrição punitiva,
com manutenção da orientação para verificação dos
prejuízos ao erário e a adoção de medidas coercitivas,
dada a ocorrência de dano injustificado.
O gestor Sr. LINDON JONHSON ARRUDA PEREIRA, às ﬂs.
3223ss, requereu sustentação oral por intermédio do
seu causídico, regularmente constituído nos autos, com
procuração às ﬂs.3226.
Deste modo, durante a 34ª Sessão Ordinária da
Segunda Câmara deste Tribunal de Contas, foi realizada
sustentação oral pelo Dr. Altamiro Thadeu Frontino
Sobreiro, advogado do gestor solicitante, às ﬂs.
3231/3235, com juntada de memorial às ﬂs. 3240/3247
e 3252/3256, sendo o processo retirado de pauta e por
determinação deste Conselheiro Relator encaminhado
a área técnica para manifestação, em despachos nº
24588/2018 e 24871/2018, às ﬂs. 3304 e 3305, para
verificar se a defesa oral proferida tem o cordão de
afastar as conclusões exarada na ITC deste processado.
Após a análise das notas taquigráficas e dos memoriais,
a área técnica competente manifestou-se nos seguintes
termos:
3. CONCLUSÃO/PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
3.1. Considerando, portanto, que os elementos
suscitados na sustentação oral não alteram as conclusões

havidas na Instrução Técnica Conclusiva ITC 2800/2013
(ﬂs. 3045/3191), com as ressalvas das manifestações
do MPC, bem como os fundamentos expostos nesta
Manifestação Técnica, sugere-se o prosseguimento com
julgamento do feito, na forma dos artigos 327 a 329 da
Res. TC 261/2013.
Encaminhados novamente os autos ao MPEC, seu ilustre
representante, Dr. Luciano Vieira, ratificou os termos de
seus pareceres às ﬂs. 3195/3202 e 3214/3215.
Retornando os autos ao Gabinete para julgamento,
percebendo a data de ocorrência dos fatos, narrados
nos autos, entendeu prudente este Relator encaminhar
os autos à área técnica questionando se a matriz de
responsabilização utilizada nos presentes autos está em
conformidade com aquela preconizada pela Resolução
TC 287/2015.
Em atendimento ao questionamento deste Relator,
informou a unidade técnica que conclui-se que a
responsabilização levada a efeito nos presentes autos
não está em plena conformidade com as diretrizes para
elaboração da Matriz de Responsabilização constantes da
Resolução TC 287/2015 (item 11 do Manual de Auditoria
de Conformidade), a qual foi editada em data posterior
à elaboração de todas as peças técnicas constantes dos
autos.
Assim, foram encaminhados novamente os autos ao
representante do parquet, para ciência.
Neste caso, estando o feito pendente de julgamento,
se faz necessário considerar a necessidade de
readequação de relatórios, e de peças processuais deles
decorrentes, à sistemática atual de responsabilização
adotada pelo TCEES, baseada na aplicação da teoria da
www.tce.es.gov.br

responsabilidade subjetiva, a demandar o refazimento
da instrução processual com a elaboração da matriz de
responsabilidade, de forma a permitir a citação de todos
os possíveis agentes responsáveis para a composição do
polo passivo do processo.
Cabe ressalvar, no entanto, que se antevê como de
alta probabilidade resultar infru�fera, ou até mesmo
inviável, a realização de nova instrução, em virtude do
decurso do tempo (o Relatório de Auditoria refere-se ao
período auditado de janeiro a dezembro de 2009) e suas
implicações naturais (morte de agentes, descarte de
documentos, deterioração parcial ou total de indícios,
etc.), com a possível suscitação dos consequentes
incidentes jurídicos (prescrição da pretensão punitiva
deste Tribunal, perecimento de agentes, alegação de
cerceamento ao direito de defesa pela eventual perda
de documentos de suporte à prova, etc.), com suporte
nos Princípios Constitucionais da Razoável Duração do
Processo, da Economia Processual, da Celeridade, da
Segurança Jurídica, do Direito ao Contraditório e à Ampla
Defesa, conforme se amplia na intelecção a seguir.
No âmbito deste Tribunal de Contas, embora o
apontamento de indícios de irregularidade que
acarretem em ressarcimento de valores não seja
passível de prescrição (art. 373 §5º do RITCEES), há
jurisprudência apontando que o extenso decurso de
tempo entre a constatação da possível irregularidade
e a citação podem prejudicar a produção de provas e,
por isso, cercear a defesa dos envolvidos, prejudicando o
desenvolvimento válido e regular dos autos.
Nessa ordem de ideias, cabe destacar que este Tribunal,
em casos análogos, tem decidido no sentido de afastar
a responsabilidade dos gestores, em situações em que
Segunda-feira, 12 de agosto de 2019
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os demais agentes sequer foram identificados e citados
para responder por suas ações/omissões, recaindo
apenas para os ordenadores tal responsabilidade. A
exemplo:
ACÓRDÃO TC-101/2017 – PLENÁRIO
PROCESSO - TC-536/2006
JURISDICIONADO
CARIACICA

-

PREFEITURA

MUNICIPAL

DE

ASSUNTO - FISCALIZAÇÃO - AUDITORIA
RESPONSÁVEIS - CARLOS EDUARDO FERNANDES
SALEME, CARLOS FERNANDO MARTINELLI, HELDER
IGNÁCIO SALOMÃO, LUIZ FERRAZ MOULIN, PAULO
RUY VALIM CARNELLI E RICARDO MAXIMILIANO
GOLDSCHMIDT
EMENTA
AUDITORIA – EXERCÍCIO DE 2005 – PLANO DE
AUDITORIA 21/2006 – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM
RESOLUÇÃO DE MÉRITO – ARQUIVAR.
[...]
Assim, considerando o princípio da duração razoável do
processo, insculpido no inciso LXXVII da Carta Magna
e o princípio do contraditório e da ampla defesa,
cláusula pétrea disposta no art. 5º, LV da CRFB/88,
deixo de determinar o refazimento da matriz de
responsabilidade.
Devo dizer que não inovo, mas acompanho outros
julgados desta Corte de Contas nos quais o voto condutor
foi proferido no sentido de afastar a responsabilidade
dos gestores, em situações em que os demais agentes
não foram citados para responder por suas ações/
omissões, recaindo apenas para os ordenadores tal

responsabilidade, como no caso concreto: Processos
TC nº 1989/2010 (Acórdão 232/2013), 5928/09
(Acórdão 304/13), 167/12 (Acórdão 231/13), 7384/12
(Acórdão 161/13), 4878/2003 (Acórdão 1796/2015),
3873/2005 (Acordão 910/2016), 3674/2004 (Acórdão
896/2016-Plenário).
III- CONCLUSÃO
Pelo exposto, com base na competência outorgada pelo
inciso V, do artigo 29, da Resolução TC 261/2013, VOTO
pela EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO
DO MÉRITO com fundamento o §4º, do art. 142 da
Lei Complementar Estadual 621/2012 e art. 166 do
RITCEES, reconhecendo a ausência de pressupostos
de constituição e de desenvolvimento válido e regular
do processo, determinando o seu ARQUIVAMENTO,
também por medida de racionalização administrativa e
economia processual.
1.1 ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC536/2006, ACORDAM os Srs. conselheiros do Tribunal
de Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão
plenária realizada no dia quatorze de fevereiro de dois
mil e dezessete, à unanimidade, extinguir o processo
sem julgamento do mérito com fundamento no §4º, do
art. 142 da Lei Complementar Estadual 621/2012 e art.
166 do Regimento Interno, reconhecendo a ausência
de pressupostos de constituição e de desenvolvimento
válido e regular do processo, arquivando os autos por
medida de racionalização administrativa e economia
processual, nos termos do voto do relator, conselheiro
Sérgio Manoel Nader Borges.
Composição Plenária
www.tce.es.gov.br

Presentes à sessão plenária da deliberação os senhores
conselheiros Sérgio Aboudib Ferreira Pinto, presidente,
Sérgio Manoel Nader Borges, relator, Sebastião Carlos
Ranna de Macedo, José Antônio Almeida Pimentel,
Domingos Augusto Taufner, Rodrigo Flávio Freire Farias
Chamoun e o senhor conselheiro em substituição Marco
Antonio da Silva. Presente, ainda, o senhor procuradorgeral do Ministério Público Especial de Contas, Luciano
Vieira.
Sala das Sessões, 14 de fevereiro de 2017.
Além do caso em destaque, o entendimento supracitado
vem sendo adotado de forma consistente por este
Tribunal, conforme pode ser verificado nos seguintes
autos: Processo TC 00503/2006 (Acórdão 101/2017),
Processo TC 08069/2007 (Acórdão 866/2017), Processo
TC 03541/2005 (Acórdão 548/2017), Processo TC
00927/2006 (Acórdão 272/2017), Processo TC
02740/2007 (Acórdão 320/2018), Processo TC
07819/2007 (Acórdão 146/2018), Processo TC
03431/2007 (Acórdão 412/2018), Processo TC
00132/2006 (Acórdão 414/2018) e Processo TC 735/2005
(Acórdão 1309/2018).
Assim, com supedâneo nos precedentes deste Tribunal,
se afigura razoável, e conforme o ordenamento jurídico,
considerar o afastamento da responsabilidade do
Prefeito Municipal e deixar de cogitar do refazimento
da instrução processual para a identificação dos agentes
que seriam responsáveis diretos pelo dano apontado na
auditoria, restando, à luz dos princípios constitucionais
mencionados, propor a extinção do processo.
Bem assim, pelos mesmos motivos, não se mostra
conveniente cogitar do refazimento da instrução
processual para a identificação dos agentes que seriam
Segunda-feira, 12 de agosto de 2019
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responsáveis diretos pelas desconformidades que deram
ensejo à irregularidade de dano, face ao tempo decorrido
e os efeitos deletérios sobre os elementos que poderiam
estabelecer e demonstrar as responsabilidades, restando,
à luz dos Princípios Constitucionais da Oportunidade,
da Conveniência, da Razoável Duração do Processo,
da Economia Processual, da Celeridade, da Segurança
Jurídica, do Direito ao Contraditório e à Ampla Defesa,
propor a extinção do processo.
Ante todo o exposto, divergindo da área técnica e do
representante do parquet, VOTO para que seja adotada
a deliberação que ora submeto à apreciação deste
Colegiado.

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

SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Conselheiro Relator

ACÓRDÃO TC- 0749/2019-4

1. ACORDÃO

Processo: 06352/2018-6

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:

Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador

1.1. EXTINGUIR O PROCESSO SEM JULGAMENTO DO
MÉRITO, reconhecendo a ausência de pressupostos de
constituição e de desenvolvimento válido e regular do
processo;

Exercício: 2017
UG: FMSMONT - Fundo Municipal de Saúde de Montanha
Relator: Sérgio Manoel Nader Borges
Responsável: LEILA MACHADO CARVALHO BALTAR
RODRIGUES

2. Unânime.

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (ORDENADOR)
DE DESPESA – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE
MONTANHA – EXERCÍCIO 2017 – REGULARIDADE –
QUITAÇÃO – RECOMENDAR - ARQUIVAR.

3. Data da Sessão: 19/06/2019 - 19ª Sessão Ordinária da
2ª Câmara.

O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER
BORGES

4. Especificação do quórum:

RELATÓRIO

1.2 ARQUIVAR os autos após o trânsito em julgado
administrativo.

4.1. Conselheiros: Sérgio Manoel Nader

Tratam os presentes autos de Prestação de Contas
www.tce.es.gov.br

Anual do FMSMONT – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
DE MONTANHA, sob a gestão da Sra. LEILA MACHADO
CARVALHO BALTAR RODRIGUES, na função de
Ordenadora de Despesas no exercício de 2017.
Por meio do TERMO DE AUTUAÇÃO 6352/2018 de
09/08/2018, gerado o PROCESSO TC 6352/2018 sendo
expedido o TERMO DE NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICO Nº
4770/2018 em 09/05/2018 notificando a gestora acerca
do descumprimento do prazo para envio da prestação
de contas anual, concedendo o prazo de cinco dias para
cumprimento da obrigação, na forma do artigo 20, da IN
43/2017.
Em 29/05/2018, a ordenadora fez entrega da prestação
de contas – PCA 29974 a 30018 (eventos eletrônicos 3
a 47).
Seguiu-se o RELATÓRIO TÉCNICO 657/018 elaborado
pelo NCE – Núcleo de Controle Externo de Contabilidade
e Economia, que ao analisar a documentação acostada
aos autos, apontou achados passíveis de citação da
ordenadora, em face de
2.1 - Descumprimento de prazo de envio da PCA
3.2.1 - Não comprovação de disponibilidade financeira
por extrato bancário
3.3.3 - Ausência de relatório de parecer da Unidade
Central de Controle Externo e
3.4.2.1 - Divergência entre os valores de contribuição
previdenciária – RGPS, apurada na folha de pagamento e
registros contábeis
Em seguida, foi elaborada a INSTRUÇÃO TÉCNICA
INICIAL ITI Nº 21/2019 encampando a sugestão contida
no Relatório Técnico para apresentação de justificativas
e/ou apresentação de documentações necessárias para
Segunda-feira, 12 de agosto de 2019
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esclarecimento dos fatos abordados nos autos.
Por meio da DECISÃO SEGEX 20/2019, o Secretário
Geral de Controle Externo determinou a CITAÇÃO da
Sra. LEILA MACHADO CARVALHO BALTAR RODRIGUES
concedendo-lhe o prazo de 30(trinta) dias improrrogáveis
para apresentar as razões de justificativas e/ou
esclarecimentos que entender necessário, em razão dos
achados da Instrução Técnica Inicial 21/2019.
Devidamente citada por meio do TERMO DE CITAÇÃO
Nº 16/2019 a responsável apresentou justificativas em
07/03/2019, conforme evento eletrônico nº 55, com
peças complementares nos eventos eletrônicos de nºs
56 a 58.
Em seguida, analisadas as justificativas, a unidade
técnica elaborou a INSTRUÇÃO TÉCNICA CONCLUSIVA
- ITC 1299/2019 onde opina seja a prestação de contas
julgada regular com expedição de determinação:
3 CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Foi examinada a Prestação de Contas Anual do Fundo
Municipal de Saúde de Montanha, relativa ao exercício
de 2017, sob a responsabilidade da Sra. Leila Machado
Carvalho Baltar Rodrigues.
Respeitado o escopo delimitado pela Resolução TC
297/2016, a análise consignada neste Relatório Técnico
Contábil teve por base as informações apresentadas nas
peças e demonstrativos contábeis encaminhados pelo
gestor responsável, nos termos da Instrução Normativa
43/2017.
Sob o aspecto técnico-contábil, pelo julgamento regular
da prestação de contas da Sra. Leila Machado Carvalho
Baltar Rodrigues, no exercício de 2017, na forma do
artigo 84, I, da Lei Complementar Estadual 621/2012.

E ainda, considerando o não acolhimento das
justificativas apresentadas para o envio fora do prazo da
Prestação de Contas Anual de 2017 do Fundo Municipal
de Saúde de Montanha, cuja responsabilidade pelo
envio era, também, da Sra. Leila Machado Carvalho
Baltar Rodrigues, pelas razões dispostas no item 2.1
desta instrução, sugere-se:
Aplicar-lhe a multa prevista no artigo 135, VIII, a ser
dosada pelo Relator.
Sugerimos, por fim, determinar ao atual ordenador de
despesas, ou a quem lhe vier a substituir, para 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.
Pelo DESPACHO 19674 esta relatoria encaminha os
autos ao Ministério Público Especial de Contas que vem
elaborar o PARECER 1619/2019, da lavra do Dr. Luciano
Vieira – Procurador de Contas, anuindo as razões
esposadas pela unidade técnica
É o relatório.
II. FUNDAMENTAÇÃO
1. DA IRREGULARIDADE
Quanto aos apontamentos da unidade técnica, referente
ao item “Descumprimento de Prazo regimental no
envio da PCA de envio da Prestação de Contas ” (item
2.1 da ITC 1299/2019), a mesma relatou (Relatório
Técnico 657/018), que a PCA foi encaminhada, de forma
definitiva via CidadES, em 29/05/2018.
www.tce.es.gov.br

Em sua defesa, o gestor alegou dificuldades enfrentadas
pelo município àquela prestação de contas, alegando
dentre outros motivos. que:
[...]
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 novo arquivos
estruturados (XML), o que tornou a elaboração da
Prestação de Contas Anual mais morros e dependente
de informações de outros setores do município e do
próprio sistema informatizado utilizado pelo município”.
Verifica-se que não houve omissão no encaminhamento
da PCA Gestão, exercício 2017, tão pouca inconsistência/
irregularidades, e sim um atraso de 29 dias, em relação
ao prazo de envio da PCA conforme estabelecido no art.
139, da Resolução TC 261/2013. Esse pequeno atraso, foi
devidamente justificado pela gestora, conforme acima
transcrito.
Entendo, que o atraso no envio da PCA ocorreu devido
a gestão unir esforços para que os arquivos fossem
encaminhados a essa Corte de Contas sem erros ou de
forma incompleta, e sim, nos moldes das instruções
relativas àquela prestação de contas, não cabendo a
aplicação de multa, mas uma recomendação à gestão se
atente quanto ao prazo no envio das PCA nos próximos
exercícios.
Atenuo o atraso no encaminhamento da PCA exercício
de 2017 em 29 dias, uma vez que esse atraso não
Segunda-feira, 12 de agosto de 2019
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comprometeu a análise minuciosa da área técnica
das contas apresentadas, e dessa forma divirjo do
posicionamento da unidade técnica e do Ministério
Público Especial de Contas quanto a aplicação de multa.

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:

DEMAIS TÓPICOS

JULGAR REGULAR a prestação de contas apresentada pela
Sra. LEILA MACHADO CARVALHO BALTAR RODRIGUES,
gestora responsável pelo FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
DE MONTANHA, no exercício de 2017, na forma do
inciso I do artigo 84 da Lei Complementar 621/2012,
DANDO QUITAÇÃO a responsável, nos termos do art. 85
do mesmo diploma legal;

Compulsando os autos, verifico que após o apontamento
de algumas impropriedades resultantes das contas
apresentadas, foi elaborado o Relatório Técnico nº
657/2018-14, manifestação técnica na qual foi sugerida
a citação da Sr.ª Leila Machado Carvalho Baltar Rodrigues
para que apresentasse razões de justificativa.
Fato é que após a citação e a respectiva apresentação
das justificativas, entendeu a área técnica deste Tribunal
de Contas, por meio da Instrução Técnica Conclusiva
ITC 1299/2019, bem como o Ministério Público, por
meio do Parecer 1619/2019, que deveriam as contas
serem julgadas regulares, com determinação acerca do
cumprimento do artigo 82, §2º da Lei Complementar
621/2012, bem como aplicação de multa em razão
do descumprimento do prazo para encaminhamento
da PCA de 2017, cujo fato não acolhido por esta
relatoria, conforme exposição preliminar contida nesta
fundamentação
Destacadas essas questões, em conformidade com
as referidas manifestações, encampo a proposta
de encaminhamento, que integra a ITC 1299/2019,
excetuando-se a aplicação de multa a responsável.
Ante todo o exposto, acompanhando em parte o
entendimento da unidade técnica e do Ministério
Público Especial de Contas, VOTO para que seja adotada
a deliberação que ora submeto à apreciação deste
Colegiado.

RECOMENDAR ao atual Ordenador de Despesas ou a
quem lhe vier a substituir, para que:
a) nos próximos exercícios, encaminhe as Prestações de
Contas Anuais, conforme estabelecido no art. 139, da
Resolução TC 261/2013;
b) 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 nº 621/2012.
DEIXAR DE APLICAR MULTA a Sra. Leila Machado
Carvalho Baltar Rodrigues, pelo descumprimento do
prazo de envio da prestação de contas anual.
Dar ciência aos interessados;
Após o trânsito em julgado, arquive-se.
SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Conselheiro Relator
VOTO-VISTA DO EXMO. SR. CONSELHEIRO RODRIGO
COELHO DO CARMO:
www.tce.es.gov.br

I – RELATÓRIO
Cuidam os autos de Prestação de Contas Anual da Fundo
Municipal de Saúde de Montanha, referente ao exercício
financeiro de 2017, sob a responsabilidade da Sra. Laila
Machado Carvalho Baltar Rodrigues.
Na 19ª Sessão Ordinária da Segunda Câmara, realizada
no dia 19/06/2019, abri divergência durante o ato, após
a apresentação do voto proferido pelo Imo. Conselheiro
Relator Sérgio Manoel Nader Borges, apenas em relação
à não imputação de multa a responsável.
Na ocasião, o Conselheiro acolhendo em parte os
posicionamentos técnico e ministerial, julgou regulares
as contas da Sra. Laila Machado Carvalho Baltar
Rodrigues, dando-lhe quitação, além de determinar a
expedição de recomendação ao atual Ordenador de
Despesas, divergindo para deixar de aplicar multa ao
responsável pelo descumprimento do prazo de envio da
prestação de contas.
Tão somente no que tange à não aplicação de multa
decorrente do descumprimento do prazo de envio da
prestação de contas, mantida pela equipe técnica e corpo
ministerial, peço vênias para divergir do entendimento
exarado em relação ao item 2.1 da Instrução Técnica
Conclusiva 1299/2019-3, intitulado “descumprimento
do prazo regimental no envio da PCA (item 2.1 RT
657/2018-1)”, sobre o que passo a me manifestar:
Extrai-se dos autos que a presente prestação de contas
foi enviada a esta Corte em 29/05/2018, portanto, já em
desacordo com emenda à Lei Orgânica Municipal que
estabeleceu como prazo legal 30 de abril do exercício
subsequente, informação essa apresentada pela defesa
por meio do Protocolo 03472/2019-3.
Segunda-feira, 12 de agosto de 2019
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Ainda em suas justificativas, o gestor aduziu que o atraso
se deu pela necessidade de adequação às alterações
trazidas pela Instrução Normativa n° 43/2017, bem
como a ausência de prejuízo à análise da prestação de
contas, considerando o curto período de atraso.
Conclusivamente, a unidade técnica e o órgão ministerial
se posicionaram pela aplicação de multa em razão do
descumprimento do prazo regimental, do que divergiu
o Relator, acolhendo a argumentação de ausência de
prejuízo à análise, em decorrência do exíguo atraso.
Ocorre que, data vênia, conforme se pode sacar da
justificativa do responsável, o atraso no envio da
prestação de contas, em descumprimento ao que
estabelece o art. 139 do RITCEES, se deu por ineficiência
da própria gestão, o que não se revela suficiente para
afastar a incidência da multa em análise.
Dessa maneira, adoto os posicionamentos técnico e
ministerial neste tocante, com vistas a impor a Sra.
Laila Machado Carvalho Baltar Rodrigues no valor de R$
500,00, fixada em patamares mínimos, nos termos do
art. 135, VIII da Lei Complementar 621/2012 c/c art. 389,
VIII do RITCEES.
II – CONCLUSÃO
Por todo o exposto, pedindo vênias ao Eminente Relator,
divergindo parcialmente de seu posicionamento, VOTO
no sentido de que Segunda Câmara aprove a seguinte
proposta de deliberação que submeto à consideração.

Saúde de Montanha, relativas ao exercício de 2017,
sob a responsabilidade da Sra. Leila Machado Carvalho
Baltar Rodrigues, conforme dispõe o art. 84, inciso I,
da Lei Complementar 621/2012 c/c, dando quitação
a responsável, nos termos do artigo 85 do referido
diploma legal;
2. RECOMENDAR ao atual Ordenador de Despesa sou a
quem lhe vier a substituir, para que:
Nos próximos exercícios, encaminhe as Prestações de
Contas Anuais, conforme estabelecido no art. 139, da
Resolução TC 261/2013;
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 nº 621/2012.
3. APLICAR MULTA da Sra. Leila Machado Carvalho
Baltar Rodrigues, no valor de R$ 500,00, fixada em
patamares mínimos, nos termos do art. 135, VIII da Lei
Complementar 621/2012 c/c art. 389, VIII do RITCEES;

apresentada pela Sra. LEILA MACHADO CARVALHO
BALTAR RODRIGUES, gestora responsável pelo
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTANHA, no
exercício de 2017, na forma do inciso I do artigo 84
da Lei Complementar 621/2012, DANDO QUITAÇÃO a
responsável, nos termos do art. 85 do mesmo diploma
legal;
1.2. RECOMENDAR ao atual Ordenador de Despesas ou
a quem lhe vier a substituir, para que:
a) nos próximos exercícios, encaminhe as Prestações de
Contas Anuais, conforme estabelecido no art. 139, da
Resolução TC 261/2013;
b) 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 nº 621/2012.
1.3. DEIXAR DE APLICAR MULTA a Sra. Leila Machado
Carvalho Baltar Rodrigues, pelo descumprimento do
prazo de envio da prestação de contas anual.

3. DAR CIÊNCIA aos interessados;

1.4. Dar ciência aos interessados;

4. Após os trâmites regimentais, ARQUIVAR os autos.

1.5. Após o trânsito em julgado, arquive-se.

RODRIGO COELHO DO CARMO

2. Por maioria, nos termos do voto do relator.
Parcialmente vencido o conselheiro Rodrigo Coelho do
Carmo, que votou pela aplicação de multa de R$ 500,00
à gestora pelo atraso no envio da prestação de contas.

Conselheiro
1. ACÓRDÃO TC-00749/2019:

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:

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. Julgar REGULARES as contas do Fundo Municipal de

1.1. JULGAR

REGULAR

a prestação

www.tce.es.gov.br

de contas

3. Data da Sessão: 19/06/2019 - 19ª Sessão Ordinária da
2ª Câmara.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Manoel Nader
Segunda-feira, 12 de agosto de 2019
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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

ACÓRDÃO TC- 0750/2019-4
Processo: 05119/2006-2
Classificação: Tomada de Contas Especial Convertida
UG: PMI - Prefeitura Municipal de Ibatiba
Relator: Rodrigo Coelho do Carmo
Interessado: IDENTIDADE PRESERVADA
Responsável: JOSE ALCURE DE OLIVEIRA, ADEALDE
ALVES DE ASSIS, EDINILDO FERREIRA DOS SANTOS,
IVANITO BARBOSA DE OLIVEIRA, ALEXSANDRA PAGIO
GONCALVES DE SIQUEIRA, JOSE LUIZ DE OLIVEIRA
FISCALIZAÇÃO – TOMADA DE CONTAS ESPECIAL
CONVERTIDA – CONTAS REGULARES COM QUITAÇÃO
– CONTAS IRREGULARES – RESSARCIMENTO - DAR
CIÊNCIA - ARQUIVAR.
O EXMO. CONSELHEIRO RELATOR RODRIGO COELHO
DO CARMO:

I - RELATÓRIO
Tratam os autos de requerimento protocolado neste
Tribunal, sob o nº 014053, em 16 de novembro de
2006, que informou a existência de indícios de possíveis
irregularidades ocorridas no Município de Ibatiba
durante o exercício de 2006, sob a responsabilidade do
Sr. José Alcure de Oliveira.
A documentação protocolizada foi acolhida como
Denúncia por este Tribunal, conforme Decisão TC3208/2006, ﬂs.180, compulsados os autos verificase a Manifestação Técnica Preliminar MTP 525/2013,
ﬂs.1168/1169, elaborada pela 6ª Controladoria, que
diante da apuração minuciosa resultou o Relatório de
Auditoria RA-D 13/2008, ﬂs.191/235 e o Relatório de
Auditoria RA-D 28/2008, ﬂs.244/294, realizados com
base no Plano e Programa de Auditoria de Denúncia
165/2008.
A Instrução Técnica Inicial 895/2013, ﬂs. 1172/1185,
trouxe ao término da análise das peças técnicas acima
mencionadas, a manutenção do indicio de possível
irregularidade, que para melhor esclarecimento sugeriuse a Citação do Sr. José Alcure de Oliveira, Prefeito
Municipal de Ibatiba no exercício de 2006 e demais
responsáveis, para que, no prazo, apresentassem
esclarecimentos e/ou justificativas que entenderem
necessárias, em razão dos indícios de irregularidades
apontados nesta Instrução Técnica Inicial.
Nesses termos o então Relator, diante da gravidade
dos resultados apuradas, decidiu em Voto, por acolher
a sugestão de conversão dos autos em Tomada de
Contas Especial e pela citação de todos os responsáveis,
o que foi acolhido na Decisão Preliminar TC 116/2013.
Assim, procedeu-se à citação dos responsáveis, para
www.tce.es.gov.br

apresentarem defesa, conforme se depreende dos
Termos de Citação 136/2014 –141/2014 (ﬂs. 1192
-1197).
Devidamente citados os responsáveis apresentaram
suas defesas na seguinte ordem:
Alexsandra Pagio (ﬂs. 1206 e seguintes);
Adealde Alves de Assis (ﬂs. 1220 e seguintes);
Ivanito Barbosa de Oliveira (ﬂs. 1230 e seguintes);
José Alcure de Oliveira (ﬂs. 1240 e seguintes).
Diante da ausência de informação em relação aos
Senhores Edimildo Ferreira dos Santos e José Luiz dos
Santos, restou a solicitação de verificação empreendida
através do Despacho de ﬂs. 1294, sendo que a
resposta negativa quanto ao recebimento de qualquer
documentação pertinente aos referidos responsáveis,
restando a este Tribunal Decretar a revelia de ambos
através do Despacho de ﬂs. 1297.
Frente às informações recebidas, foram os autos
encaminhados ao Núcleo de Estudos Técnicos e
Análises Conclusivas – NEC elaborar a Instrução Técnica
Conclusiva ITC 2649/2018 (ﬂs.1323/1349),
Diante das informações apresentadas a ITC 2646/2018
trouxe suas conclusões nos seguintes termos:
3 CONCLUSÃO/RESPONSABILIDADES
Tendo em vista a análise dos argumentos trazidos na
ITI 895/2013-1, ante os indicativos de irregularidades
evidenciados no Relatório de Auditoria RA-D 28/2008,
como também das defesas, conclui-se pelo abaixo
transcrito.
3.1Em relação ao item 2.1
2.1 RECEBIMENTO INDEVIDO DE REMUNERAÇÃO:
Segunda-feira, 12 de agosto de 2019
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ADEALDE ALVES DE ASSIS
Base legal: princípio da moralidade, inserido no art.37,
caput, da CF e arts.18, parágrafo único, e 110, inciso XI,
ambos da Lei Complementar 05/1991
Responsáveis:

Identificação: José Alcure de Oliveira (Prefeito
Municipal)
Conduta: Não instituir controle de frequência visando
atestar a assiduidade e frequência dos servidores,
permitindo que servidor recebesse remuneração sem o
efetivo exercício do cargo.

do cargo.
3.3.1Acatar em parte as razões de justificativas do Sr.
José Alcure de Oliveira e rejeitaras razões de justificativa
do Sr. Ivanito Barbosa de Oliveira;
3.3.2. Manter a irregularidade disposta no item 2.3;

Identificação: Edinildo Ferreira dos Santos

3.3.3. Manter a responsabilidade apenas do Sr. Ivanito
Barbosa de Oliveira;

Conduta: Não instituir controle de frequência visando
atestar assiduidade e frequência dos servidores,
permitindo que servidor recebesse remuneração sem o
efetivo exercício do cargo.

Conduta: Receber remuneração sem o efetivo exercício
do cargo.

3.3.4. Manter a obrigação de ressarcimento ao erário
apenas do Sr. Ivanito Barbosa de Oliveira.

Identificação: Adealde Alves de Assis

3.2.2. Manter a irregularidade disposta no item 2.2;

Conduta: Receber remuneração sem o efetivo exercício
do cargo

3.2.3. Manter as responsabilidades dos Srs. José
Alcure de Oliveira e Sr. Edinildo Ferreira dos
Santos;3.1.4Mantera obrigação de ressarcimento ao
erário dos senhores José Alcure de Oliveira e Edinildo
Ferreira dos Santos.

Identificação: José Alcure de Oliveira (Prefeito
Municipal)

3.1.1. Rejeitar as razões de justificativas do Sr. José
Alcure de Oliveira e do Sr. Adealde Alves de Assis;
3.1.2. Manter a irregularidade disposta no item 2.1;
3.1.3. Manter as responsabilidades dos Srs. José Alcure
de Oliveira e Adealde Alves de Assis;
3.1.4. Manter a obrigação de ressarcimento ao erário
dos Srs.José Alcure de Oliveira e Adealde Alves de Assis.
3.2. Em relação ao item .2:2
2.2 RECEBIMENTO INDEVIDO DE REMUNERAÇÃO:
EDINILDO FERREIRA DOS SANTOS
Base legal: princípio da moralidade, inserido no
art.37, caput, da CF e arts.18 e 110, inciso XI, ambos
da Lei Complementar 05/1991 c/c o art.3º, §1º, da Lei
Complementar Municipal 27/2006; arts.37, inciso IX,
da CF e 1º da Lei Complementar Municipal 27/2006
Responsáveis:

3.2.1. Rejeitar as razões de justificativas do Sr. José
Alcure de Oliveira;

3.3 Em relação ao item 2.3:
2.3 RECEBIMENTO INDEVIDODE REMUNERAÇÃO:
IVANITO BARBOSA DE OLIVEIRA Base legal:
princípio da moralidade, inserido no art.37,
caput, da CF e arts.18, parágrafo único, e
110, inciso XI, ambos da Lei Complementar
05/1991Responsáveis:Identificação:José Alcure de
Oliveira (Prefeito Municipal) Conduta: Não instituir
controle de frequência visando atestar a assiduidade
e frequência dos servidores, permitindo que servidor
recebesse remuneração sem o efetivo exercício do
cargo.
Identificação: Ivanito Barbosa de Oliveira
Conduta: Receber remuneração sem o efetivo exercício
www.tce.es.gov.br

3.4. Em relação ao item 2.4:
2.4 RECEBIMENTO INDEVIDO DE REMUNERAÇÃO:
ALEXSANDRA PAGIO
Base legal: princípio da moralidade, inserido no art.37,
caput, da CF e arts.18, parágrafo único, e 110, inciso XI,
ambos da Lei Complementar 05/1991
Responsáveis: Identificação: José Alcure de Oliveira
(Prefeito Municipal)
Conduta: Não instituir controle de frequência visando
atestar a assiduidade e frequência dos servidores,
permitindo que agente contratado recebesse
remuneração sem o efetivo exercício da função.
Identificação: Adealde Alves de Assis Conduta: Receber
remuneração sem o efetivo exercício do cargo.
3.4.1. Acatar as razões de justificativas da Sra.
Alexsandra Pagio;
3.4.2. Afastar a irregularidade disposta no item 2.4;
3.4.3. Afastar as responsabilidades do Sr. José Alcure de
Oliveira e da Sra. Alexsandra Pagio;
3.4.4. Afastar a obrigação de ressarcimento ao erário
do Sr. José Alcure de Oliveira e da Sra. Alexsandra Pagio.
Segunda-feira, 12 de agosto de 2019
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3.5Em relação ao item 2.5:
2.5 RECEBIMENTO INDEVIDO DE REMUNERAÇÃO: JOSÉ
LUIZ DE OLIVEIRA
Base legal: princípio da moralidade, inserido no art.37,
caput, da CF e arts.18, parágrafo único, e 110, inciso XI,
ambos da Lei Complementar 05/1991 Responsáveis:
Identificação: José Alcure de Oliveira (Prefeito
Municipal) Conduta: Não instituir controle de
frequência visando atestar a assiduidade e frequência
dos servidores, permitindo que agente contratado
recebesse remuneração sem o efetivo exercício da
função.
Identificação: José Luiz de Oliveira
Conduta: Receber remuneração sem o efetivo exercício
do cargo.
3.5.1. Rejeitar as razões de justificativas do Sr. José
Alcure de Oliveira;
3.5.2. Manter a irregularidade disposta no item 2.5;
3.5.3. Manter as responsabilidades dos Srs. José Alcure
de Oliveira e José Luiz de Oliveira;
3.5.4. Manter a obrigação de ressarcimento ao erário
dos Srs.José Alcure de Oliveira e José Luiz de Oliveira.
3.6 Dentro dos limites das análises feitas, sugere-se
determinar o ressarcimento ao erário das quantias
abaixo dispostas, em relação às razões expostas nos
itens abaixo referenciados, com base no art. 87, V,
da Lei Complementar Estadual 621, de 8 de março de
2012, em relação aos seguintes responsáveis solidários:
(TABELA)
Ao Ministério Público de Contas, por meio de seu
representante Dr. Heron Carlos Gomes de Oliveira,

através do Parecer 3310/2018, às ﬂs. 1353/1357,
pugnou pelo julgamento nos moldes delineados na ITC
2649/2018, transcrevendo, inclusive, a proposta de
encaminhamento ali contida, bem como reserva-se ainda
ao responsável o direito de manifestar-se oralmente em
sessão de julgamento, se assim desejar.
O despacho 44011/2018, ﬂs. 1359 encaminhou os autos
ao Ministério Público de Contas para manifestação
quanta a prescrição da pretensão punitiva,
O Parecer Ministerial 04117/2018, ﬂs. 1362/1336,
reconhece a prescrição da pretensão punitiva, haja vista
o perfazimento um período superior a 05 (cinco) anos
entre a ocorrência dos fatos fiscalizados do exercício
de 2006 e a citação dos responsáveis, todas registradas
em 2014, conforme documentos às ﬂs.1204,1210,
1211, 1212 e 1218 dos autos. Registrando também
que a prescrição da pretensão punitiva não impede a
atuação fiscalizadora deste Tribunal de Contas quanto
a verificação de possível dano ao erário, bem como
reserva-se ainda ao responsável o direito de manifestarse oralmente em sessão de julgamento, se assim desejar.
Através do despacho 13650/2018, ﬂs.1364 foram
remetidos os autos a este gabinete para as devidas
providências regimentais.
Após, vieram-me os autos para análise.
II - FUNDAMENTAÇÃO
II.1- PRELIMINARMENTE
II.1.1- DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA
O instituto da prescrição consiste na extinção da
pretensão punitiva em razão da inércia do titular durante
razoável espaço de tempo. Muitas vezes, o tempo atua
como fato de grande inﬂuência nas relações jurídicas,
www.tce.es.gov.br

acarretando a manutenção de situações já consolidadas.
Tal instituto busca, na realidade, preservar a paz social, a
ordem jurídica, a estabilidade social e, principalmente, a
segurança jurídica.
Em relação à utilização do instituto da prescrição na
função de controle, a doutrina e a jurisprudência vêm
entendendo pela possibilidade de incidência em razão
do direito à segurança jurídica, prevista no artigo 5º da
Constituição Federal, vez que se encontra fortemente
relacionada ao Estado Democrático de Direito.
Como muito bem argumentado na Manifestação Técnica
Preliminar 6ª SCE MTP 525/2013 da 6ª Secretaria de
Controle Externo, o prazo prescricional teve seu início no
momento da ocorrência do fato – exercícios de 2006,
Após análise dos argumentos e documentos colacionados
aos autos, o Mistério Público de Contas pugna pelo
reconhecimento da prescrição haja vista o perfazimento
de um período superior a 05 (cinco) anos entre a
ocorrência dos fatos fiscalizados do exercício 2006 e a
citação dos responsáveis, todas registradas em 2014,
conforme documentos colacionados às ﬂs.1204,1210,
1211, 1212 e 1218.
Atina ainda, que, nos moldes do § 5º, art. 713 da Lei
Orgânica desta Corte (LC nº. 621/2012), 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, consubstanciadas em recomendações e/ou
determinações.
Nesse contexto, acompanho o entendimento técnico
e ministerial, reconheço a prescrição da pretensão
punitiva, nos termos do art. 71 da LC 621/2012, obstando
Segunda-feira, 12 de agosto de 2019
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a aplicação de multa pecuniária aos recorridos.
III – MÉRITO:
O Relatório de Auditoria de Denúncia 28/2008 expõe que
alguns “servidores” da Prefeitura de Ibatiba receberam
remuneração sem que efetivamente desempenhassem
as funções inerentes aos cargos para os quais foram
nomeados, em ﬂagrante prejuízo ao erário. Passamos
a nos manifestar sobre as acusações de cada servidor
envolvido;
III.1 Recebimento indevido de remuneração: Adealde
Alves de Assis.
Base legal: princípio da moralidade, inserido no art. 37,
caput, da CF e arts. 18, Parágrafo único, e 110, inciso XI,
ambos da Lei Complementar 05/1991
Responsável:
Identificação: Adealde Alves de Assis (Assessor Técnico
– CC1).
Conduta: Receber remuneração sem o efetivo exercício
do cargo.
O NNF, em sua Instrução relata que o Sr. Adealde Alves
de Assis foi nomeado para o cargo de provimento em
comissão de Assessor Técnico – CC1, com remuneração
mensal de R$ 1.800,00, por meio do Decreto 006, de 03
de janeiro de 2005, e teve sua exoneração do referido
cargo pelo Decreto 005, de 31 de janeiro de 2007.
Não foi possível, mediante a auditoria aferir a frequência
do servidor, já que na época dos fatos era inexistente
o controle de frequência, na oportunidade, não foi
encontrado evidências do efetivo desempenho das
tarefas e atribuições no exercício do cargo.
Além disso, verificou-se ainda, através da Certidão

26/2008 da Câmara Municipal de Ipatinga/MG, que o Sr.
Adealde Alves de Assis estava exercendo cargo naquele
município, que fica a 164 km de distância de Ibatiba,
no período de 17 de maio de 2005 a 31 de janeiro de
2007, onde estava submetido à carga horária de 30 horas
semanais.
Em síntese alegou o defendente, que ao assumir Prefeito
encontrou a Prefeitura sem documentos, tudo espalhado
pelo piso, secretarias depredadas, computadores
queimados, obras e equipamentos sucateados. Dessa
maneira, foi necessário um esforço de mutirão para
tentar colocar em andamento a Administração, tendo o
mutirão ocorria de 8 até as 17-18 horas (com uma hora
de almoço), mas sempre ultrapassava o tempo antes
estipulado se estendendo depois das 18 horas sem ter
hora para sair.
Teria essa rotina durado de janeiro a abril de 2005, quando
recebeu convite da Câmara Municipal de Ipatinga para
atuar como assessor jurídico e com remuneração muito
maior do que recebia em Ibatiba. Afirma ainda, que
deu ciência ao Prefeito quanto sua futura exoneração,
contudo, o mesmo pediu veementemente para que
continuasse trabalhando na Prefeitura, uma vez que não
havia alguém para substituí-lo à altura.
Após pedir exoneração, continuou a prestar serviços
por telefone e nos finais de semana ao município de
Ibatiba, ao não receber decreto de exoneração, solicitou
informações e tomou conhecimento de que permanecia
sem a efetiva exoneração.
Considerando o conﬂito entre as duas nomeações,
tomou ciência de que deveria devolver o valor relativo
aos meses de sua nomeação em Ipatinga, não sabendo
precisar o valor, pois não localizou os documentos,
www.tce.es.gov.br

inclusive os que comprovam as devoluções das parcelas
recebidas. Solicitou tal comprovantes a Prefeitura de
Ibatiba, entretanto não foram encontrados, por fim
reafirmou que a devolução está regular.
Responsável:
Identificação:
Municipal).

José

Alcure

de

Oliveira

(Prefeito

Conduta: Não instituir controle de frequência visando
atestar a assiduidade e frequência dos servidores,
permitindo que servidor recebesse remuneração sem o
efetivo exercício do cargo.
Alegou o Senhor José Alcure de Oliveira desconhecer
a nomeação do Sr. Adealde na Câmara de Ipatinga,
considerou ainda que a maioria das Câmaras possui
sessões durante anoite, o que possibilitaria há
ﬂexibilidade para atuação do advogado, corroborando
que o servidor trabalhava para a Prefeitura de Ibatiba e
cumpriu com os deveres de seu cargo.
Dado que os fatos ocorreram há uma década, e a época
o prefeito nunca foi obrigado a implantar controle de
ponto dos servidores, argumenta que a obrigação de
ressarcimento não pode ser fundamentada na falta de
controle de ponto, pois cabe a Corte de Contas imputar
obrigação de ressarcimento àquele que erroneamente
recebeu valores sem justa causa.
Sobre tais alegações o NNF concluiu em sede da ITC
2649/2018, que não é possível a acumulação de dois
cargos públicos fora das hipóteses constitucionalmente
aceitas. No caso, a acumulação é inconstitucional:
Art. 37
XVI - é vedada a acumulação remunerada de cargos
públicos, exceto, quando houver compatibilidade de
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horários, observado em qualquer caso o disposto no
inciso XI: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº
19, de 1998)
a) a de dois cargos de professor; (Redação dada pela
Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
b) a de um cargo de professor com outro técnico ou
cien�fico; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº
19, de 1998)
c) a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais
de saúde, com profissões regulamentadas; (Redação
dada pela Emenda Constitucional nº 34, de 2001)
XVII - a proibição de acumular estende-se a empregos
e funções e abrange autarquias, fundações, empresas
públicas, sociedades de economia mista, suas
subsidiárias, e sociedades controladas, direta ou
indiretamente, pelo poder público; (Redação dada pela
Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
Além da vedação constitucional, a conciliação e prestação
integral das duas atividades torna-se di�cil, já que ambos
impõem a prestação de serviços em municípios que
distam 164 km. Estabelecendo o regime jurídico dos
servidores públicos civis de Ibatiba em seu parágrafo
único do art. 18 da Lei Complementar 05/1991 a carga
horária de 40 (quarenta) horas semanais de trabalho e
dedicação integral ao trabalho
Art. 18 O ocupante do cargo de provimento efetivo fica
sujeito a 40 (quarenta) horas semanais de trabalho, salvo
quando a lei estabelecer duração diversa.
Parágrafo único Além do cumprimento do estabelecido
neste artigo, o exercício do cargo em comissão exigirá de
seu ocupante integral dedicação ao serviço, podendo o
servidor ser convocado sempre que houver interesse da

Administração.
As divergências dos argumentos apresentados pelos
envolvidos confirmam que o pagamento efetuado ao Sr.
Adealde Alves de Assis, que embora ocupasse cargo de
Assessor Técnico, referência CC-I e lotado no Gabinete
do Prefeito, foi indevido pois o mesmo não fez jus aos
valores por não ter prestado o serviço, como reconhece
o próprio servidor e ainda explica que a sua ausência foi
motivada pelo fato de ter assumido cargo de assessor
jurídico na Câmara Municipal de Municipal de Ipatinga.
Não se pode considerar plausível que o prefeito não
soubesse da ausência do servidor ao trabalho, já que o
mesmo atuava como seu assessor direto e a condição
para a inclusão e permanência de qualquer servidor
em folha de pagamento deve proceder do ateste da
frequência da chefia do setor em que atua.
Mesmo admitindo que na Prefeitura de Ibatiba ainda não
tivesse sido implantada essa rotina mensal de controle
de frequência, o ex-prefeito, na condição de Chefe do
Executivo, deveria ter tido o cuidado de providenciar
a forma de controle dos servidores municipais, em
especial daqueles sob sua chefia imediata, e também
que fosse informado ao setor responsável a necessidade
de exoneração do servidor e a suspenção do seu
pagamento.
No que pese o Sr. Adealde Alves de Assis ter apresentado
documentos que comprovaram o depósito no valor de
R$ 14.546,00 (quatorze mil quinhentos e quarenta e seis
reais), referente ao parcelamento de dívida em seu nome
e ao Processo 1204/2005, não se pode afirmar tratar-se
da dívida em comento por ausência do detalhamento de
sua origem.
www.tce.es.gov.br

Assim, está caracterizada a responsabilidade do
prefeito pelo pagamento indevido ao servidor quanto
a necessidade de ressarcimento ao erário, devendo o
mesmo, em solidariedade, ao Sr. Adealde Alves de Assis
ressarcirem a quantia equivalente a 11.926,94 VRTE.
III.2 Recebimento indevido de remuneração: Edinildo
Ferreira dos Santos.
Base legal: art. 37, caput (princípio da moralidade)
e inciso IX, da CF; arts. 18 e 110, inciso XI, ambos
da Lei Complementar 05/1991 c/c o art. 3º, § 1º, da
Lei Complementar Municipal 27/2006; art. 1º da Lei
Complementar Municipal 27/2006.
Responsável:
Identificação: Edinildo Ferreira dos Santos.
Conduta: Receber remuneração sem o efetivo exercício
do cargo.
Na ITC conta que a equipe de auditoria desta Corte
Contas verificou-se que o Sr. Edinildo Ferreira dos Santos
firmou contrato temporário com a Prefeitura Municipal
de Ibatiba para exercer a função de Agente Fiscal no
período de 02/01/2006 a 31/12/2006, recebendo a
importância mensal de R$ 300,00 (trezentos reais).
Sendo de sua responsabilidade prestação de serviços
na execução das atividades de fiscalização de obras
e de posturas municipais, em obediência aos códigos
correspondentes, orientando os contribuintes quanto ao
cumprimento da legislação.
Constatou-se que a referida contratação se deu de forma
ilegal, em ofensa ao art. 37, inciso IX, da CF, bem como
ao art. 1º da Lei Complementar Municipal 27/2006
(que estabelece normas visando regular a previsão
constitucional da contratação temporária no município
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de Ibatiba), haja vista a inexistência de evidências quanto
à necessidade temporária de excepcional interesse
pública que a legitimasse.

àquele que erroneamente recebeu valores sem justa
causa, não sendo competência do Prefeito o controle de
horário de servidor vinculado às secretarias.

Além disso, o cargo de agente fiscal compõe a estrutura
administrativa permanente do Executivo Municipal,
estabelecida na Lei Complementar 22/2005, e deve
ser ocupado somente por servidores efetivos, com
provimento através de concurso público, conforme
determinação do art. 37, inciso II, da CF.

E que para essa Corte de Contas fixar a responsabilidade
do defendente é preciso comprovar sua culpa ou
dolo, a fim de ficar provada sua responsabilidade civil,
o que não seria possível em nenhum caso, sendo a
responsabilidade objetiva é exceção e não regra, de
sorte que imputar responsabilidade solidária do Prefeito
em relação a ato de servidor implica em insegurança
jurídica e responsabilização sem demonstração subjetiva
da responsabilidade do Chefe do Executivo.

Por fim, não foi possível obter nenhum indicativo
da frequência do Sr. Edinildo Ferreira dos Santos no
cumprimento da jornada funcional e tampouco qualquer
indício das tarefas realizadas ou atividades desenvolvidas
que comprovassem o efetivo exercício da função de
agente fiscal, em infringência princípio da moralidade
previsto no art. 37, caput, da CF e aos arts. 18 e 110,
inciso XI, ambos da Lei Complementar 05/1991 c/c o art.
3º, § 1º, da Lei Complementar Municipal 27/2006.
Responsável:
Identificação: José Alcure de Oliveira (Prefeito Municipal)
Conduta: Não instituir controle de frequência visando
atestar a assiduidade e frequência dos servidores,
permitindo que servidor recebesse remuneração sem o
efetivo exercício do cargo.
Afirma o ex-Prefeito que de fato o servidor trabalhava
para a Prefeitura de Ibatiba e cumpriu com os deveres
de seu cargo, o fato ocorreu há mais de uma década
onde não foi obrigado a implantar controle de ponto dos
servidores.
Argumenta que a obrigação de ressarcimento não pode
ser fundamentada na falta de controle de ponto, cabendo
à Corte de Contas imputar obrigação de ressarcimento

Por fim, reverbera, que todas as suas condutas
observaram os princípios jurídicos constitucionais, tendo
suas ações sido pautadas na legalidade e sua atuação foi
a mais proba possível.
A ausência de motivação de interesse público para
a contratação de pessoal para um cargo de carreira,
aquele que deve ser ocupado por servidor efetivo ou,
temporariamente, em situações especificadas em lei,
somadas à ausência de documentação comprobatória
do controle de frequência do servidor confirmam a
irregularidade.
As condutas distintas do prefeito e do servidor também
tornaram claras após as alegações de defesa. Apesar
de reconhecer que o servidor fez parte do quadro
de pessoal com contratos temporários do município
e afirmar que “todas as condutas do defendente
observaram os princípios jurídicos constitucionais, suas
ações se pautaram na legalidade e sua atuação foi a
mais proba possível”, poderia o gestor ter demonstrado
documentalmente, não só o controle de frequência,
mas também autos de infração ou outros expedientes
www.tce.es.gov.br

específicos da atividade de fiscalização de obras e
posturas, afinal, esta atividade carece da utilização
de formulários próprios e identificação do agente
fiscalizador.
Como a contratação do servidor foi de iniciativa do exprefeito, que não esclareceu de quem era a obrigação
de controlar a frequência do mesmo e atestá-la
mensalmente, e, ainda foi omisso em implantar controle
de frequência na Administração Municipal, é cabível
atribuir ao gestor a responsabilidade solidária pelo
pagamento irregular ao Sr. Ednildo Ferreira dos Santos,
que por sua vez, apesar de ter recebido do município
quantia a �tulo de salário, não teve comprovada sua
efetiva prestação de serviço.
Portanto, deve o Sr Ednildo Ferreira dos Santos, em
solidariedade ao Sr. José Alcure de Oliveira, a ressarcirem
ao erário a importância referente ao valor atualizado de
R$ 3.615,05, equivalentes a 2.136,80 VRTE.
III.3 Recebimento indevido de remuneração: Ivanito
Barbosa de Oliveira.
Base legal: princípio da moralidade, inserido no art.37,
caput, da CF e arts.18, parágrafo único, e 110, inciso XI,
ambos da Lei Complementar 05/1991.
Responsável:
Identificação: Ivanito Barbosa de Oliveira.
Conduta: Receber remuneração sem o efetivo exercício
do cargo.
A equipe de auditoria desta Corte de Contas verificou
que o Sr. Ivanito Barbosa de Oliveira foi nomeado ao
cargo comissionado de Assessor de Proteção à Família,
Maternidade, Infância, Adolescência e Velhice (padrão
CCII), através do Decreto 62 de 03 de janeiro de 2005.
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Apesar de nomeado a cargo integrante do Executivo de
Ibatiba, declarou o servidor à equipe de auditoria residir
na Rua Sete, nº 215, apt. 409, no Centro do Município
de Vitória.
Declarou a Secretária de Ação Social do município de
Ibatiba informando que o Sr. Ivanito prestava serviços
na capital do Estado, fazendo acompanhamento e
assessoramento a munícipes carentes do município
de Ibatiba que necessitavam de assistência dos órgãos
ligados à assistência social.
Não foi obtido pela equipe de auditoria indicativo
da frequência do servidor no cumprimento da
jornada funcional e tampouco qualquer indício
de tarefas realizadas ou atividades desenvolvidas
que comprovassem o efetivo exercício da função,
evidenciando infringência aos arts.18, parágrafo único,
e 110, inciso XI, da Lei Complementar 05/1991 e ao
princípio da moralidade, previsto no art.37, caput, da CF.
Em fase de defesa o Sr. Ivanito Barbosa de Oliveira
afirmou que prestava serviços em Vitória e em Cachoeiro
de Itapemirim, de maneira a fazer acompanhamento
e assessoramento de munícipes carentes junto aos
serviços prestados em Vitória.

atestar a assiduidade e frequência dos servidores,
permitindo que servidor recebesse remuneração sem o
efetivo exercício do cargo.
As justificativas apresentadas pelo ex-prefeito municipal
se deram nos mesmos termos já apresentados no item
III.2.
Se manifestou o NNF que não foram encontrados
comprovantes da atuação fática do servidor. São trazidos
aos autos alegações de populares de que o servidor
prestou serviços ao declarante, sem, no entanto,
esclarecer qual o serviço foi efetivamente prestado e
o exame ou atendimento efetivamente realizado. Pela
falta de especificidade e comprovação da alegação, não
é possível aceitar as declarações gerais para afastar a
imputação de irregularidade nesta tratada.
Vale frisar, que o responsável imediato pelo servidor
não era o Prefeito e, de fato, cabe reconhecer que a
Secretária de Ação Social era hierarquicamente superior
e responsável pelo controle disciplinar do servidor,
pelas atividades por ele prestadas e pelas razões e
comprovantes documentais que sustentam ou não a
efetiva prestação dos serviços contratados.

atividades realizadas rotineiramente, nos municípios do
interior, por outros servidores via telefone, fax, internet,
etc, demonstra a fragilidade das alegações no que diz
respeito à comprovação da prestação de serviços ao
Município de Ibatiba.
Como o servidor era lotado na Secretaria Municipal
de Assistência Social, cabia à gestora daquela pasta
o controle da frequência dos servidores na condição
de chefe imediata do sr. Ivanito Barbosa de Oliveira,
eximindo, portanto, o ex-prefeito Jose Alcure de Oliveira
dessa responsabilidade.
Porém, fica mantida a obrigação do Senhor Ivanito
Barbosa de Oliveira ao ressarcimento ao erário municipal
da importância atualizada de R$ 12.900,05, equivalentes
a 7.625,10 VRTE.
III.4 Recebimento indevido de remuneração: Alexsandra
Pagio.
Base legal: princípio da moralidade, inserido no art.37,
caput, da CF e arts.18, parágrafo único, e 110, inciso XI,
ambos da Lei Complementar 05/1991.
Responsável:

Novamente estamos diante de pagamento indevido por
uma suposta prestação de serviço por parte do servidor
sem comprovação por parte do gestor.

Identificação: Alexsandra Pagio.

(Prefeito

Foi trago aos autos de forma evasiva declaração de
populares de que de que o servidor prestou serviços ao
declarante, sem, no entanto, esclarecer qual o serviço
foi efetivamente prestado e o exame ou atendimento
efetivamente realizado.

Conduta: Não instituir controle de frequência visando

A constatação de que não era necessário que um
servidor morasse fora de seu município para realizar

Foi informado pelo relatório de auditoria e acolhido
pela ITC que a Sra. Alexsandra Pagio firmou contrato
temporário com a Prefeitura Municipal de Ibatiba para
exercer a função de Professora MAPB I no período de
02/01/2006 a 31/12/2006, recebendo a importância
mensal de R$ 521,95 (quinhentos e vinte e um reais e
noventa e cinco centavos).

Sendo seu trabalho fazer agendamentos de pacientes
acometidos de doenças de média e alta complexidade no
Sistema Único de Saúde, não tendo durante esse período
anotações sobre falta de assiduidade, não podendo,
portanto, ser determinado a devolução ao erário.
Responsável:
Identificação:
Municipal).

José

Alcure

de

Oliveira
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Conduta: Receber remuneração sem o efetivo exercício
do cargo.
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No entanto, a equipe de auditoria não obteve
indicativo da frequência da servidora no cumprimento
da jornada funcional e tampouco qualquer indício
das tarefas realizadas ou atividades desenvolvidas
que comprovassem o efetivo exercício da função, em
infringência ao princípio da moralidade, previsto no
art.37, caput, da CF e aos arts.18 e 110, inciso XI, ambos
da Lei Complementar 05/1991 c/c o art.3º, §1º, da Lei
Complementar Municipal 27/2006.
Comprovou a defendente ter exercido o cargo para
qual foi contratada, tendo sua frequência aferida pelo
gestor da Secretaria Municipal de Educação, tendo a
comprovação dos serviços prestados atestada pelos
pedagogos que trabalhavam na Prefeitura Municipal de
Ibatiba e que participaram de atividades coordenadas
pela defendente.
Responsável:
Identificação:
Municipal).

José

Alcure

de

Oliveira

(Prefeito

Conduta: Não instituir controle de frequência visando
atestar a assiduidade e frequência dos servidores,
permitindo que o agente contratado recebesse
remuneração sem o efetivo exercício da função.
Afirmou o Sr. José Alcure de Oliveira, ex-prefeito
municipal, que os munícipes de Ibatiba fizeram abaixoassinado relatando que conheciam a Srª. Alexsandra
Pagio e que a mesma exerceu a função de professora
no ano de 2006, desempenhando suas atividades com
dedicação, de forma a cumprir com suas obrigações
funcionais. Da mesma forma, como já manifestado
pela defendente, seus colegas de trabalho também
confirmaram que a mesma cumpria com os deveres de

seu cargo.

mensal de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais).

A denúncia em comento é eivada de inconsistência pois
ao mesmo tempo que alegava a ausência de prestação
de serviço por parte da servidora Alexsandra Pagio faz
menção que a mesma trabalhava como coordenadora
pedagógica e que era ela a responsável por ministrar
cursos e palestras no município.

A presente irregularidade vai de encontro ao o item
III.2 que tratou da contratação temporária do Senhor
Edinildo Ferreira dos Santos que da mesma forma, foi
contratado para ocupar a função de Agente Fiscal, sendo
tal contratação ilegal por não demonstrar evidencias
quanto à necessidade temporária de excepcional
interesse público que a legitimasse, indo, portanto, em
desacordo com o art.37, inciso IX, da CF, bem como ao
art.1º da Lei Complementar Municipal 27/2006.

O Secretário Municipal de Educação e Cultura confirma
a atuação da servidora, a mesma traz aos autos
documentos que atestam sua habilitação para o cargo
e ainda há abaixo-assinado de moradores de Ibatiba e
de colegas de trabalho no sentido de ratificar quem de
fato, houve a prestação de serviço ao município como
pedagoga.
Fica então demonstrado que os pagamentos dos salários
não foram indevidos e, portanto, deve ser afastada a
irregularidade e a obrigação de ressarcimento.

Além disso, vale frisar novamente que o cargo de Agente
Fiscal compõe a estrutura administrativa permanente do
Poder Executivo Municipal, e deve ser ocupado apenas
por servidores efetivos, conforme já argumentado no
item III.2.

Responsável:

Por fim, a equipe de auditoria não obteve nenhum
indicativo da frequência do Sr. José Luiz de Oliveira no
cumprimento da jornada funcional e tampouco qualquer
indício das tarefas realizadas ou atividades desenvolvidas
que comprovassem o efetivo exercício da função de
agente fiscal, evidenciando infringência ao princípio da
moralidade, previsto no art.37, caput, da CF e aos arts.18
e 110, inciso XI, ambos da Lei Complementar 05/1991 c/c
o art.3º, §1º, da Lei Complementar Municipal 27/2006.

Identificação: José Luiz de Oliveira.

Responsável:

Conduta: Receber remuneração sem o efetivo exercício
do cargo.

Identificação:
Municipal).

Foi verificado pela equipe de auditoria desta Corte de
Contas que o Sr. José Luís de Oliveira firmou contrato
temporário com a Prefeitura Municipal de Ibatiba
para exercer a função de Agente Fiscal, no período de
02/01/2006 a 31/12/2006, recebendo a importância

Conduta: Não instituir controle de frequência visando
atestar a assiduidade e frequência dos servidores,
permitindo que o agente contratado recebesse
remuneração sem o efetivo exercício da função.

III.5 Recebimento indevido de remuneração: José Luiz
de Oliveira
Base legal: princípio da moralidade, inserido no art.37,
caput, da CF e arts.18, parágrafo único, e 110, inciso XI,
ambos da Lei Complementar 05/1991.
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José

Alcure

de

Oliveira

(Prefeito

O senhor Jose Alcure de oliveira defendeu-se afirmando
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que o servidor trabalhava na Prefeitura Municipal de
Ibatiba, tendo os fatos ocorridos há mais de uma década
onde Prefeito nunca foi obrigado a implantar controle de
ponto dos servidores.
Arguindo ainda que a obrigação de ressarcimento não
pode ser fundamentada na falta de controle de ponto,
já que não é de competência do Prefeito o controle de
horário de servidor vinculado às secretarias.
O NNF se posicionou afirmou que o servidor foi
contratado sob diversos contratos temporários, não
tendo indícios que os serviços foram prestados,
constando a assinatura do Prefeito e não evidenciado
nenhuma referência de outra autoridade que tenha
a responsabilidade hierárquica sobre o servidor, nem
nenhum órgão a que o servidor fosse vinculado.
Trata-se também de ausência de comprovação de
serviços prestados que basearam a motivação de
pagamento de pessoal.
Como a contratação do servidor foi de iniciativa do exprefeito, que não esclareceu de quem era a obrigação
de controlar a frequência do mesmo e atestá-la
mensalmente, e, ainda foi omisso em implantar controle
de frequência na Administração Municipal, é cabível
atribuir ao gestor a responsabilidade solidária pelo
pagamento irregular ao Sr. José Luiz de Oliveira, que por
sua vez, apesar de ter recebido do município quantia
a �tulo de salário, não teve comprovada sua efetiva
prestação de serviço.
Portanto, deve o Sr José Luiz de Oliveira, em solidariedade,
com o Sr. José Alcure de Oliveira, ressarcirem ao erário
a importância de R$ 5.634,83, equivalentes a valores
atuais de 3.330,67 VRTE.

IV – CONCLUSÃO:
Considerando os fundamentos acima colacionados,
acolhendo integralmente a manifestação técnica e
ministerial, VOTO no sentido de que o Colegiado da
Segunda Câmara aprove a seguinte minuta de Acórdão
que submeto à consideração de Vossas Excelências.
RODRIGO COELHO DO CARMO
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. Reconhecer a prescrição da pretensão punitiva desta
Corte de Contas, extinguindo-se os autos com resolução
de mérito com base no artigo 374 do Regimento;
1.2. Acolher as razões de justificativas do Sr. José Alcure
de Oliveira, ex-Prefeito Municipal de Ibatiba, exercício
2006, apresentadas nos itens III.3 e III.4;
1.3. Rejeitar quanto aos itens III.1, III.2 e III.5, julgando
suas contas irregulares, nos termos do artigo 84, inciso
III, alíneas c, d, e e da Lei Complementar 621/2012;
1.4. Rejeitar as razões de justificativas do Sr. Adealde
Alves de Assis, Assessor Técnico, apresentada no item
III.1, julgando suas contas irregulares, nos termos do
artigo 84, inciso III, alíneas c, d, e e da Lei Complementar
621/2012 e condenando solidariamente com o Sr. José
Alcure de Oliveira, ex-Prefeito Municipal de Ibatiba, ao
ressarcimento de 11.926,94 VRTE na forma do artigo 89
da LC 621/12;
1.5. Rejeitar as razões de justificativas do Sr. Edinildo
www.tce.es.gov.br

Ferreira dos Santos, Agente Fiscal, apresentada no item
III.2, julgando suas contas irregulares, nos termos do
artigo 84, inciso III, alíneas c, d, e e da Lei Complementar
621/2012 e condenando solidariamente com o Sr. José
Alcure de Oliveira, ex-Prefeito Municipal de Ibatiba, ao
ressarcimento de 2.136,80 VRTE na forma do artigo 89
da LC 621/12;
1.6. Rejeitar as razões de justificativas do Sr. Ivanito
Barbosa de Oliveira, Assessor, apresentada no item
III.3, julgando suas contas irregulares, nos termos do
artigo 84, inciso III, alíneas c, d, e e da Lei Complementar
621/2012 e condenando ao ressarcimento de 7.625,10
VRTE na forma do artigo 89 da LC 621/12.
1.7. Acolher as razões de justificativas da Sra. Alexsandra
Pagio, Professora MAPB I, exercício 2006, apresentada
no item III.4, julgando suas contas regulares, nos termos
do art. 84, inciso I, da Lei Complementar nº 621/2012,
dando-lhe a devida QUITAÇÃO, conforme artigo art. 85
da mesma lei;
1.8. Rejeitar as razões de justificativas do Sr. José Luiz
de Oliveira, Agente Fiscal, apresentada no item III.5,
julgando suas contas irregulares, nos termos do artigo
84, inciso III, alíneas c, d, e e da Lei Complementar
621/2012 e condenando solidariamente com o Sr. José
Alcure de Oliveira, ex-Prefeito Municipal de Ibatiba, ao
ressarcimento de 3.330,67 VRTE na forma do artigo 89
da LC 621/12;
1.9. Cientifiquem-se os interessados da presente
decisão;
1.10. Remeter os autos ao Ministério Público de Contas,
após a confecção deste Acórdão nos termos do art. 62,
parágrafo único da LC 621/2012;
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1.11. Arquive-se após o trânsito em julgado.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 19/06/2019 - 19ª Sessão Ordinária da
2ª Câmara.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Manoel Nader Borges
(presidente), Rodrigo Coelho do Carmo (relator) e
Domingos Augusto Taufner.
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
Relator
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Fui presente:
PROCURADOR DE CONTAS LUIS
HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Em substituição ao procurador-geral
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões

ACÓRDÃO TC- 0751/2019-4
Processo: 02412/2009-8
Classificação: Auditoria Ordinária
Exercício: 2008
UG: CMSM - Câmara Municipal de São Mateus
Relator: Rodrigo Coelho do Carmo
Responsável: FRANCISCO BOTELHO NETO
AUDITORIA ORDINÁRIA – EXERCÍCIO DE 2008 RECONHECER PRESCRIÇÃO DA MULTA – CONVERTER EM

TOMADA DE CONTAS ESPECIAL - CONTAS IRREGULARES
– RESSARCIMENTO – DEIXAR DE DETERMINAR ARQUIVAR
O CONSELHEIRO RELATOR RODRIGO COELHO DO
CARMO:
RELATÓRIO
Tratam os presentes autos de Auditoria Ordinária
realizada na Câmara Municipal de São Mateus em
cumprimento ao Plano e Programa de Auditoria
Ordinária nº 148/2009, referente ao exercício de 2008,
sob a responsabilidade do Sr. Francisco Botelho Neto,
Presidente da Câmara Municipal de São Mateus.
Após elaboração do Relatório de Auditoria Ordinária
RA-O n° 158/2009 (ﬂs. 09/35), foram identificados
indícios de irregularidades, que foram reproduzidos na
Instrução Técnica Inicial 96/2010 (ﬂs. 540/555), de onde
foi prolatada a Decisão Preliminar TC 0062/2010 (ﬂ. 560),
gerando a citação do senhor Francisco Botelho Neto para
que o mesmo apresentasse as devidas justificativas e
documentos no prazo improrrogável de 45 dias.
Tendo a citação se mostrado infru�fera, procedeu-se
a citação através do Edital de Citação n° 0005/2010,
publicado no dia 20 de maio de 2010 no Diário Oficial
dos Poderes do Estado. Após vencido o prazo para
manifestação, o responsável foi considerado revel,
conforme Decisão TC 3361/2010.
Então, foram os autos encaminhados ao Núcleo de
Estudos Técnicos e Análises Conclusivas – NEC para
elaboração de Instrução Técnica Conclusiva.
Após análise das irregularidades, concluiu o NEC, em
Instrução Técnica Conclusiva ITC – 1653/2013 (ﬂs.
582/627), por:
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2 CONCLUSÃO / RESPONSABILIDADES
2.1. Após a análise dos fatos constantes dos presentes
autos que versam sobre o Relatório de Auditoria
Ordinária RAO 158/2009 na Câmara Municipal de São
Mateus, relativo ao exercício de 2008, entende-se que
devem ser mantidas as irregularidades analisadas nos
seguintes itens desta Instrução Técnica Conclusiva:
2.1.1 Ausência de comprovação de publicação das
cartas convite (Item 1 da ITI 96/2010) Base legal:
Inobservância aos art. 37, caput, da CRF/88, artigo 3º e
22, §3°, da Lei n° 8.666/2003 e artigo 122 da Lei Orgânica
Municipal. Agente responsável: Francisco Botelho Neto
– Presidente da Câmara
2.1.2. Ausência de cotação prévia de preços (Item 2
da ITI 96/2010) Base legal: Inobservância ao artigo 7º,
§ 2º, II e ao artigo 43, IV, da Lei n° 8.666/93. Agente
responsável: Francisco Botelho Neto – Presidente da
Câmara
2.1.3. Ausência de comprovação de publicação
dos contratos (Item 3 da ITI 96/2010) Base legal:
Inobservância do artigo 37, caput, da CRF/88 e artigo
3º e 61, parágrafo único, da Lei n° 8.666/93. Agente
responsável: Francisco Botelho Neto – Presidente da
Câmara
2.1.4. Ausência de justificativa para aditamento
de contratos (Item 3 da ITI 96/2010) Base legal:
Inobservância ao artigo 65, caput, da Lei n° 8.666 /93 e
Princípio da Razoabilidade, art. 45, § 2º da Constituição
Estadual. Agente responsável: Francisco Botelho Neto –
Presidente da Câmara
2.1.5. Pagamento de despesa sem finalidade pública
(Item 5 da ITI 96/2010)
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2.1.5.1. Contrato 12/2008 (pregão 002/2008): Contração
de empresa para organização de sessão solene. Base
legal: Inobservância aos princípios da razoabilidade,
da supremacia do interesse público, assim como da
moralidade e da impessoalidade presentes no art. 3º
da Lei n° 8.666 /93, ao artigo 37 da CF, aos artigos 32 e
45, § 2° da Constituição Estadual. Agente responsável:
Francisco Botelho Neto – Presidente da Câmara

seiscentos e oitenta reais) equivalentes a 47.303,04
(quarenta e sete mil, trezentos e três e quatro centavos)
VRTE.

Ressarcimento: passível de devolução ao erário
municipal o valor de R$ 16.525,00 (dezesseis mil,
quinhentos e vinte e cinco reais) equivalentes a 9.123,00
(nove mil cento e vinte e três) VRTE.

2.1.8. Fracionamento de despesa com consequente
ausência de licitação (Item 8 da ITI 96/2010) Base legal:
Inobservância ao artigo 2° e 3° e artigo 24, II da Lei n°
8.666/93. Agente responsável: Francisco Botelho Neto –
Presidente da Câmara

2.1.5.2. Processo n 1881/2008: despesas realizadas
na Churrascaria Badialli Dalmora Ltda. Base legal:
Inobservância aos princípios da razoabilidade, da
supremacia do interesse público, assim como da
moralidade e da impessoalidade presentes no art. 3º
da Lei n° 8.666 /93, ao artigo 37 da CF, aos artigos 32 e
45, § 2° da Constituição Estadual e ao art. 63 da Lei n°
4.320/64. Agente responsável: Francisco Botelho Neto –
Presidente da Câmara
Ressarcimento: passível de devolução ao erário municipal
o valor de R$ 4.267,25 (quatro mil duzentos e sessenta
e sete reais e vinte e cinco centavos), correspondentes a
2.355,90 (dois mil trezentos e cinquenta e cinco reais e
noventa centavos) VRTE.
2.1.6. Ausência no controle de gastos com combus�vel
(Item 6 da ITI 96/2010) Base legal: Inobservância ao
artigo 63 da Lei n° 4.320/64. Agente responsável:
Francisco Botelho Neto – Presidente da Câmara
Ressarcimento: passível de devolução ao erário
municipal o valor de R$ 85.680,00 (oitenta e cinco mil,

2.1.7. Contratação de assessoria para realização de
serviços �picos da administração (Item 7 da ITI 96/2010)
Base legal: Inobservância ao artigo 37, II da CRF/88 e
art. 32, II da Constituição Estadual. Agente responsável:
Francisco Botelho Neto – Presidente da Câmara

2.1.9. Contratação de pesquisa eleitoral com recursos
públicos (Item 9 da ITI 96/2010) Base legal: Inobservância
aos princípios da razoabilidade, da supremacia do
interesse público e princípios da moralidade e da
impessoalidade esculpidos no art. 3° da Lei nº 8.66
6/93, ao art. 37 da CRF/88 e aos artigos 32 e 45, § 2°
da Constituição Estadual. Agente responsável: Francisco
Botelho Neto – Presidente da Câmara Ressarcimento:
passível de devolução ao erário municipal o valor de R$
3.000,00 (três mil reais), correspondentes a 1.656,27
(hum mil seiscentos e cinquenta e seis reais e vinte e
sete centavos) VRTE.
2.1.10. Pagamento de multas de trânsito com
recursos públicos (Item 10 da ITI 96/2010) Base legal:
Inobservância ao art. 37 da CRF/88, aos artigos 32 e 45,
§ 2° da Constituição Estadual e ao § 3º do art. 116 d a
Lei Orgânica Municipal. Agente responsável: Francisco
Botelho Neto – Presidente da Câmara
Ressarcimento: passível de devolução ao erário
www.tce.es.gov.br

municipal o valor de R$ 840,65 (oitocentos e quarenta
reais e sessenta e cinco centavos), correspondentes a
464,11 (quatrocentos e sessenta e quatro reais e onze
centavos) VRTE.
2.1.11. Ausência de formalização de processo de
inexigibilidade (Item 11 da ITI 96/2010)
Base legal: Inobservância aos incisos II e III e parágrafo
único do art. 26 c/c inciso VI do art. 38 da Lei n° 8.666/93
Agente responsável: Francisco Botelho Neto – Presidente
da Câmara
2.1.12. Utilização Irregular de Recursos de Suprimento
de Fundos (Item 12 da ITI 96/2010) Base legal:
Inobservância ao art. 37 da CRF/88, art. 32 da
Constituição Estadual e art. 4°, § 2° e 6º, da Reso lução
TCEES n° 142/1997. Agente responsável: Francisco
Botelho Neto – Presidente da Câmara Ressarcimento:
passível de devolução ao erário municipal o valor de
R$ 308,94 (trezentos e oito reais e noventa e quatro
centavos), equivalentes a 170,56 (cento e setenta reais
e cinquenta e seis centavos) VRTE.
2.2. Ressalta-se que, durante a tramitação do presente
processo, foi editada por esta Corte de Contas a
Resolução TC 220/2010, que alterava o artigo 109
do Regimento Interno e determinava a tramitação e
julgamento em separado da Prestação de Contas Anual e
dos Atos de Gestão, consubstanciados nos Relatórios de
Auditoria e outros.
Com amparo em tal normativo, decidiu o Plenário desta
Corte de Contas, tendo como base o inciso I do art.
59 da Lei Complementar 32/93, julgar REGULARES as
contas apresentadas pelo responsável, senhor Jocelém
Gonçalves de Jesus, Presidente da Câmara de Anchieta
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e, com base no artigo 60 do mesmo diploma, dar-lhe
quitação, o que está consubstanciado no ACÓRDÃO TC
229/2011, proferido nos autos do processo de Prestação
de Contas TC 1837/2009.

2.3.1.1. Tornar insubsistente o Acórdão 229/2011 que
julgou as contas do senhor Francisco Botelho Neto,
Presidente da Câmara Municipal de Sã Mateus, do
exercício de 2008;

Tendo em vista que a Resolução TC 220/2010 foi
revogada pela Resolução TC 226/2011, restabeleceu-se a
tramitação dos processos de Prestação de Contas Anual,
aos quais, à exceção das contas dos executivos estadual
e municipais, são apensados os relatórios de auditoria (e
outros) para fins de julgamento das contas, que no nosso
sentir, a partir da edição da pré-falada Resolução, significa
que se tenha em foco, no momento do julgamento, toda
a completude do universo traduzido pela prestação de
contas, ou seja, os resultados da análise do balanço
anual, do exame dos balancetes mensais, das auditorias
realizadas, dos relatórios de gestão fiscal e dos demais
demonstrativos e documentos solicitados, relativos ao
exercício em exame.

2.3.2. Sugerir a aplicação de multa pecuniária ao
responsável com amparo no artigo 629 da LC 32/93 e
na forma do artigo 96, inciso II10, da Lei Complementar
Estadual nº 32/93;

Cumpre, ainda, registrar que, em casos análogos, o pleno
desta Corte de Contas decidiu por tornar insubsistente
o Acórdão anteriormente proferido, substituindo-o,
como se vê no Acórdão TC 451/2011 no processo TC
2468/2010 de Prestação de Contas da Junta Comercial
do Espírito Santo e no Acórdão TC 494/2011 no processo
de Prestação de Contas da Câmara Municipal de
Santa Leopoldina, tendo em vista a superveniência da
Resolução TC 226/2011.

2.3.3. Julgar irregulares as contas do senhor Francisco
Botelho Neto – Presidente da Câmara Municipal de São
Mateus no exercício de 2008, nos termos do artigo 84,
inciso III, alíneas c, d e e, da Lei Complementar Estadual
621/2012;
2.3.4. Condenar o senhor Francisco Botelho Neto, ao
ressarcimento no valor de R$110.621,84 (cento e dez mil,
seiscentos e vinte e um reais e oitenta e quatro centavos)
equivalentes a 61.072,97 VRTE, com amparo no artigo
84, inciso III, alíneas “c”, “d” e “e” da Lei Complementar
621/2012;
2.3.5. Determinar, com amparo no inciso III11, do artigo
57 da LC 621/2012, ao atual Presidente da Câmara
Municipal de São Mateus que:
2.3.5.1. Promova, nas próximas contratações, a
publicação tempestiva dos resumos dos contratos e de
seus respectivos aditivos, na forma da Lei nº 8.666/1993
e demais legislação aplicável;

2.3. Diante de todo o exposto, pelos elementos
constantes dos presentes autos, considerando que a
irregularidade que aqui se apresenta é grave, e diante
do preceituado no art. 79, inciso III, da Res. TC 182/02,
conclui-se opinando por:

2.3.5.2. Abstenha-se de contratar buﬀets e banda com
recursos públicos para sessões solenes;

2.3.1. Preliminarmente:

2.3.5.4. Abstenha-se de contratar assessoria para

2.3.5.3. Abstenha-se em utilizar recursos públicos para
pagar refeições, salvo as oriundas do auxílio alimentação
ou refeição recebidos legalmente;
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realizar atividades �picas da administração pública;
2.3.5.5. Adote efetivo controle administrativo dos
gastos de combus�vel, na forma e prazo da Resolução
TCEES 227/2011, que estabelece o Guia de Orientação
para Implantação do Sistema de Controle Interno na
Administração Pública Estadual e Municipal.
O Ministério Público de Contas em Parecer 02311/20141, de lavra do Procurador Heron Carlos Gomes de
Oliveira, anuiu completamente aos argumentos fáticos e
jurídicos da área técnica.
Em seguida os autos foram remetidos ao então
Conselheiro à época, que os devolveu ao Ministério
Público para manifestação quanto à eventual incidência
de prescrição da pretensão punitiva.
Através do Parecer 5287/2015, o Procurador Luis
Henrique Anastácio da Silva reconheceu a consumação
da prescrição da pretensão punitiva das irregularidades
2.1.1 a 2.1.4, 2.1.7, 2.1.8 e 2.1.11 da ITC 1653/2013.
Indicou ainda que a existência das irregularidades
constantes dos itens 2.1.5.1, 2.1.5.2, 2.1.6, 2.1.9,
2.1.10 e 2.1.12 gerou ao erário dano injustificado, não
incidindo, portanto, a prescrição.
Assim concluiu o MPC:
Diante do exposto, oficia o Ministério Público de Contas:
1 – com fulcro no §1º do art. 71 da LC 621/2012, seja
decretada a prescrição da pretensão punitiva em relação
aos apontamentos de irregularidades presentificados
nos itens 2.1.1 a 2.1.4, 2.1.7, 2.1.8 e 2.1.11 da ITC
1653/2013;
2. seja convertido o feito em tomada de contas especial,
nos termos dos artigos 57, IV, e 115 da LC n. 621/12,
Segunda-feira, 12 de agosto de 2019

76

ATOS DA 2a CÂMARA

julgando-a irregular na forma do art. 84, III, “c”, “d” e “e”,
da LC n. 621/12;
3. seja FRANCISCO BOTELHO NETO condenado a
ressarcir ao erário a importância de 61.072,97 VRTE, em
virtude do prejuízo causado ao erário presentificado nos
itens 2.1.5.1, 2.1.5.2, 2.1.6, 2.1.9, 2.1.10 e 2.1.12 da ITC
1653/2013, aplicando-lhe multa proporcional ao dano,
nos termos do artigo 95 da Lei Complementar Estadual
nº 32/93, por ser tratar de pretensão punitiva e ser esta
a legislação aplicável aos fatos apurados.É o relatório.
Passo a relatar.
II - FUNDAMENTAÇÃO
II. a) Sobre a ocorrência da prescrição da pretensão
punitiva.
Compulsando os autos, observa-se que as inconsistências
detectadas e mantidas pela unidade técnica nos
presentes autos referem-se a fatos ocorridos no ano de
2008. Portanto, justo se faz tecer algumas considerações
quanto ao fenômeno prescricional.
O instituto da prescrição consiste na extinção da
pretensão punitiva em razão da inércia do titular durante
razoável espaço de tempo. Muitas vezes, o tempo atua
como fato de grande inﬂuência nas relações jurídicas,
acarretando a manutenção de situações já consolidadas.
Tal instituto busca, na realidade, preservar a paz social, a
ordem jurídica, a estabilidade social e, principalmente, a
segurança jurídica.
Em relação à utilização do instituto da prescrição na
função de controle, a doutrina e jurisprudência vêm
entendendo pela possibilidade de incidência em razão
do direito à segurança jurídica prevista na Constituição
Federal, vez que se encontra fortemente relacionada

com o Estado Democrático de Direito. Merece relevo
o registro de que esse direito está mais conectado aos
direitos fundamentais, especialmente aos princípios do
devido processo legal, do direito adquirido e da razoável
duração do processo.
Nesse caminhar, este Tribunal de Contas, atento às
mudanças e no exercício da atribuição de aplicador
dos direitos fundamentais, zelando para que as
relações jurídicas não fiquem à mercê de uma perene
instabilidade, expressamente previu a prescrição no art.
71 da sua Lei Orgânica (Lei Complementar nº 621/2012),
para a qual fixou o prazo de 05 anos.
No caso dos autos, os indícios de irregularidades
decorreram de processo de fiscalização e não de
prestação de contas, motivo que impõe a utilização do
marco inicial do curso do prazo prescricional como o da
ocorrência dos fatos (art. 71, §2°, II da LC 621/2012), ou
seja, em 2008.
Contudo, a despeito da perda da pretensão sancionatória,
em que pesem as alegações do responsável de que
o precedente dotado de repercussão geral contido
no julgado decorrente do RE 669069 do STF, que
reconheceu a prescritibilidade do dano advindo de
ilícito civil causado por particulares, de forma que não
foram objeto de análise outras hipóteses de dano ao
erário, entre as quais se amoldaria o caso epigrafado.
Ademais, nessa linha de entendimento, tem-se que
a prescrição não abrange a obrigação de reparação/
ressarcimento por dano causado ao erário, eis que estes
são imprescri�veis, assim como preceitua o art. 37, §5°
da CF/88.
Estabelece o art. 374 do RITCEES que o processo
deverá ser julgado ou apreciado pelo colegiado quando
www.tce.es.gov.br

subsistir o dever de ressarcimento ou a necessidade de
expedição de determinações ao responsável para exato
cumprimento da lei.
Nesse contexto, tendo em vista que não ocorreram
quaisquer causas interruptivas ou suspensivas da
prescrição após a citação válida, há que se reconhecer
que se encontram envoltos pela prescrição os apontes
de irregularidades descritos nos itens 2.1.1 (Ausência de
comprovação de publicação das cartas convite), 2.1.2
(Ausência de cotação prévia de preços), 2.1.3 (Ausência
de comprovação dos contratos), 2.1.4 (Ausência de
justificativa para aditamento de contratos), 2.1.7
(Contratação de assessoria para realização de serviços
�picos da administração), 2.1.8 (Fracionamento de
despesa com consequente ausência de licitação) e
2.1.11 (Ausência de formalização de processo de
inexigibilidade) da ITC 1653/2013.
Em relação as irregularidades, constantes dos itens
2.1.3 (Ausência de comprovação dos contratos) e 2.1.7
(Contratação de assessoria para realização de serviços
�picos da administração), observa-se sugestionamentos
técnicos, no sentido de se expedir determinações ao
atual Presidente da Câmara Municipal de São Mateus,
todavia, sobressalto, que diante do aspecto temporal,
não mais subsiste a necessidade de serem imputadas,
eis que infru�feras serão, passados mais de 10 anos
da ocorrência dos fatos analisados, geradores das
irregularidades aqui tratadas.
Assim, consoante informações contidas nos autos,
verifica-se que os indícios de irregularidades apontados
nos itens 2.1.5.1 (Contrato 12/2008 - pregão 002/2008
- Contração de empresa para organização de sessão
solene) , 2.1.5.2 (Processo n 1881/2008: despesas
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realizadas na Churrascaria Badialli Dalmora Ltda.), 2.1.6
(Ausência no controle de gastos com combus�vel),
2.1.9 (Contratação de pesquisa eleitoral com recursos
públicos), 2.1.10 (Pagamento de multas de trânsito
com recursos públicos) e 2.1.12 (Utilização Irregular
de Recursos de Suprimento de Fundos) da ITC
1653/2013, consideram a possibilidade de imputação
de ressarcimento em decorrência das irregularidades
mantidas, não alcançadas pelo fenômeno prescricional.
Diante disso, passo a relatar as referidas irregularidades,
passíveis de ressarcimento ao erário que, embora não
possam mais serem apenadas com multa ou outra sanção
prevista na LC 621/2012 - face ao advento da prescrição
– são passíveis de exame meritório ante a possibilidade
de imputação da obrigação de ressarcimento ao erário:
Contrato 12/2008 - pregão 002/2008 - Contração de
empresa para organização de sessão solene (item
2.1.5.1 da ITC) Base legal: Inobservância aos princípios da
razoabilidade, da supremacia do interesse público, assim
como da moralidade e da impessoalidade presentes no
art. 3º da Lei n° 8.666/93, ao artigo 37 da CF, aos artigos
32 e 45, § 2° da Constituição Estadual.
Agente responsável: Francisco Botelho Neto – Presidente
da Câmara
A equipe de auditagem constatou que a Câmara
Municipal de São Mateus contratou, por meio do
contrato nº 12/2008, a empresa Adeondes de Jesus ME
para a realização de sessão solene visando a entrega de
�tulos e comendas honoríficas.
Verificou-se que a referida empresa se consagrou
vencedora do certame ao ofertar o valor de R$ 26.900,00
(vinte e seis mil, novecentos reais), deduzindo-se a

quantia de R$ 4.340,00 da proposta inicial. Dos itens
contratados, a equipe técnica considerou que cinco
deles não possuíam finalidade pública, conforme segue:
(FIGURA)
Fora realizado um novo aditivo contratual, com
majoração de 25% do valor do contrato, sem
demonstração de motivação razoável, perfazendo um
aumento de R$ 6.725,00, levando a equipe técnica
a opinar pela devolução ao erário da quantia de R$
16.525,00 (dezesseis mil, quinhentos e vinte e cinco
reais), equivalente a 9.123,28 VRTE.
Assim, ao calcular o valor do possível dano ao erário,
a equipe de auditagem deduziu o valor de R$ 4.320,00
(quatro mil, trezentos e vinte reais) do valor de R$
14.140,00 (quatorze mil, cento e quarenta reais),
descritos na tabela original, a fim de apurar os valores
gastos sem a devida finalidade pública.
Fora realizado um novo aditivo contratual, com majoração
de 25% do valor do contrato, sem demonstração de
motivação razoável, perfazendo um aumento de R$
6.725,00, resultando, dessa forma, opinou a equipe
técnica pela devolução ao erário da quantia de R$
16.525,00 (dezesseis mil, quinhentos e vinte e cinco
reais), equivalente a 9.123,28 VRTE.
Citado, o Sr. Francisco Botelho Neto não apresentou
justificativas, sendo considerado revel, nos termos do
parágrafo 7º do artigo 157 do RITCEES.
Ressalta que esta Corte de Contas tem entendimento
jurisprudencial quanto à matéria, por já ter sido
analisada nos Acórdãos: TC-394/2015, TC- 1136/2015,
TC-319/2017 e TC-829/2015 reconhecendo o interesse
público na contratação de buﬀet para sessões solenes e
www.tce.es.gov.br

lanches em atividades institucionais.
Na mesma linha já abordada por esta Corte de Contas,
registro que os eventos visando homenagear pessoas ou
entidades que de alguma forma tenham contribuído para
o engrandecimento/desenvolvimento dos municípios é
uma tradição praticada há anos pelos órgãos legislativos
como forma de agradecimento de toda a sociedade.
Ademais, verifica-se que a realização do evento citado
está dentro do limite de razoabilidade, notadamente
diante do porte de um município como o de São Mateus.
Conforme entendimento do Tribunal de Contas da
União, admite-se a realização deste tipo de despesa
quando haja vinculação direta e concreta com os
objetivos institucionais do órgão ou entidade, consoante
se verifica do Informativo nº 26/2010, que permito a
transcrever seus excertos:
“Plenário: Contratação para fornecimento de lanches,
refeições e coquetéis: necessidade de alinhamento
às finalidades da instituição: Em razão de diversas
irregularidades detectadas anteriormente, em sede de
processo de denúncia, vários responsáveis do Conselho
Regional de Administração no Estado do Rio de Janeiro
– CRA/RJ - intentaram recurso de reconsideração junto
ao Tribunal. Uma das irregularidades discutidas no
recurso referia-se à contratação de fornecimento de
lanches, refeições e coquetéis. No entender do relator,
“gastos com lanches ou coﬀee breaks oferecidos durante
eventos, seminários ou reuniões realizadas no âmbito de
um órgão ou entidade, por vezes, são justificáveis, pois
relacionados às atividades do órgão”.
Ademais, acerca do assunto, como bem destacou a
equipe técnica, este Tribunal de Contas, respondendo
Segunda-feira, 12 de agosto de 2019
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a consulta formulada pela Câmara Municipal de
Itapemirim, em que se questionava a possibilidade do
legislativo, no exercício de sua autonomia financeira,
efetuar despesas para a realização de sessão solene
anual visando à entrega de �tulos e comendas, assim
concluiu por meio do Parecer Consulta nº 84/1999:
“Possibilidade de se realizar gastos com sessões
solenes desde que: 1º) Haja dotação orçamentária
para a despesa; 2º) Sejam respeitados os princípios
basilares da Administração Pública, notadamente o da
moralidade, economicidade e razoabilidade; e 3º) Não
haja pagamento de qualquer forma de remuneração/
indenização aos vereadores em decorrência dessa
sessão. Igualmente, constato que a função da Câmara
Municipal é, principalmente, exercer funções legislativas
e fiscalizadoras, participando da elaboração de leis
sobre matérias de competência exclusiva do município
e exercendo o controle da Administração local.
Sendo assim, verifico que a finalidade do responsável
em homenagear aqueles que contribuem com o
aprimoramento dos serviços prestados ao Município é
outro objetivo tão nobre quanto seu papel principal, em
razão de sua função social, incentivando a colaboração
e parceria em busca do melhor resultado para a
comunidade.”
Igualmente, constato que a função da Câmara Municipal
é, principalmente, exercer funções legislativas e
fiscalizadoras, participando da elaboração de leis sobre
matérias de competência exclusiva do município e
exercendo o controle da Administração local. Sendo
assim, verifico que a finalidade do responsável
em homenagear aqueles que contribuem com o
aprimoramento dos serviços prestados ao Município é

outro objetivo tão nobre quanto seu papel principal, em
razão de sua função social, incentivando a colaboração
e parceria em busca do melhor resultado para a
comunidade.

realizadas em dias úteis e também em um domingo
(04/05/2008), sendo este dia o maior valor gasto.

Sendo assim, afasto a presente irregularidade,
divergindo da área técnica e do Ministério Público
de Contas, bem como o ressarcimento no valor
correspondente a 9.123,00 VRTE, pelas razões expostas
acima.

Por corroborar integralmente com a equipe técnica e
Corpo Ministerial, nesta irregularidade, peço vênia para
transcrever trecho da Instrução Técnica Conclusiva, in
verbis:

Processo nº 1881/2008: Despesas realizadas na
Churrascaria Badialli Dalmora Ltda (item 2.1.5.2
da ITC) Base legal: Inobservância aos princípios da
razoabilidade, da supremacia do interesse público, assim
como da moralidade e da impessoalidade presentes no
art. 3º da Lei n° 8.666/93, ao artigo 37 da CF, aos artigos
32 e 45, § 2° da Constituição Estadual e ao art. 63 da Lei
n° 4.320/64.
Agente responsável: Francisco Botelho Neto – Presidente
da Câmara
Constatou-se, por meio do processo nº 1881/2008, que
fora pago o valor de R$ 4.267,25 (quatro mil, duzentos e
sete reais e vinte e cinco centavos) à Churrascaria Badialli
Damoral Ltda., sem qualquer comprovação de interesse
público.
Verificou-se, ainda, que o dispêndio fora realizado sem
observar os requisitos formais para a correta liquidação
de despesa, previstos no artigo 63 da Lei nº 4.320/64.
Apurou-se que a referida despesa decorreram de três
notas fiscais emitidas pela Churrascaria Badialli Dalmora
Ltda., conforme segue:
(FIGURA)
De acordo com as datas descritas, as despesas foram
www.tce.es.gov.br

Citado, o responsável não apresentou defesa, tendo sua
revelia decretada, nos termos regimentais.

“Os procedimentos adotados pela Câmara Municipal
foram insuficientes para instruir processo de despesa
pública, na medida em que não identificaram o
quantitativo de refeições adquiridas e nem os
beneficiários. Os processos de prestação de contas
deveriam demonstrar a motivação suficiente, a
razoabilidade e o interesse público da Câmara Municipal
estar custeando estas refeições.
Apenas se tem O�cio GP/CMSM/ES 017/2008
determinando o empenho por estimativa, no valor de R$
3.000,00 (três mil reais) para pagamento à Churrascaria,
relativo “a alimentação da Presidência, vereadores e
demais servidores quando necessário”, sem qualquer
fundamentação adicional.
Ora, é cediço que caso fosse de interesse da Câmara
custear a alimentação de seus servidores, deveria
oferecer-lhes auxílio alimentação ou refeição e não
deixar uma conta ‘aberta’ para servidores e membros
daquela casa legislativa.
Não há qualquer justificação ou motivação para
o empenho e pagamento das referidas refeições,
havendo um claro desrespeito a princípios basilares da
administração pública, notadamente o da moralidade,
razoabilidade e finalidade pública. ”
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Há, como apontado pela equipe de auditoria, desrespeito
ao art. 63 da Lei n° 4.320/64 pela ausência da correta
liquidação da despesa, já que não se sabe o quantitativo
das refeições servidas, quem fez uso das referidas
refeições, horário das refeições e motivação, baseado no
interesse público, para realização dos gastos.
Logo, tais atos administrativos careceram de clareza
na identificação de seus motivos, o que deixa claro a
ausência de planejamento e controle, o que leva a uma
Administração Pública ineficiente, com o consequente
ferimento ao artigo 37, caput, da CRF/88. ”
Ante ao exposto, acompanhando integralmente a área
técnica e o Ministério Público de Contas, em face de
comprovada ausência de interesse público, e a ausência
de procedimento adequado de liquidação de despesa,
mantenho a irregularidade e o ressarcimento no valor
correspondente a 2.355,90 VRTE.
Ausência no controle de gastos com combus�vel (item
2.1.6 da ITC)
Base legal: Inobservância ao artigo 63 da Lei n° 4.320/64.
Agente responsável: Francisco Botelho Neto – Presidente
da Câmara
Apurou a equipe técnica em sede de auditoria, que
o Poder Legislativo do Município de São Mateus
homologou o Pregão nº 001/2008 em favor do Posto
Pioneiro Ltda., vencedor do certame, cujo objeto era o
fornecimento de 33.600 litros de gasolina, com o valor
total de R$ 85.680,00 (oitenta e cinco mil, seiscentos
e oitenta reais), visando ao suprimento de 05 (cinco)
automóveis do órgão.
Analisando a documentação referente ao contrato em
questão, não fora localizado os “cupons fiscais relativos

ao abastecimento de combus�vel, onde estariam
discriminados a placa e a quilometragem dos veículos,
bem como o horário de abastecimento, a quantidade
de litros abastecida e a identificação do servidor público
que conduzia o automóvel.
Por meio de o�cio, a equipe técnica solicitou à Câmara
Municipal de São Mateus as informações faltantes para a
devida comprovação da liquidação da despesa gasta com
combus�vel, sendo informada que o servidor público
responsável pelo controle do uso dos veículos não estava
mais fazendo parte do quadro funcional daquele órgão
desde janeiro de 2009.
Informou a equipe de auditagem que a única
documentação que comprova o consumo de combus�vel
realizado pela Câmara Municipal de São Mateus são as
notas fiscais fornecidas pela empresa contratada, que
declara no verso a prestação do serviço, sem qualquer
especificação de dados.
Desta forma, ante a ausência de comprovação de
controle do abastecimento de combus�vel, bem como
a falta de resposta do responsável quando chamado
aos autos para apresentar suas justificativas, a equipe
técnica propõe a devolução do valor total do contrato
em análise, ou seja, R$ 85.680,00, correspondente a
47.303,04 VRTE.
Ante ao apurado, verificando que a única documentação
que comprova o consumo de combus�vel realizado
pela Câmara Municipal de São Mateus são as notas
fiscais fornecidas pela empresa contratada, verifico a
ocorrência de irregularidade na liquidação da despesa
gasta, todavia, não é possível averiguar suficiência de
elementos que me levam à convicção da ausência de
prestação do serviço contratado em favor do Poder
www.tce.es.gov.br

Legislativo, in casu, o fornecimento de combus�vel,
que comprove efetivo dano ou prejuízo ao erário,
acarretando via de consequência a devolução do valor
integral do contrato em voga.
Deste modo, verifica-se que a ausência de procedimento
adequado visando a regular liquidação de despesa,
ainda que com imperfeições a serem corrigidas é hábil
a afastar a indicação de desvio de recursos públicos
e, consequentemente, o ressarcimento das despesas
em sua integralidade, como sugere a área técnica e o
Ministério Público de Contas.
Pelo exposto, divergindo parcialmente da área técnica
e do Ministério Público de Contas, mantenho a
irregularidade, afastando, o ressarcimento proposto,
deixando de aplicar penalidade de multa ao
responsável, em decorrência do reconhecimento do
instituto da prescrição.
Contratação de pesquisa eleitoral com recursos públicos
(item 2.1.9 da ITC). Base legal: Inobservância aos
princípios da razoabilidade, da supremacia do interesse
público e princípios da moralidade e da impessoalidade
esculpidos no art. 3° da Lei nº 8.666/93, ao art. 37 da
CRF/88 e aos artigos 32 e 45, § 2° da Constituição
Estadual.
Agente responsável: Francisco Botelho Neto – Presidente
da Câmara
Verificou a equipe de auditoria que a Câmara Municipal
de São Mateus celebrou contrato com o Instituto de
Pesquisas Perfil Ltda., com a finalidade de realização de
pesquisa para apurar a opinião pública em relação ás
ações praticadas pelo Poder Legislativo Municipal.
De com os elementos colhidos pela equipe técnica, a
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contratação em questão fora realizada pelo valor de R$
3.000,00 (três mil reais), sendo a descrição do objeto
firmada, nos termos que segue (página 229 dos autos):
“Serviço de elaboração de questionário para pesquisa
de opinião pública e execução do serviço de sondagem
de opinião pública, afim de angariar informações quanto
às ações praticadas até a presente data pelo Legislativo
Municipal, bem como para melhor adequação dos
serviços prestados por esta Edilidade.”
Ocorre que, ao avaliar a pesquisa, verificou-se que alguns
itens questionados ao público estavam em desvirtuavam
do objeto pactuado, em desacordo com os princípios
basilares da Administração Pública. Nesse passo, sugeriu
a equipe técnica, que seja feita a devolução do valor
pago a empresa, diante da ausência de interesse público
na realização da pesquisa.
O Senhor Francisco Botelho Neto não apresentou
justificativas, razão pela qual, fora decretada a sua
revelia, nos termos regimentais.
Pois bem, conforme se denota do questionário efetivado
pela contratante (páginas 240/255), vê-se que realmente
houve desvirtuação do objeto contratado:
1) “De 0 a 10, qual a nota o Sr. (a) da hoje para a atual
administração do município de São Mateus? (Prefeito)
2) Especificamente no seu bairro qual a nota o Sr. (a) dá
para atual administração?
3) Quais itens abaixo o Sr. (a) acha que melhorou na atual
administração?
4) De 0 a 10 qual a nota o Sr. (a) da para o desempenho
dos atuais 11 (onze) vereadores?
5) Dos (onze) vereadores que estão no mandato, quanto

e quais o Sr. (a) acha que serão reeleitos?
6) Qual vereador o Sr. (a) gostaria que fosse reeleito?
7) O Sr. (a) tem conhecimento das reuniões itinerantes
que a Câmara Municipal de São Mateus realiza? (sic).”
Por perfilhar do entendimento técnico e ministerial,
adotando in totum a análise realizada, transcrevo
posicionamento trazido por meio da Instrução Técnica
Conclusiva, nos termos que segue:
“Dos questionamentos feitos a população, percebe-se
que os três primeiros dizem respeito à administração do
poder executivo municipal. A pergunta n° 4 dispõe sobre
o desempenho dos vereadores, e as duas perguntas
seguintes a intenção de voto da população como eleitor.
Logo todas as 6 (seis) primeiras perguntas dizem respeito
a assuntos não afetos as atividades da Câmara Municipal,
sendo que as perguntas 5 e 6 caracterizam pesquisa de
cunho eleitoral. Somente a pergunta n° 7 diz respeito
às atividades da Câmara Municipal de forma impessoal.
Todos os demais questionamentos ferem o princípio da
impessoalidade e do interesse público, já que a pesquisa
realizada tem patente caráter eleitoral, sem finalidade
pública.
[...]
No caso em tela, houve um claro desvio de poder, já que
simulou necessidade de contratação com fins públicos,
mas na prática, se revestiu em caráter eleitoral, diverso
do contratado. O Presidente da Câmara buscou, ao
realizar a pesquisa, finalidade alheia ao interesse público.
Como bem esclarece Celso Antônio Bandeira de Mello,
o desvio de poder “sucede ao pretender usar e seus
poderes para prejudicar um inimigo ou para beneficiar
a si próprio ou amigos.”. Resta claro que a pesquisa teve
www.tce.es.gov.br

por objeto real a sondagem eleitoral dos vereadores
daquele município.”
Pelo exposto, corroborando com o posicionamento
técnico, o qual anui integralmente o Ministério Público
de Contas, mantenho a presente irregularidade,
e o consequente dever de ressarcimento no valor
correspondente a 1.656,27 VRTE.
Pagamento de multas de trânsito com recursos públicos
(item 2.1.10 da ITC) Base legal: Inobservância ao art.
37 da CRF/88, aos artigos 32 e 45, § 2° da Constituição
Estadual e ao § 3º do art. 116 da Lei Orgânica Municipal.
Agente responsável: Francisco Botelho Neto – Presidente
da Câmara
De acordo com o apurado, a Câmara Municipal de São
Mateus efetuou o pagamento de multa emitida pelo
Departamento de Trânsito do Espírito Santo – DETRAN/
ES decorrentes de falhas cometidas por servidor da
Casa na condução de veículo público, conforme tabela
confeccionada pela douta equipe técnica:
(FIGURA)
Verificou-se, que por meio do o�cio RCFV/CMSM/ES
021/2008 (página 281), o então Presidente da Câmara
Municipal, autorizou a emissão de empenho e posterior
pagamento em favor do DETRAN, totalizando o valor de
R$ 840,65 (oitocentos e quarenta reais e sessenta e cinco
centavos) referente à liquidação de multas decorrentes
de infrações de trânsito.
Diante da ausência de comprovação de que o gestor
responsável tenha tomado qualquer ação administrativa
visando apurar a identificação do motorista e
consequente responsabilização do mesmo, a equipe
técnica sugeriu a devolução do valor pago ao Detran à
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�tulo de multas, em acordo com o §3º do artigo 116 da
Lei Orgânica daquele município.
Conforme ressaltado pela equipe de auditagem, em
razão dos veículos pertencerem à Câmara Municipal de
São Mateus, é de responsabilidade da mesma efetuar o
pagamento de eventuais débitos perante ao Dentran,
todavia, apurado tratar-se penalidade oriunda de infração
de trânsito, caberia ao gestor apurar a responsabilidade
do agente condutor do veículo, cabendo a este ressarcir
ao cofre público.
Nesse sentido, devido à omissão do gestor em relação
à apuração de responsabilidade do (s) agente (s)
que conduzia (m) os veículos quando da ocorrência
das infrações, mantenho a irregularidade na forma
apresentada pela equipe técnica, encampada pelo
corpo ministerial, com o consequente dever de
ressarcimento no valor correspondente a 464,11 VRTE.
Utilização Irregular de Recursos de Suprimento de
Fundos (item 2.1.12)
Base legal: Inobservância ao art. 37 da CRF/88, art. 32
da Constituição Estadual e art. 4°, § 2° e 6º, da Resolução
TCEES n° 142/1997.
Agente responsável: Francisco Botelho Neto – Presidente
da Câmara
De acordo com a equipe técnica, os vereadores do
Município de São Mateus solicitaram suprimento de
fundos, para custear supostas viagens com interesse
público, todavia, os valores recebidos não eram utilizados
integralmente, sendo devolvidos posteriormente, após
um longo período, caracterizando “empréstimos”,
sem contrapartida de juros e correção monetária, em
ofensa aos princípios da legalidade, impessoalidade e

moralidade, previstos na Constituição Federal.

de diárias e a falta da devida prestação de contas.

A equipe técnica demonstrou os valores solicitados no
quadro que segue:

Neste viés, sugere a equipe técnica, encampada pelo
Ministério Público de Contas, a manutenção da presente
irregularidade, devendo o Presidente da Casa à época,
Sr. Francisco Botelho Neto ressarcir o valor total de
R$ 308,94 (trezentos e oito reais e noventa e quatro
centavos), equivalentes a 170,56 (cento e setenta reais
e cinquenta e seis centavos) VRTE, pelas razões expostas
em sede da Instrução Técnica Conclusiva, especialmente
a que passo a transcrever, in verbis:

(FIGURA)
Citado, o Senhor Francisco Botelho Neto não apresentou
justificativas, tendo sido decretada a sua revelia, nos
termos regimentais.
Pois bem. Nas palavras do mestre em Administração
Pública, professor Sérgio Jund, “suprimentos de fundos
ou adiantamento consiste na entrega de numerário
a servidor para a realização de despesa precedida de
empenho na dotação própria de despesa a realizar, que,
por sua natureza ou urgência, não possa subordinarse ao processo normal da execução orçamentária e
financeira.”
Verifica-se que grande parte dos órgãos públicos pagam
as diárias referente aos deslocamentos dos servidores
por meio de suprimento de fundos, que deverão
ser devidamente comprovadas, devendo o servidor
beneficiado prestar contas do suprimento recebido, sem
prejuízo das providências administrativas visando apurar
responsabilidade e imposição de penalidade cabível,
acaso não faça.
No presente caso, a irregularidade consiste exatamente
na ausência de regular prestação de contas do uso de
diárias pelos edis, caracterizando possível aquisição
de crédito, sem pagamento de juros e correção, para
bene�cios pessoais.
Por outro lado, a própria equipe técnica afirma que, não
há como aferir que ocorria a prática de “empréstimo”, de
forma dolosa, afirmando que o que se pode comprovar é
a ausência de controle dos gastos com os adiantamentos
www.tce.es.gov.br

“A devolução dos valores, ainda que tardias, não implicam
no dever de ressarcimento, sob pena de enriquecimento
ilícito da administração pública. Porém, dois vereadores
não prestaram as contas e nem devolveram quantias
devidas, cabendo nestes casos o ressarcimento. Como
salientado pela ITI n° 96/2010, o vereador André O.
Nardoto não prestou as contas devidas no valor de R$
113,94 (cento e treze reais e noventa e quatro centavos),
equivalentes a 62,90 VRTE’s e o vereador Arino Braga
Ferreira no valor de valor de R$ 195,00 (cento e noventa
e cinco reais), equivalentes a 107,66 VRTE’s, cabendo ao
presidente da Câmara exigir a devolução dos recursos de
forma tempestiva. Era seu dever à época. ”
Ora, é legalmente aceitável a restituição, por falta de
aplicação ou uso, parcial ou total, dos valores recebidos
à �tulo de suprimentos de fundos, ocorre que dois
vereadores não devolveram as quantias recebidas e nem
prestaram contas.
Nesse passo, ante aos fatos descritos, não averiguo
razoabilidade em imputar responsabilidade unicamente
ao Presidente da Câmara Municipal de São Mateus
à época, no que se refere a presente inconsistência,
entretanto, não vejo que a melhor solução processual
Segunda-feira, 12 de agosto de 2019
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seja a reabertura da instrução dos autos nesta fase
que se encontram, devido ao decurso do tempo (nove
anos), que pode gerar graves prejuízos ao exercício
do contraditório e da ampla defesa aos eventuais
responsáveis que ingressariam no processo nessa fase.
Assim, diante da análise do caso concreto, verifico que o
responsável não pode ser imputado tal responsabilidade
isoladamente, sem a comprovação de sua culpa ou
dolo, motivo pelo qual divirjo da área técnica e corpo
ministerial, considerando a análise da irregularidade
prejudicada, deixando de determinar a reabertura
da instrução processual por apreender, pois neste
momento, tal medida ofenderia o direito de defesa dos
possíveis responsáveis.
Ante todo o exposto, divergindo parcialmente do
entendimento da Área Técnica e do Ministério Público
de Contas, VOTO por que seja adotada a deliberação
que ora submeto à apreciação deste Colegiado.
RODRIGO COELHO DO CARMO
Relator
1. ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC
2412/2009, ACORDAM os Srs. 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. Tornar insubsistente o Acórdão 229/2011,
consubstanciado nos autos do processo TC-1837/2009,
que julgou as contas do senhor Francisco Botelho Neto,
Presidente da Câmara Municipal de São Mateus, do
exercício de 2008, nos termos da Resolução TC 226/2011;
1.2. Converter os autos em Tomada de Contas Especial,

nos termos do inciso IV do art. 57 da LC nº 621/2012;

1.7. Após o trânsito em julgado, arquivar.

1.3. Deixar de aplicar penalidade de multa pecuniária
ao responsável em relação as irregularidades constantes
nos itens 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.7, 2.1.8 e 2.1.11
da ITC 1653/2013, tendo em vista, que se encontram
envoltas pelo instituto da prescrição, conforme
delineado nos autos;

2. Unânime.

1.4. Acolher parcialmente as justificativas apresentadas
pelo Sr. Francisco Botelho Neto, Presidente da Câmara
Municipal de São Mateus no exercício de 2008, , em
relação aos itens 1, 3 e 6 deste voto, correspondente
aos itens 2.1.5.1, 2.1.6 e 2.1.12 da ITC; Rejeitar as
justificativas apresentadas pelo Sr. Francisco Botelho
Neto, Presidente da Câmara Municipal de São Mateus
no exercício de 2008, julgando irregulares as suas
contas, em decorrências das irregularidades constantes
dos itens 2,3,4 e 5 deste voto, correspondente aos
itens 2.1.5.2, 2.1.6, 2.1.9 e 2.1.10 da ITC, nos termos do
artigo 84, inciso III, alíneas c, d e e, da Lei Complementar
Estadual 621/2012;
1.5. Condenar o senhor Francisco Botelho Neto, ao
ressarcimento no valor de 2.476,28 VRTE, em razão das
irregularidades constantes dos itens 2, 4 e 5 deste voto,
correspondente aos itens 2.1.5.2, 2.1.9 e 2.1.10 da ITC,
com amparo no artigo 84, inciso III, alíneas “c”, “d” e “e”
da Lei Complementar 621/2012;
1.6. Deixar expedir as determinações sugeridas pelo
corpo técnico e ministerial, ao atual Presidente da
Câmara Municipal de São Mateus, diante do aspecto
temporal, eis que infru�feras serão, passados mais de 10
anos da ocorrência dos fatos analisados, geradores das
irregularidades aqui tratadas.
www.tce.es.gov.br

3. Data da Sessão: 19/06/2019 - 19ª Sessão Ordinária da
2ª Câmara.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Manoel Nader Borges
(presidente), Rodrigo Coelho do Carmo (relator) e
Domingos Augusto Taufner.
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
Relator
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Fui presente:
PROCURADOR DE CONTAS LUIS
HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Em substituição ao procurador-geral
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões

ACÓRDÃO TC- 0752/2019-4
Processo: 05780/2012-8
Classificação: Tomada de Contas Especial Convertida
UG: PMI - Prefeitura Municipal de Itapemirim
Relator: Rodrigo Coelho do Carmo
Interessado: PREFEITURA ITAPEMIRIM
Responsável: NORMA AYUB ALVES, DELCINEIA
RODRIGUES DA SILVEIRA, ZACARIAS CARRARETTO FILHO,
JOHSUA PONTES ALVES, MAURO CESAR DE OLIVEIRA
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SA, JOSE FAUSTINO ALTOE AGRIZZI, PAULO DE SOUZA
JUNIOR, RIANE ALVES DE SOUZA, PAULO JOSE AZEVEDO
BRANCO, LUCIA SAMPAIO, EDER BOTELHO DA FONSECA,
MAIS SONORIZACAO EIRELI, AURINHO PROMOCOES
LTDA, ELCIO PEREIRA DA SILVA
AUDITORIA ORDINÁRIA – EXERCÍCIO DE 2008 –
DESCONVERTER OS AUTOS – RECONHECER PRESCRIÇÃO
DA MULTA EM RELAÇÃO A ALGUNS RESPONSÁVEIS
- MANTER IRREGULARIDADE EM FACE DE LUCIA
SAMPAIO – AFASTAR MULTA - DEIXAR DE DETERMINAR
– ARQUIVAR
O CONSELHEIRO RELATOR RODRIGO COELHO DO
CARMO:
RELATÓRIO
Tratam os presentes autos de Auditoria Ordinária
realizada na Prefeitura Municipal de Itapemirim em
cumprimento ao Plano e Programa de Auditoria
Ordinária nº 119/2012, referente ao exercício de 2011,
sob a responsabilidade da Sra. Norma Ayub Alves,
Prefeita Municipal de Itapemirim.
Após elaboração do Relatório de Auditoria Ordinária
RA-O n° 25/2013 (ﬂs. 04/85), foram identificados
indícios de irregularidades, que foram reproduzidos
na Instrução Técnica Inicial 638/2013 (ﬂs. 1719/1781),
gerando a Decisão TC-188/2014, e a Decisão Preliminar
TC 001/2014, determinando a citação dos senhores Eder
Botelho da Fonseca, Elcio Pereira da Silva, Norma Ayub
Alves e outros.
De acordo com a informação de ﬂs. 1946 e ﬂ. 2741 de
que não havia sido possível citar a sra. Lucia Sampaio e a
empresa Aurinho Promoções Ltda., o Relator determinou
a citação por edital (ﬂ. 2742), sendo expedido o Edital de

Citação 57/2014 (ﬂs. 2743/2745).
A sra. Lucia Sampaio apresentou sua defesa junto aos
demais, às ﬂs. 1949/2739. Conforme informações do
Núcleo de Controle de Documentos (ﬂ. 2748 – vol. XII),
não foi protocolado documento em nome da sociedade
empresária. Em razão disso, foi proferido o Despacho de
ﬂ. 2751 declarando sua revelia.
Então, foram os autos encaminhados ao Núcleo de
Estudos Técnicos e Análises Conclusivas – NEC para
elaboração de Instrução Técnica Conclusiva.
Após análise das irregularidades, concluiu o NEC, em
Instrução Técnica Conclusiva ITC – 4280/2017, por:
“4. CONCLUSÃO / PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
4.1 Após a análise dos fatos constantes dos presentes
autos que versam sobre a Fiscalização Ordinária realizada
na Prefeitura Municipal de Itapemirim, referente ao
exercício de 2011, entende-se que devem ser mantidas
as irregularidades analisadas nos seguintes itens desta
Instrução Técnica Conclusiva:
4.1.1. Ausência De Justificativa De Preço Contratado Processo nº: 6.714/11 (item 3.3, desta ITC) Base legal:
Art. 26, parágrafo único, inciso III, da Lei nº 8.666/93
Responsável: Mauro César de Oliveira Sá- Presidente da
Comissão de Festa 2011
4.1.2. Contratação De Artista Com Representante Não
Exclusivo - Processo nº: 6.714/11(item 3.4, desta ITC)
Base legal: Art. 25, inciso III, da Lei Federal nº 8.666/93
Responsável: Mauro César de Oliveira Sá- Presidente da
Comissão de Festa 2011
4.1.3. Ausência De Justificativa De Preço - Processo:
2.191/11 (item 3.5, desta ITC) Base legal: Art.
26, parágrafo único, inciso III, da Lei nº 8.666/93
www.tce.es.gov.br

Responsável: Riane Alves de Souza - Secretária Municipal
de Desenvolvimento Econômico e Social
4.1.4. Contratação De Artista Com Representante Não
Exclusivo - Processo: 2.191/11 (item 3.6, desta ITC)
Base legal: Art. 25, inciso III, da Lei Federal nº 8.666/93
Responsável: Riane Alves de Souza - Secretária Municipal
de Desenvolvimento Econômico e Social
4.1.5. Contratação De Artista Com Representante Não
Exclusivo - Processo: 13.801/11 (item 3.7, desta ITC)
Base legal: Art. 25, inciso III, da Lei Federal nº 8.666/93
Responsável: Luciá Sampaio - Secretária Municipal de
Turismo e Cultura
4.1.6. Contratação De Artista Com Representante
Não Exclusivo - Processo: 18.719/11 (item 3.8, desta
ITC) – PARCIAL (somente em relação à exclusidade na
representação da Banda Rastaclone e do GRES Beija Flor
de Nilópolis) Base legal: Art. 25, inciso III, da Lei Federal
nº 8.666/93 Responsável: Luciá Sampaio - Secretária
Municipal de Turismo e Cultura Mauro César de Oliveira
Sá - Presidente da Comissão de Festa 2011
4.1.7. Contratação De Artista Com Representante Não
Exclusivo - Processo nº: 8.927/11 (item 3.9, desta ITC)
Base legal: Art. 25, inciso III, da Lei Federal nº 8.666/93
Responsável: Mauro César de Oliveira Sá - Presidente da
Comissão de Festa 2011
4.1.8. Contratação De Artista Com Representante Não
Exclusivo - Processo nº: 14.535/11 (item 3.10, desta ITC)
Base legal: Art. 25, inciso III, da Lei Federal nº 8.666/93
Responsável: Riane Alves de Souza - Secretária Municipal
de Desenvolvimento Econômico e Social José Faustino
Agrizzi - Presidente da Comissão de Festa 2011
4.1.9. Liquidação Irregular Da Despesa - Processo nº:
Segunda-feira, 12 de agosto de 2019
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8.926/11 (item 3.13, desta ITC) Base legal: art. 62 e 63
da Lei nº 4.320/64 Responsável: Norma Ayub Alves –
Prefeita Municipal
4.1.10. Ausência De Anotação De Responsabilidade
Técnica (ART) - Processo nº: 8.926/11 (item 3.14, desta
ITC) Base legal: Art.1º, ―caput, da Lei nº 6.496/77
Responsável: Norma Ayub Alves – Prefeita Municipal
4.1.11. Restrição Do Caráter Competitivo Do Certame Processos nº: 14.496/09, 503/10 e 1.385/10 (item 3.15,
desta ITC) – PARCIAL (somente quanto ao economista)
Base legal: Art.1º, ―caput, da Lei nº 6.496/77
Responsável: Norma Ayub Alves – Prefeita Municipal
Delcineia Rodrigues da Silveira – Pregoeira Oficial
4.1.12. Ausência De Projeto Básico E Orçamento
Detalhado Em Planilhas De Forma A Expressar Seus
Custos Unitários E A Permitir A Indicação De Previsão
Orçamentária - Processos nº: 14.496/09, 503/10 e
1.385/10 (item 3.17, desta ITC) Base legal: Art. 7º, § 2º,
inciso II, da Lei de Licitações Responsável: Norma Ayub
Alves – Prefeita Municipal Delcineia Rodrigues da Silveira
– Pregoeira Oficial
4.1.13. Ausência De Concurso Público - Processos nº:
14.496/09, 503/10 e 1.385/10 (item 3.18, desta ITC)
Base legal: Inciso II, do art. 37, da Constituição Federal
Responsável: Norma Ayub Alves – Prefeita Municipal
4.1.14. Ausência De Orçamento Detalhado - Processo
nº 12.680/2009 (item 3.19, desta ITC) Base legal: art.
7º, § 2º, inciso II, c/c art. 40, § 2º, inciso II, da Lei de
Licitações Federal Responsável: Norma Ayub Alves –
Prefeita Municipal Delcineia Rodrigues da Silveira –
Presidente Substituta da CPL Paulo José Azevedo Branco
– Procurador Geral do Município

4.1.15. Terceirização Indevida De Atividades
Permanentes E Essenciais, Cuja Função Está Prevista
Nas Atribuições Dos Cargos Públicos Da Municipalidade.
Ausência De Concurso Público - Processo nº 4.049/11
(item 3.20, desta ITC) Base legal: Art. 37, inciso II,
da Constituição da República Federativa do Brasil
Responsável: Norma Ayub Alves – Prefeita Municipal
4.1.16. Restrição Do Caráter Competitivo Do Certame Processo nº 4.049/11 (item 3.21, desta ITC) – PARCIAL
(somente em relação à comprovação de serviço idêntico)
Base legal: art. 3º, §1º c/c, art.30, §5º, da Lei 8666/93 e
art. 37, inciso XXI, da CF/88 Responsável: Norma Ayub
Alves – Prefeita Municipal Paulo José Azevedo Branco –
Procurador geral do Município
4.1.17. Ausência De Orçamento Detalhado Com Preços
Unitários - Processo nº 4.049/11 (item 3.22, desta ITC)
Base legal: art. 7º, §2º, II, e, art. 40, § 2º, inciso II da Lei
de Licitações Responsável: Norma Ayub Alves – Prefeita
Municipal Paulo José Azevedo Branco – Procurador geral
do Município Delcineia Rodrigues da Silveira – Presidente
da CPL
4.1.18. Ausência De Orçamento Detalhado Com Preços
Unitários - Processo nº 1.690/10 (item 3.23, desta ITC)
Base legal: art. 7º, §2º, II, e, art. 40, § 2º, inciso II da Lei
de Licitações Responsável: Norma Ayub Alves – Prefeita
Municipal Paulo José Azevedo Branco – Procurador geral
do Município Delcineia Rodrigues da Silveira – Presidente
da CPL
4.1.19. Terceirização Indevida De Atividades
Permanentes E Essenciais, Cuja Função Está Prevista
Nas Atribuições Dos Cargos Públicos Da Municipalidade.
Ausência De Concurso Público - Processo nº 1.690/10
(item 3.24, desta ITC) – PARCIAL (em relação aos serviços
www.tce.es.gov.br

prestados junto a SEMAPLAG, comissão de licitação e
SEFIN) Base legal: Art. 37, II da Constituição da República
Federativa do Brasil Responsável: Norma Ayub Alves –
Prefeita Municipal
4.1.20. Restrição Do Caráter Competitivo Do Certame Processo Nº 1.690/10 (Item 3.25, Desta ITC) – PARCIAL
(somente em relação a visita técnica) Base legal: Art. 3º,
§1º, inciso I; Art. 23, § 1º; Art. 30, inciso III, e Art. 30,
§1°, I, todos da Lei 8666/93 Responsável: Norma Ayub
Alves – Prefeita Municipal Paulo José Azevedo Branco–
Procurador Geral Delcineia Rodrigues da Silveira –
Pregoeira Oficial
4.2. Posto isso e diante do preceituado no art. 319, §1º,
inciso IV, da Res. TC 261/2013, conclui-se opinando por:
4.2.1. Não acolhimento das preliminares de ilegitimidade
passiva suscitadas por Edson Botelho da Fonseca, Elcio
Pereira da Silva, Paulo de Souza Junior, Johsua Pontes
Alves, Paulo José Azevedo Branco, Zacarias Carraretto
Filho, conforme itens 2.1, 2.2 e 2.3, desta ITC.
4.2.2. Afastar a responsabilidade de Norma Ayub Alves,
quanto aos itens 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9,
3.10, 3.11, 3.12 e 3.16; Luciá Sampaio, quanto aos itens
3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.9; Aurinho Promoções Ltda quanto
item 3.1; Eder Botelho da Fonseca, quanto aos itens
3.1 e 3.2; Elcio Pereira da Silva, quanto aos itens 3.1 e
3.2; Mais Sonorização Ltda, quanto ao item 3.2; Johsua
Pontes Alves, quanto aos itens 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.8, 3.9,
3.11, 3.12; Zacarias Carrare�o Filho, quanto ao item
3.7; Paulo José Azevedo Branco, quanto ao item 3.10; e
Delcineia Rodrigues da Silveira, quanto aos itens 3.11 e
3.12; Paulo de Souza Júnior, quanto ao item 3.15 e 3.17,
todos desta ITC.
Segunda-feira, 12 de agosto de 2019
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4.2.3. Rejeitar parcialmente as razões de justificativas
do senhor Mauro César de Oliveira Sá- Presidente da
Comissão de Festa 2011, quanto às irregularidades
dispostas nos itens 4.1.1, 4.1.2, 4.1.6, 4.1.7 desta ITC,
aplicando-lhe multa, na forma do art. 135, b‖ e c‖, da LC
621/2012.
4.2.4. Rejeitar parcialmente as razões de justificativas
da senhora Riane Alves de Souza - Secretária Municipal
de Desenvolvimento Econômico e Social, quanto às
irregularidades dispostas nos itens 4.1.3, 4.1.4, 4.1.8
desta ITC, aplicando-lhe multa, na forma do art. 135, b‖
e c‖, da LC 621/2012.
4.2.5. Rejeitar parcialmente as razões de justificativas
da Luciá Sampaio - Secretária Municipal de Turismo e
Cultura, quanto às irregularidades dispostas nos itens
4.1.5, 4.1.6, 4.1.8 desta ITC, aplicandolhe multa, na
forma do art. 135, b e c, da LC 621/2012.
4.2.6. Rejeitar parcialmente as razões de justificativas
do senhor José Faustino Agrizzi - Presidente da Comissão
de Festa 2011, quanto às irregularidades dispostas nos
itens 4.1.8, desta ITC, aplicando-lhe multa, na forma do
art. 135, b e c, da LC 621/2012.
4.2.7. Rejeitar parcialmente as razões de justificativas
da senhora Norma Ayub Alves – Prefeita Municipal,
quanto às irregularidades dispostas nos itens 4.1.9,
4.1.10, 4.1.11, 4.1.12, 4.1.13, 4.1.14, 4.1.15, 4.1.16,
4.1.17, 4.1.18, 4.1.19, 4.1.20 desta ITC, aplicando-lhe
multa, na forma do art. 135, b e c, da LC 621/2012.
4.2.8. Rejeitar parcialmente as razões de justificativas
da senhora Delcineia Rodrigues da Silveira – Pregoeira
Oficial, quanto às irregularidades dispostas nos itens
4.1.11, 4.1.12, 4.1.14, 4.1.16, 4.1.17, 4.1.18, 4.1.20 desta

ITC, aplicando-lhe multa, na forma do art. 135, b e c, da
LC 621/2012.
4.2.9. Rejeitar parcialmente as razões de justificativas
do senhor Paulo José Azevedo Branco – Procurador
Geral do Município, quanto às irregularidades dispostas
nos itens 4.1.14, 4.1.16, 4.1.17, 4.1.18, 4.1.20, desta ITC,
aplicando-lhe multa, na forma do art. 135, b e c, da LC
621/2012. “
O Ministério Público de Contas em Parecer, de lavra do
Procurador Luciano Vieira, divergindo parcialmente do
entendimento proposto pela área técnica, manifestouse nos termos que segue:
“III – CONCLUSÃO
Ante todo o exposto, pugna o Ministério Público de
Contas:
1 - Sejam julgados IRREGULARES os atos elencados nos
itens 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.13, 3.14, 3.15,
3.17, 3.18, 3.19, 3.20, 3.21, 3.22, 3.23, 3.24, 3.25 da ITC
4280/2017-8 25, por configurar grave infração à norma
legal; e
2 - com espeque no art. 135, inciso II, da LC n. 621/2012 e
arts. 207, § 4°, e 389, inciso II, do RITCEES, seja cominada
multa pecuniária a Norma Ayub Alves (itens 3.3, 3.4,
3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.13, 3.14, 3.15, 3.17, 3.18,
3.19, 3.20, 3.21, 3.22, 3.23, 3.24 e 3.25), Johsua Pontes
Alves (itens 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.8, 3.9), Mauro César de
Oliveira Sá (itens 3.3, 3.4, 3.8, 3.9), Riane Alves de Souza
(itens 3.5, 3.6, 3.10), Lucia Sampaio (itens 3.7, 3.8), José
Faustino Agrizzi (item 3.10), Delcineia Rodrigues da
Silveira (itens 3.15, 3.17, 3.19, 3.21, 3.22, 3.23, 3.25),
Paulo José Azevedo Branco (itens 3.10, 3.19, 3.21, 3.22,
3.23, 3.25), Zacaria Carrare�o (item 3.7).
www.tce.es.gov.br

Ademais, com fulcro no inciso III do art. 41 da Lei n.
8.625/199326, bem como no parágrafo único do art.
53 da LC n. 621/201227, reserva-se, ainda, este Parquet
ao direito de manifestar-se oralmente em sessão de
julgamento. ”
Em seguida os autos foram remetidos ao então
Conselheiro à época, que os devolveu ao Ministério
Público para manifestação quanto à eventual incidência
de prescrição da pretensão punitiva.
Através do Parecer, o Procurador Luis Henrique Anastácio
da Silva reconheceu a consumação da prescrição da
pretensão punitiva das irregularidades, observando que
o prazo prescricional teve início com a ocorrência dos
fatos no exercício de 2011.
Todavia, o prazo prescricional foi interrompido com a
citação válida dos responsáveis, conforme retratado
abaixo:
(FIGURA)
Verifica-se, quanto a sra. Lucia Sampaio (Secretária
Municipal de Turismo e Cultura) e a empresa Aurinho
Promoções Ltda., cujas citações ocorreram em julho
de 2014, a prescrição somente se efetivará em julho de
2019.
É o relatório. Passo a relatar.
II – FUNDAMENTAÇÃO
II. a) Sobre a ocorrência da prescrição da pretensão
punitiva:
Compulsando os autos, observa-se que as inconsistências
detectadas e mantidas pela unidade técnica nos
presentes autos referem-se a fatos ocorridos no ano de
2011. Portanto, justo se faz tecer algumas considerações
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quanto ao fenômeno prescricional.
Em relação à utilização do instituto da prescrição na
função de controle, a doutrina e jurisprudência vêm
entendendo pela possibilidade de incidência em razão
do direito à segurança jurídica prevista na Constituição
Federal, vez que se encontra fortemente relacionada
ao Estado Democrático de Direito. Merece relevo o
registro de que esse direito está mais conectado aos
direitos fundamentais, especialmente aos princípios do
devido processo legal, do direito adquirido e da razoável
duração do processo.
Nesse caminhar, este Tribunal de Contas, atento às
mudanças e no exercício da atribuição de aplicador
dos direitos fundamentais, zelando para que as
relações jurídicas não fiquem à mercê de uma perene
instabilidade, expressamente previu a prescrição no art.
71 da sua Lei Orgânica (Lei Complementar nº 621/2012),
para a qual fixou o prazo de 05 anos.
No caso dos autos, os indícios de irregularidades
decorreram de processo de fiscalização e não de
prestação de contas, motivo que impõe a utilização do
marco inicial do curso do prazo prescricional como o da
ocorrência dos fatos (art. 71, §2°, II da LC 621/2012), ou
seja, em 2010.
Contudo, a despeito da perda da pretensão sancionatória,
em que pesem as alegações do responsável de que
o precedente dotado de repercussão geral contido
no julgado decorrente do RE 669069 do STF, que
reconheceu a prescritibilidade do dano advindo de
ilícito civil causado por particulares, de forma que não
foram objeto de análise outras hipóteses de dano ao
erário, entre as quais se amoldaria o caso epigrafado.
Ademais, nessa linha de entendimento, tem-se que

a prescrição não abrange a obrigação de reparação/
ressarcimento por dano causado ao erário, eis que estes
são imprescri�veis, assim como preceitua o art. 37, §5°
da CF/88.
Nesse contexto, tendo em vista que a citação válida dos
responsáveis indicados ocorreu em 2011, conforme
quadro esquematizado pelo Ministério Público de Contas
(evento 9) e posteriormente não ocorreu qualquer
causa interruptiva ou suspensiva da prescrição, há que
se reconhecer que se encontra envolto pelo instituto
da prescrição os apontes de irregularidades passíveis
de pena de multa em relação aos senhores Delcinéia
Rodrigues da Silveira, Johsua Pontes Alves, Norma Ayub
Alves, Mauro Cesar de Oliveira Sá, Paulo José Azevedo
Branco, José Faustino Altoé Agrizzi, Riane Alves de
Souza, Zacarias Carrare�o Filho, Paulo de Souza Júnior,
Eder Botelho da Fonseca, Elcio Pereira da Silva e Mais
Sonorização Ltda.
No que toca aos apontes de irregularidades, passíveis
de pena de multa em relação a senhora Lucia Sampaio
e a empresa Aurinho Promoções Ltda., ressalta-se,
conforme parecer ministerial, constante do evento 09,
que a prescrição se efetivará em julho de 2019.
Em relação às preliminares de ilegitimidade passiva
alegada pelos senhores Eder Botelho da Fonseca, Elcio
Pereira da Silva, Paulo de Souza Junior, Johsua Pontes
Alves, Paulo José Azevedo Branco e Zacarias Carraretto
Filho, deixo de analisá-las por perda de objeto, em razão
da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva em
favor dos responsáveis.
Assim, consoante informações contidas nos autos,
verifica-se que não há indícios de irregularidades
que consideram a possibilidade de imputação de
www.tce.es.gov.br

ressarcimento em decorrência das irregularidades
mantidas, passo a relatar as irregularidades, constantes
nos itens 3.7 e 3.8 (Contratação de Artista com
Representante não Exclusivo) da ITC 4280/2017, visando
a apuração dos fatos em relação à Sra. Lucia Sampaio
(Secretária Municipal de Turismo), haja vista que em
relação a empresa Aurinho Promoções Ltda. os indícios
de irregularidades foram afastados pela equipe técnica
e Ministério Público, após a formação do contraditório:
1 – Contratação de Artista com Representante não
Exclusivo (item 3.7 da ITC)
Base legal: Art. 25, inciso III, da Lei Federal nº 8.666/93.
Responsáveis: Norma Ayub Alves - Prefeita Municipal,
Lucia Sampaio – Secretaria Municipal de Turismo e
Cultura e Zacarias Carraretto Filho - Procurador Municipal
Processo nº: 13.801/11
Contrato: 282/11
A equipe de auditoria verificou em sede do processo
de inexigibilidade de licitação para a contratação de
shows dos cantores Fernanda Brum e Carlinhos Félix,
visando atender à Programação de Novos Talentos em
Campo Acima, distrito de Itapemirim nos dia 28 e 29 de
outubro de 2011, que a empresa contratada apresentou
documento intitulado “Carta de Exclusividade” assinada
pelos artistas ou seus representantes, outorgando-lhes
exclusividade somente para o dia e local específico da
apresentação dos shows, em desacordo com o inciso III
do artigo 25 da Lei nº 8.666/93.
Citados, os senhores Zacarias Carrarreto Filho
(Procurador Municipal), Norma Ayub Alves (Prefeita
Municipal), Lucia Sampaio (Secretária Municipal de
Turismo e Cultura) apresentaram justificativas.
Segunda-feira, 12 de agosto de 2019
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Em síntese, alegaram que a despeito da pessoalidade
da prestação profissional do artista, verifica-se não
ser possível a contratação por mais de um empresário
ou empresa, uma vez que há nos autos documento
declarando a exclusividade de negociação da empresa
contratada, fazendo-se instransponível a premissa maior,
qual seja, a inviabilidade de competição, implicando na
automática adequação de contratação com a “única
empresa credenciada para intermediação do show para
aquela data e local”.
No caso em exame, verifica-se que o contrato foi firmado
com o intermédio de terceiro que não o empresário
exclusivo. Esse terceiro detinha a exclusividade apenas
para o dia e a localidade do evento, o que, conforme
demonstrado acima, não cumpre o requisito legal.
Confira-se o teor da carta de exclusividade:
“Fl. 498 (vol. II) – Carta de Exclusividade
Eu, Emerson Pinheiro Estúdio de Gravação de Som Ltda,
CNPJ 06813969/0001-68, situada à Av. Das Américas,
10101, sala 239, Barra da Tijuca, RJ, CEP 22793-082,
neste ato representada por Emerson Pinheiro da Cruz, RG
43799803 (DETRAN RJ), CPF 023.784.167-33, Procurador
e representante legal de FERNANDA BRUM, declaro para
os devidos fins e efeitos sob a pena da lei e em especial
para preenchimento do requisito previsto no artigo 25,
III, da lei 8666/93 e suas alterações, que a empresa NI
NOVA IMAGEM PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA., CNPJ
07236256/0001- 41, situada a Rua 15 de Novembro, s/n,
Campo Acima Itapemirim, ES, representada por Antonio
Carlos de Souza Almeida, brasileiro, casado, empresário,
RG 1176591 (SPTC ES), CPF 031.702.857-00, é a única
empresa autorizada a representar artisticamente a
cantora Fernanda Brum na Cidade de Itapemirim (ES), no

dia 28 de outubro de 2011, no evento Festival de Novos
Talentos em Campo Acima, Itapemirim, ES.
Fl. 503 (vol. II) - Carta de Exclusividade
HONOR MUSIC PRODUÕES LTDA .CNPJ 07634021/000108 localizada na Rua jugo Musso,330, sala106, Edi�cio
Cartier Plaza --Vila Velha --ES. aqui representada por
Adriana Carvalho Ribeiro Felix, domiciliado no endereço
a Rua Jogo Joaquim da Motta, 328/1201 -- Praia da Costa
- Vila Velha - ES -- CEP: 29101-200, inscrito no CPF sob o
n. 493.711.186-87, RG.3401966 SSP MG, DECLARA para
os devidos fins, em especial os Artigo 25, Inciso 3º, da
Lei Federal n. 8.666/93 e suas posteriores alterações,
que a Empresa Ni Nova Imagem Promoções e Eventos
Ltda. Situada na Rua 15 de Novembro S/N, Baixo
Campo Acima, Cidade ltapemirim com o CNPJ neste ato
representada pelo Antonio Carlos de Souza Almeida
- CPF:031.702.857-00RG:1176591 SPTC ES Detém a
exclusividade o cantor /artista Carlinhos Félix, para o dia
29 de Outubro de 2011, na cidade de Itapemirim--ES.”
Este Tribunal de Contas, ao analisar irregularidade
semelhante a aqui tratada, na qual foi relevada a
mesma questão que envolve a contratação de artista
por empresário com carta de exclusividade, concluiu por
afastar a irregularidade, considerando que a mesma não
é suficiente para macular os atos do gestor, determinando
ao Executivo que observe as regras da Lei de Licitações
no que tange a matéria. Neste sentido, cito os Acórdãos
TC-049/2013, TC-1178/2014 e TC-307/2015.
Nesse passo, verifico que o erro cometido pela
Administração ao realizar a contratação direta de artistas,
por meio de “suposto contrato de exclusividade”, sem
comprovação de que os empresários contratados eram
os únicos detentores da unicidade na contratação dos
www.tce.es.gov.br

cantores, na forma exigida na lei de licitações, pode
ser mitigado, considerando, que não fora identificado
prejuízo ao erário, vez que não houve qualquer discussão
em relação aos preços contratados e os cantores
efetivamente se apresentaram nos eventos, cumprindo
sua prestação contratual.
Pelo exposto, divergindo parcialmente do entendimento
técnico, que manteve a irregularidade apenas para a
Sra. Lucia Sampaio e o Ministério Público de Contas,
que manteve a irregularidade para todos os demais,
considerando o caso concreto, apreendo que a
irregularidade deve ser mantida, afastando, todavia, a
penalidade de multa a então Secretaria Municipal de
Turismo e Cultura, Sra. Lucia Sampaio.
2- Contratação de Artista com Representante não
Exclusivo (item 3.8 da ITC)
Base legal: Art. 25, inciso III, da Lei Federal nº 8.666/93.
Responsáveis: Norma Ayub Alves - Prefeita Municipal,
Lucia Sampaio – Secretaria Municipal de Turismo
e Cultura, Mauro César de Oliveira Sá – Presidente
da Comissão de Festa 2011 e Johsua Pontes Alves –
procurador Municipal
Processo nº: 18.719/11
Contrato: 390/11
A equipe de auditoria verificou em sede do processo de
inexigibilidade de licitação para a contratação de shows
dos cantores Flavinha Mendonça, Rastaclone e GRES
Beija Flor de Nilópolis, visando atender à Programação
de Verão 2012, que a empresa contratada apresentou
documento intitulado “Carta de Exclusividade” assinada
pelos artistas ou seus representantes, outorgando-lhes
exclusividade somente para o dia e local específico da
Segunda-feira, 12 de agosto de 2019
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apresentação dos shows, em desacordo com o inciso III
do artigo 25 da Lei nº 8.666/93.
Os responsáveis apresentaram as mesmas justificativas
do item anterior.
Em relação à cantora Flávia Mendonça, a empresa NI
Nova Imagem, demonstrou por meio de contrato, em que
a artista confere o direito à empresa de representá-la,
por prazo indeterminado, em todo litoral sul do estado,
que era sua empresária exclusiva, diferentemente dos
outros dois contratados, que apresentaram a chamada
“carta de exclusividade”, conforme se verifica:
“Fl. 544
Declaramos para os devidos fins que a empresa NI
– NOVA IMAGEM PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA –
registrada sobre o CNPJ n. 07236256/0001-41 com
sede na Rua 15 de Novembro s/n, Bairro Campo Acima
– Itapemirim – ES, representada por ANTONIO CARLOS
DE SOUZA ALMEIDA, CPF n. 031.702.857-00, ID n.
1.176.591/SPTC, Brasileiro, casado, residente a Rua 15
de Novembro, s/n, Bairro Campo Acima – Itapemirim –
ES, CEP: 29330-000, detém na data de 31 de Dezembro
de 2011, a exclusividade do show do artista BANDA
RASTACLONE, na cidade de ITAOCA-ES. A presente carta
tem validade de 40 dias a contar da data da assinatura
da mesma.
Fl. 546
Declaramos, para os devidos fins, que a Empresa NI -Nova Imagem Promoções e Eventos LIDA - registrada
sob o CNPJ n. 07.236.256/0001-41, com sede na
Rua 15 de Novembro s/n, Campo Acima, Itapemirim
-- ES, representada por sua sócia-diretora Antônio
Carlos de Sousa Almeida, RG.:1.176591/SPTC e CPF

N.031.702857-00, detém na data de 31 de dezembro
de 2011, a exclusividade do Show do GRES BEIJAFLOR de NILÓPOLIS, na cidade de ITAPEMIRIM - ES. A
presente carta tem validade de 60 dias a contar da data
de assinatura da mesma.”
Considerando que a irregularidade em exame trata do
mesmo tema abordado no item anterior, prescinde de
repetir aqui a fundamentação já exposta. Nesse prisma,
divergindo parcialmente do entendimento técnico,
que manteve a irregularidade apenas para a Sra. Lucia
Sampaio e o Ministério Público de Contas, que manteve
a irregularidade para todos os demais, considerando o
caso concreto, apreendo que a irregularidade deve ser
mantida, afastando, todavia, a penalidade de multa a
então Secretaria Municipal de Turismo e Cultura, Sra.
Lucia Sampaio.
Ante todo o exposto, divergindo parcialmente do
entendimento da Área Técnica e do Ministério Público
de Contas, VOTO por que seja adotada a deliberação
que ora submeto à apreciação deste Colegiado.
RODRIGO COELHO DO CARMO
Relator
1. ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC
2412/2009, ACORDAM os Srs. Conselheiros do Tribunal
de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em
Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo
Relator, em:
1.1. Preliminarmente, desconverter os autos, na forma
do art. 329, §8º do RITCEES;
1.2. Deixar de aplicar penalidade de multa pecuniária
aos responsáveis Senhores Norma Ayub Alves, Delcinéia
www.tce.es.gov.br

Rodrigues da Silveira, Johsua Pontes Alves, Mauro César
de Oliveira Sá, Paulo José Azevedo Branco, José Faustino
Altoé Agrizzi, Riane Alves de Souza, Zacarias Carrare�o
Filho, em relação as irregularidades constantes da ITC
4280/2017, tendo em vista, que se encontram envoltas
pelo instituto da prescrição, conforme delineado nos
autos;
1.3. Acolher parcialmente as justificativas apresentadas
pelos Senhores Eder Botelho da Fonseca, Elcio Pereira
da Silva, Paulo de Souza Júnior e as empresas Aurinho
Promoções Ltda. e Mais Sonorização Ltda., vez que não
restaram irregularidades em relação aos mesmos em
sede da Instrução Técnica Conclusiva ITC 4280/2017 e
Parecer Ministerial.
1.4. Acolher parcialmente as justificativas apresentadas
pela Sra. Lucia Sampaio, mantendo as irregularidades
descritas nos tens 1 e 2 deste voto, correspondentes,
respectivamente, aos itens 3.7 e 3.8 da ITC 4280/2017,
deixando de aplicar-lhe penalidade de multa, nos
termos alinhavados no voto.
1.5. Deixar expedir determinação em relação as
irregularidades constantes deste voto, diante do aspecto
temporal, eis que infru�feras serão, passados quase 10
anos da ocorrência dos fatos analisados, geradores das
irregularidades tratadas.
1.6. Após o trânsito em julgado, arquivar.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 19/06/2019 - 19ª Sessão Ordinária da
2ª Câmara.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Manoel Nader
Borges (presidente), Rodrigo Coelho do Carmo
Segunda-feira, 12 de agosto de 2019
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(relator) e Domingos Augusto Taufner.
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
Relator
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Fui presente:
PROCURADOR DE CONTAS LUIS
HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Em substituição ao procurador-geral
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões

ACÓRDÃO TC- 0753/2019-4
Processo: 04168/2018-8
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2017
UG: SMP - Secretaria Municipal de Planejamento,
Desenvolvimento Econômico e Captação de Recursos de
São Mateus
Relator: Rodrigo Coelho do Carmo
Responsável: SAULO RODRIGUES MEIRELLES, NILVANS
FERNANDES BORGES
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE ORDENADOR –
EXERCÍCIO DE 2017 – REGULAR COM RESSALVAS –
QUITAÇÃO – DETERMINAÇÃO – ARQUIVAR.

Cuidam os autos de Prestação de Contas Anual da
Secretaria Municipal de Planejamento, Desenvolvimento
Econômico e Captação de Recursos de São Mateus,
referente ao exercício de 2017, sob a responsabilidade
dos Srs. Saulo Rodrigue Meirelles e Nilvans Fernandes
Borges.
As contas foram analisadas em Relatório Técnico
00613/2018-8, e em Instrução Técnica Inicial 0783/2018,
foi solicitada citação dos responsáveis para apresentação
de justificativa quanto ao item 3.4.2.1 do citado relatório,
conforme se segue:
1. A citação dos responsáveis descritos no quadro
adiante, nos termos do artigo 157, III, do Regimento
Interno do TCEES, aprovado pela Resolução 261 de 4
de junho de 2013 c/c artigo 56, II, e artigo 63, I, da Lei
Complementar 621 de 8 de março de 2012, para que,
no prazo estipulado apresentem razões de justificativa,
alegações de defesa, bem como documentos, individual
ou coletivamente, que entenderem necessários em
razão dos achados detectados:
Item RTC/Descrição do achado
3.4.2.1 Divergências entre os valores de
contribuição previdenciária patronal apurada
na folha de pagamento e registros contábeis
indicam pagamentos a menor que o devido de
contribuições patronais ao RGPS.

Responsável
S a u l o
Rodrigues
Meirelles
N i l v a n s
Fernandes
Borges

O CONSELHEIRO RELATOR RODRIGO COELHO DO
CARMO:

O Termo de Citação deverá conter orientação aos
responsáveis quanto à observância do formato dos
documentos (defesa e anexos) aceitos pelo TCEES,
de acordo com o disposto na Instrução Normativa TC
35/2015..

I - RELATÓRIO

Sugerimos, também, que se determine a remessa da
www.tce.es.gov.br

cópia do Relatório Técnico em referência, juntamente
com o Termo de Citação.
Após regular citação dos responsáveis, apenas o Sr.
Nilvans Fernandes Borges apresentou documentos
e argumentações em relação ao indício apontado de
irregularidade, motivo pelo qual decretei, mediante
Despacho 08823/2019-1, revelia do Sr. Saulo Rodrigues
Meirelles.
Os autos foram remetidos à área técnica que opinou por
julgar REGULAR COM RESSALVAS, sendo sugerido que
se expeça DETERMINAÇÃO à Secretaria Municipal de
Planejamento, Desenvolvimento Econômico e Captação
de Recursos de São Mateus nos seguintes termos:
Sugere-se, ainda, conforme exposto no item 2.1 desta
instrução e item 3.4.2 do Relatório Técnico Nº 613/2018:
Expedir DETERMINAR à Secretaria Municipal de
Planejamento, Desenvolvimento Econômico e Captação
de Recursos de São Mateus, na pessoa de seu atual
gestor para que realize a conciliação da folha de
pagamentos da Secretaria Municipal de Planejamento,
Desenvolvimento Econômico e Captação de Recursos
de São Mateus, relativa ao exercício de 2017, com os
respectivos registros contábeis e, constatando ausência
de recolhimento de contribuições previdenciárias,
providencie o recolhimento, bem como apure,
nos termos da Instrução Normativa TC 32/2014, a
responsabilidade pelo pagamento de multas e juros de
mora, considerando que tais despesas não atendem ao
interesse público, e informe o resultado alcançado na
próxima prestação de contas.
Após Parecer Ministerial 02069/2019-9 anuindo à
proposta da área técnica, foram-me remetidos os autos.
Segunda-feira, 12 de agosto de 2019
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II – FUNDAMENTAÇÃO
Conforme análise realizada sobre a Prestação de Contas
Anual da Secretaria de Planejamento, Desenvolvimento
Econômico e Captação de Recursos de São Mateus,
referente ao exercício financeiro de 2017, sob a
responsabilidade dos Srs. Saulo Rodrigue Meirelles e
Nilvans Fernandes Borges, restou dúvida quanto ao
achado no item 3.4.2.1 do Relatório Técnico 00613/20188, com o seguinte opinamento:
2.1. Divergências entre os valores de contribuição
previdenciária patronal apurada na folha de pagamento
e registros contábeis.
De acordo com o RT, no tocante às contribuições
previdenciárias do RGPS (parte patronal), foi verificado
que os valores liquidados e pagos pela unidade gestora,
no decorrer do exercício em análise, representaram
88,48 e 69,28%, respectivamente, dos devidos valores
indicados no resumo anual da folha de pagamentos,
tendo sido por isso requisitadas as devidas justificativas.
Tabela 15 Contribuições Previdenciárias – Unidade
Gestora Em R$ 1,00
Fonte: Processo TC 04168/2018-8 - Prestação de Contas
Anual/2017
Foram apresentadas justificativas pelo Sr. Nilvans
Fernandes Borges, em que o mesmo afirmou que o
resumo da folha de pagamento contém erro material
e o correto seria considerar os valores registrados na
contabilidade da secretaria, e que o correto seria o valor
de R$ 78.216,18.
O justificante apresentou listagem de liquidações
contendo os valores reconhecidos e pagos das
contribuições previdenciárias patronais devidas ao

INSS. Nela, pode-se verificar que os valores liquidados
em 20/12/2017 e 21/12/2017, são R$ 7.517,50 e R$
9.456,01, respectivamente, já foram ou serão pagos em
janeiro de 2018 por conta do vencimento. Assim, podese considerar que os valores pagos equivalem aos valores
liquidados e correspondem às informações contábeis
apresentadas na PCA no montante de R$ 78.216,18 para
as obrigações previdenciárias.

de São Mateus, relativa ao exercício de 2017, com os
respectivos registros contábeis e, constatando ausência
de recolhimento de contribuições previdenciárias,
providencie o recolhimento, bem como apure,
nos termos da Instrução Normativa TC 32/2014, a
responsabilidade pelo pagamento de multas e juros de
mora, considerando que tais despesas não atendem ao
interesse público.

Apresentou também, as Guias de Recolhimento de
contribuições previdenciárias e a Certidão Positiva com
Efeito de Negativa de Débitos Relativos aos Tributos
Federais e à Dívida Ativa da União, entretanto, ambos
documentos se referem ao Município de São Mateus, e
não indicam a base de cálculo, nem os valores relativos
a unidade gestora em questão, o que torna inviável a
verificação da totalidade das contribuições devidas.

III. CONCLUSÃO

Apura-se, portanto, que restaram contabilizadas e pagas
apenas 88,48% das obrigações patronais devidas pela
unidade gestora no exercício de 2017, evidenciadas no
resumo anual da folha de pagamentos, no valor de R$
88.406,56, permanecendo pendente a comprovação do
montante de R$ 10.184,40.
Conforme já mencionado, o Sr. Saulo Rodrigues
Meirelles não apresentou justificativas ou documentos
complementares, entretanto, a defesa apresentada foi
utilizada em seu proveito, nos termos do artigo 324 do
RITCEES.
Dessa forma, por não se tratar de valor significativo,
conforme ponderou a unidade técnica, mantenho a
irregularidade no campo da ressalva, e determino
ao atual gestor que realize a conciliação da folha de
pagamentos da Secretaria Municipal de Planejamento,
Desenvolvimento Econômico e Captação de Recursos
www.tce.es.gov.br

Ante o exposto, acompanho os posicionamentos técnico
e ministerial, e VOTO no sentido de que a Segunda
Câmara aprove a seguinte minuta que submeto à
consideração de Vossas Excelências.
RODRIGO COELHO DO CARMO
Conselheiro Relator
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM
os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo, reunidos em Sessão Ordinária da Segunda
Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em:
1.1. JULGAR REGULAR COM RESSALVAS Prestação
de Contas Anual da Secretaria de Planejamento,
Desenvolvimento Econômico e Captação de Recursos
de São Mateus, exercício 2017, sob responsabilidade
dos Senhores SAULO RODRIGUES MEIRELLES E NILVANS
FERNANDES BORGES, 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. DETERMINAR ao atual gestor que realize a conciliação
da folha de pagamentos da Secretaria Municipal de
Planejamento, Desenvolvimento Econômico e Captação
Segunda-feira, 12 de agosto de 2019
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de Recursos de São Mateus, relativa ao exercício
de 2017, com os respectivos registros contábeis e,
constatando ausência de recolhimento de contribuições
previdenciárias, providencie o recolhimento, bem como
apure, nos termos da Instrução Normativa TC 32/2014,
a responsabilidade pelo pagamento de multas e juros de
mora, considerando que tais despesas não atendem ao
interesse público;

Processo: 02787/2019-1

1.3. DAR ciência aos interessados;

PRESTAÇÃO DE CONTAS – RELATÓRIO RESUMIDO
DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO
6º BIMESTRE DO EXERCÍCIO DE 2018 – MULTAR ARQUIVAR.

1.4. ARQUIVAR os autos após o trânsito em julgado.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 19/06/2019 - 19ª Sessão Ordinária da
2ª Câmara.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Manoel Nader Borges
(presidente), Rodrigo Coelho do Carmo (relator) e
Domingos Augusto Taufner.
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
Relator
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Fui presente:
PROCURADOR DE CONTAS LUIS
HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Em substituição ao procurador-geral
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões

ACÓRDÃO TC- 0754/2019-4

Classificação:
Orçamentária

Relatório

Resumido

de

Execução

Exercício: 2018
UG: PMBG - Prefeitura Municipal de Baixo Guandu
Relator: Rodrigo Coelho do Carmo
Responsável: JOSE DE BARROS NETO

O CONSELHEIRO RELATOR RODRIGO COELHO DO
CARMO:
RELATÓRIO
Tratam os presentes autos de omissão de remessa via
Sistema LRFWeb deste Tribunal, do Relatório Resumido
de Execução Orçamentária (RREO) referente ao 6º
bimestre (exercício de 2018), pela Prefeitura Municipal
de Baixo Guandu, sob a responsabilidade do Sr. José
de Barros Neto, contrariando dispositivos da Instrução
Normativa (IN) TC nº 44/2018.
Diante da verificação do não envio, o NCE (Núcleo de
Controle Externo de Contabilidade e Economia) sugeriu
através da Instrução Técnica Inicial 00197/2019-1 a
notificação e a citação do Sr. José de Barros Neto, para
o cumprimento da obrigação de prestar as referidas
contas e o encaminhamento dos esclarecimentos que
julgasse pertinentes quanto a pendência.
Nesse sentido a Decisão Segex 00187/2019-6, peça 04,
foi pela citação (Termo de Citação nº 00243/2019-6) e
notificação do responsável (Termo de Notificação nº
www.tce.es.gov.br

00269/2019-1), para cumprimento da obrigação, bem
como juntar documentos no prazo de 05 (cinco) dias.
Ressalta-se que o responsável foi devidamente advertido
quanto à possibilidade de ser apenado com multa prevista
no art. 135 da Lei Complementar (LC) nº 621/2012 e no
art. 389 do RITCEES, no caso de descumprimento dos
comandos contidos na Decisão SEGEX mencionada.
Em atendimento ao disposto na referida Decisão, o
responsável em 28/03/2019 protocolizou documentação
através das peças eletrônicas: Protocolo nº 04168/2019
(Resposta de Comunicação; Defesas/Justificativas; e
Peças Complementares), apresentando suas justificativas
pelo atraso.
É dever mencionar que, em 20/05/2019 mediante de
consulta ao Sistema LRFWeb foi identificado o envio do
RREO, realizado em 19/03/2019.
Figura 2 – Extrato LRFWeb – Situação das remessas –
Município de BAIXO GUANDU
(FIGURA)
Fonte: Sistema LRFWeb
Ante os fatos apresentados, o NCE – Núcleo de Controle
Externo de Contabilidade e Economia após análise
das alegações, e frente a constatação do saneamento
da omissão, apresenta a Instrução Técnica Conclusiva
01769/2019-6, que conclui sugerindo nos seguintes
termos:
1) A aplicação de multa ao Sr. José de Barros Neto,
Prefeito Municipal de Baixo Guandu, nos termos do art.
135, IX, da Lei Complementar nº 621/2012 c/c o art. 389,
IX, do RITCEES, tendo em vista o não atendimentos às
determinações desta Corte de Contas relativas à remessa,
via Sistema LRFWeb, do RREO - 6º bimestre/2018;
Segunda-feira, 12 de agosto de 2019
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2) o arquivamento dos autos, após esgotados os
procedimentos relacionados à cobrança da multa
indicada, em virtude do saneamento da omissão.

e ao Tribunal de Contas o relatório de gestão fiscal, nos
prazos e condições estabelecidos em lei;

Na forma regimental manifesta-se o Ministério Público
de Contas por meio de seu Procurador, Dr. Luís Henrique
Anastácio da Silva, anuindo aos termos da proposta
contida na Instrução Técnica Conclusiva 01769/2019-6,
pugnando pela aplicação de multa ao responsável.

§ 1º A infração prevista neste artigo é punida com multa
de trinta por cento dos vencimentos anuais do agente
que lhe der causa, sendo o pagamento da multa de sua
responsabilidade pessoal.

A Remessa 07624/2019-7 encaminhou os presentes
autos a este gabinete para manifestação.
FUNDAMENTAÇÃO
Da Irregularidade:
Omissão no encaminhamento, através do Sistema
LRFWeb deste Tribunal, do Relatório de Resumido de
Execução Orçamentária (RREO) referente ao 6º bimestre
pertinente ao exercício de 2018.
Da base legal:
O artigo 5º da Instrução Normativa (IN) TC nº 44/2018,
que trata a obrigação da seguinte forma:
Art. 5º Os dados do Relatório Resumido da Execução
Orçamentária e do Relatório de Gestão Fiscal,
mencionados nos arts. 2º, 3º e 4º desta Instrução
Normativa, somente serão considerados aceitos pelo
Tribunal de Contas após confirmação no sistema LRFWeb,
o que deverá ocorrer até 35 dias após o encerramento
do período a que corresponder
A Lei Federal nº 10.028/2000 em seu artigo 5º, trata a
questão da seguinte forma:
Art. 5º Constitui infração administrativa contra as leis de
finanças públicas:
I – deixar de divulgar ou de enviar ao Poder Legislativo

[...]

§ 2º A infração a que se refere este artigo será processada
e julgada pelo Tribunal de Contas a que competir a
fiscalização contábil, financeira e orçamentária da
pessoa jurídica de direito público envolvida.
Com base no que determina o artigo 390 do Regimento
Interno dessa Corte de Contas e o art. 5º da Instrução
Normativa TC nº 44/2018:

[...]
Art. 9º Esgotados os prazos estabelecidos no artigo
5º, o sistema continuará disponível para recebimento
das informações, ainda que intempestivamente, sem
prejuízo de aplicação de sanção, de acordo com as
disposições da Lei Complementar Estadual 621/2012 e
do Regimento Interno do TCEES.
§ 1º. Na ocorrência das hipóteses previstas no caput,
o TCEES expedirá notificação ao responsável, por meio
eletrônico, fixando prazo de cinco dias para cumprimento
da obrigação, sujeitando-se o mesmo à sanção de multa
no caso de omissão.

Art. 390. Ficará sujeito à multa de trinta por cento
de seus vencimentos anuais, prevista no art. 5º da Lei
Federal nº 10.028/2000, o responsável que:

§ 2º. Constatado o descumprimento do prazo previsto
no § 1º, será autuado processo respectivo e expedidas,
concomitantemente, notificação e citação ao responsável,
fixando-lhe prazo de cinco dias improrrogáveis para
cumprimento da obrigação e apresentação das razões de
justificativas pelo não atendimento aos prazos fixados.

I – deixar de divulgar o Relatório de Gestão Fiscal até
trinta dias após o encerramento do período a que
corresponder, com amplo acesso ao público, inclusive
por meio eletrônico, ou deixar de enviá-lo ao Poder
Legislativo e ao Tribunal de Contas nos prazos e condições
estabelecidos em lei.

§ 3º. Caso não acolhidas suas razões de justificativas,
independente do cumprimento da obrigação prevista
no §2º, o responsável estará sujeito à sanção de multa,
nos termos do artigo 135, inciso IX, da Lei Complementar
nº 621/2012 c/c o artigo 389, inciso IX do Regimento
Interno deste Tribunal.

Instrução Normativa TC nº 44/2018

Conforme orienta o parágrafo único do art. 70 da
Constituição Federal o ato de prestar contas é obrigação
constitucional de toda e qualquer pessoa �sica ou
jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade,
guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores
públicos.

Art. 5º Os dados do Relatório Resumido da Execução
Orçamentária e do Relatório de Gestão Fiscal,
mencionados nos arts. 2º, 3º e 4º desta Instrução
Normativa, somente serão considerados aceitos pelo
Tribunal de Contas após confirmação no sistema LRFWeb,
o que deverá ocorrer até 35 dias após o encerramento
do período a que corresponder.
www.tce.es.gov.br

A não prestação de contas, ou sua prestação em atraso,
macula a noção de gestão pública eficiente por dificultar,
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ou até mesmo inviabilizar, o exercício tempestivo da
fiscalização da despesa pública, razão pela qual tais
condutas são sancionadas por diversos diplomas legais
e podem ensejar sanções civis, penais e administrativas.
Considerando que o gestor foi devidamente advertido
de que o não atendimento a obrigação poderia lhe
implicar sanção de multa, destarte, o mesmo não
apresentou, em suas alegações à esta Corte de Contas,
elementos que pudessem caracterizar a ocorrência de
motivo de força maior, inevitável e imprevisível, capaz
de justificar a suspensão na contagem de prazos deste
Tribunal, conforme disposto no art. 364 §2º do RITCEES,
elementos que tornaram insustentáveis o pedido de
prorrogação de prazo.
Assim, ante todo o exposto e com base nos argumentos
e preceitos Legais e normativos desse Tribunal,
considerando, também, o princípio da isonomia, que
estabelece tratamento igual a todos os jurisdicionados
desta Corte de Contas, não há outro caminho que seja o
de aplicar de multa ao responsável tendo em vista o não
atendimentos às determinações desta Corte de Contas
relativas à remessa, via Sistema LRFWeb, do RREO –
6º bimestre/2018, e após os devidos impulsos para
cobrança da multa aplicada, solicitar o arquivamento dos
presentes autos.
CONCLUSÃO
Nesses termos, acompanhando a manifestação da
área técnica e o Parecer do Ministério Público de
Contas DECIDO no sentido de que seja aprovada a
seguinte minuta que submeto à consideração de Vossas
Excelências.
RODRIGO COELHO DO CARMO

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 Ordinária da Segunda
Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em:
1.1. APLICAR MULTA no valor de R$ 500,00 ao Sr. José
de Barros Neto, Prefeito Municipal de Baixo Guandu,
nos termos do inciso IX do artigo 389 do RITCEES, c/c o
artigo 135, IX, da Lei Complementar nº 621/2012, face
ao descumprimento às determinações desta Corte de
Contas;
1.2. RECOMENDAR ao atual gestor, ou a que vier sucedêlo, para que cumpra o prazo de encaminhamento das
futuras prestações de contas, em atendimento ao art.
139 do RITCEES.
1.3. ARQUIVAR os presentes autos, com fundamento
art. 330, Incisos III e IV do Regimento Interno (Resolução
TC 261/2013), após esgotados os procedimentos
relacionados à cobrança da multa indicada.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 19/06/2019 - 19ª 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. 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 SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
Relator
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Fui presente:
PROCURADOR DE CONTAS LUIS
HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Em substituição ao procurador-geral
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões

ACÓRDÃO TC- 0755/2019-4
Processo: 02833/2019-8
Classificação:
Orçamentária

Relatório

Resumido

de

Execução

Exercício: 2018
UG: PMSM - Prefeitura Municipal de São Mateus
Relator: Rodrigo Coelho do Carmo
Responsável: DANIEL SANTANA BARBOSA
PRESTAÇÃO DE CONTAS – RELATÓRIO RESUMIDO
DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO 6º
BIMESTRE DO EXERCÍCIO DE 2018 – MULTA- ARQUIVAR.
O CONSELHEIRO RELATOR RODRIGO COELHO DO
CARMO:
RELATÓRIO
Segunda-feira, 12 de agosto de 2019
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Tratam os presentes autos de omissão de remessa via
Sistema LRFWeb deste Tribunal, do Relatório Resumido
de Execução Orçamentária (RREO) referente ao 6º
bimestre (exercício de 2018), pela Prefeitura Municipal
de São Mateus, sob a responsabilidade do Sr. Daniel
Santana Barbosa, contrariando dispositivos da Instrução
Normativa (IN) TC nº 44/2018.
Diante da verificação do não envio, o NCE (Núcleo
de Controle Externo de Contabilidade e Economia)
sugeriu através da Instrução Técnica Inicial 214/2019
a notificação e a citação do Sr. Daniel Santana Barbosa
para o cumprimento da obrigação de prestar as referidas
contas e o encaminhamento dos esclarecimentos que
julgasse pertinentes quanto a pendência.
Nesse sentido a Decisão Segex 202/2019-7, peça 04,
foi pela citação (Termo de Citação nº 00274/2019) e
notificação do responsável (Termo de Notificação nº
00305/2019), para cumprimento da obrigação, bem
como juntar documentos no prazo de 05 (cinco) dias.
Ressalta-se que o responsável foi devidamente advertido
quanto à possibilidade de ser apenado com multa prevista
no art. 135 da Lei Complementar (LC) nº 621/2012 e no
art. 389 do RITCEES, no caso de descumprimento dos
comandos contidos na Decisão SEGEX mencionada.
Em atendimento, nos termos da referida Decisão, o
responsável em 22/04/2019 protocolizou (Protocolo
nº 05306/2019) documentação apresentando suas
justificativas pelo atraso.

Externo de Contabilidade e Economia após análise
das alegações, e frente a constatação do saneamento
da omissão, apresenta a Instrução Técnica Conclusiva
936/2019-5, que conclui sugerindo nos seguintes termos:
SUGERE-SE:
1) A aplicação de multa ao Sr. Daniel Santana Barbosa,
Prefeito Municipal de São Mateus, nos termos do art.
135, IX, da Lei Complementar nº 621/2012 c/c o art. 389,
IX, do RITCEES, tendo em vista o não atendimentos às
determinações desta Corte de Contas relativas à remessa,
via Sistema LRFWeb, do RREO - 6º bimestre/2018;
2) o arquivamento dos autos, após esgotados os
procedimentos relacionados à cobrança da multa
indicada, em virtude do saneamento da omissão.
FUNDAMENTAÇÃO
Da Irregularidade:
Omissão no encaminhamento, através do Sistema
LRFWeb deste Tribunal, do Relatório de Resumido de
Execução Orçamentária (RREO) referente ao 6º bimestre
pertinente ao exercício de 2018.
Da base legal:
O artigo 5º da Instrução Normativa (IN) TC nº 44/2018,
que trata a obrigação da seguinte forma:

É dever mencionar que, em 22/05/2019 mediante
consulta ao Sistema LRFWeb foi identificado o envio do
RREO realizado em 07/05/2019.

Art. 5º Os dados do Relatório Resumido da Execução
Orçamentária e do Relatório de Gestão Fiscal,
mencionados nos arts. 2º, 3º e 4º desta Instrução
Normativa, somente serão considerados aceitos pelo
Tribunal de Contas após confirmação no sistema LRFWeb,
o que deverá ocorrer até 35 dias após o encerramento
do período a que corresponder.

Ante os fatos apresentados, o NCE – Núcleo de Controle

A Lei Federal nº 10.028/2000 em seu artigo 5º, trata a
www.tce.es.gov.br

questão da seguinte forma:
Art. 5º Constitui infração administrativa contra as leis de
finanças públicas:
I – deixar de divulgar ou de enviar ao Poder Legislativo
e ao Tribunal de Contas o relatório de gestão fiscal, nos
prazos e condições estabelecidos em lei;
[...]
§ 1º A infração prevista neste artigo é punida com multa
de trinta por cento dos vencimentos anuais do agente
que lhe der causa, sendo o pagamento da multa de sua
responsabilidade pessoal.
§ 2º A infração a que se refere este artigo será processada
e julgada pelo Tribunal de Contas a que competir a
fiscalização contábil, financeira e orçamentária da
pessoa jurídica de direito público envolvida.
Com base no que determina o artigo 390 dessa Corte
de contas em seu norteador Regimento e do art. 5º da
Instrução Normativa TC nº 44/2018:
Art. 390. Ficará sujeito à multa de trinta por cento de
seus vencimentos anuais, prevista no art. 5º da Lei
Federal nº 10.028/2000, o responsável que:
I – deixar de divulgar o Relatório de Gestão Fiscal até
trinta dias após o encerramento do período a que
corresponder, com amplo acesso ao público, inclusive
por meio eletrônico, ou deixar de enviá-lo ao Poder
Legislativo e ao Tribunal de Contas nos prazos e condições
estabelecidos em lei.
Instrução Normativa TC nº 44/2018
Art. 5º Os dados do Relatório Resumido da Execução
Orçamentária e do Relatório de Gestão Fiscal,
mencionados nos arts. 2º, 3º e 4º desta Instrução
Segunda-feira, 12 de agosto de 2019
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Normativa, somente serão considerados aceitos pelo
Tribunal de Contas após confirmação no sistema LRFWeb,
o que deverá ocorrer até 35 dias após o encerramento
do período a que corresponder.
[...]
Art. 9º Esgotados os prazos estabelecidos no artigo
5º, o sistema continuará disponível para recebimento
das informações, ainda que intempestivamente, sem
prejuízo de aplicação de sanção, de acordo com as
disposições da Lei Complementar Estadual 621/2012 e
do Regimento Interno do TCEES.
§ 1º. Na ocorrência das hipóteses previstas no caput,
o TCEES expedirá notificação ao responsável, por meio
eletrônico, fixando prazo de cinco dias para cumprimento
da obrigação, sujeitando-se o mesmo à sanção de multa
no caso de omissão.
§ 2º. Constatado o descumprimento do prazo previsto
no § 1º, será autuado processo respectivo e expedidas,
concomitantemente, notificação e citação ao responsável,
fixando-lhe prazo de cinco dias improrrogáveis para
cumprimento da obrigação e apresentação das razões de
justificativas pelo não atendimento aos prazos fixados.
§ 3º. Caso não acolhidas suas razões de justificativas,
independente do cumprimento da obrigação prevista
no §2º, o responsável estará sujeito à sanção de multa,
nos termos do artigo 135, inciso IX, da Lei Complementar
nº 621/2012 c/c o artigo 389, inciso IX do Regimento
Interno deste Tribunal.
Conforme orienta o parágrafo único do art. 70 da
Constituição Federal o ato de prestar contas é obrigação
constitucional de toda e qualquer pessoa �sica ou
jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade,

guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores
públicos.

1.1. DEIXAR DE APLICAR MULTA ao Sr. Daniel Santana
Barbosa;

A não prestação de contas, ou sua prestação em atraso,
macula a noção de gestão pública eficiente por dificultar,
ou até mesmo inviabilizar, o exercício tempestivo da
fiscalização da despesa pública, razão pela qual tais
condutas são sancionadas por diversos diplomas legais
e podem ensejar sanções civis, penais e administrativas.

1.2. RECOMENDAR ao atual gestor, ou a que vier sucedêlo, para que cumpra o prazo de encaminhamento das
futuras prestações de contas, em atendimento ao art.
139 do RITCEES.

Considerando que o gestor apresentou, em suas
alegações à esta Corte de Contas, elementos que
caracterizam a ocorrência de motivo de força maior,
inevitável e imprevisível, capaz de justificar a suspensão
na contagem de prazos deste Tribunal, conforme
disposto no art. 364 §2º do RITCEES, afasto a aplicação
de multa, neste caso concreto.
Assim, ante todo o exposto acima, divergindo do
entendimento técnico e ministerial, afasto a aplicação
de penalidade ao gestor pelo atraso no envio das contas,
em razão das justificativas apresentadas no evento 09,
devidamente comprovadas (ataque de vírus).
CONCLUSÃO
Nesses termos, DECIDO no sentido de que seja aprovada
a seguinte minuta que submeto à consideração de
Vossas Excelências.
RODRIGO COELHO DO CARMO
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 Ordinária da Segunda
Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em:
www.tce.es.gov.br

1.3. ARQUIVAR os presentes autos, com fundamento
art. 330, Incisos III e IV do Regimento Interno (Resolução
TC 261/2013), após esgotados os procedimentos
relacionados à cobrança da multa indicada.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 19/06/2019 - 19ª Sessão Ordinária da
2ª Câmara.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Manoel Nader Borges
(presidente), Rodrigo Coelho do Carmo (relator) e
Domingos Augusto Taufner.
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
Relator
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Fui presente:
PROCURADOR DE CONTAS LUIS
HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Em substituição ao procurador-geral
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões

ACÓRDÃO TC- 0776/2019-4
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Processo: 10489/2016-5
Classificação: Controle
Representação

Externo

-

Fiscalização

-

UG: PMSM - Prefeitura Municipal de São Mateus
Relator: Sérgio Manoel Nader Borges
Responsável: TATIANA APARECIDA OTONI, JOSE CARLOS
MARTINS COELHO, CASTORINA PEREIRA BARBOSA DA
ROCHA
Terceiro interessado: VIACAO SAO GABRIEL LTDA
Representante: DILTON OLIVEIRA PINHA
Procuradores: HENRIQUE IGNATOWSKI PERIM (OAB:
21474-ES), RAFAEL CARLOS DA VITORIA AZEVEDO
(OAB: 20000-ES), ALESSANDRO JORIO SALLES SOARES
(OAB:10235-ES), VLADIMIR SALLES SOARES, RAPHAEL
SOUZA DE ALMEIDA (OAB: 16620-ES)
REPRESENTAÇÃO EM FACE DE EDITAL DE CONCORRÊNCIA
PÚBLICA – MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS – PROCEDÊNCIA
– REJEITAR AS ALEGAÇÕES DE DEFESA - MULTA –
ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER
BORGES:
1 - RELATÓRIO
Tratam os autos de Representação, com pedido de
cautelar, formulada pelo Sr. Dilton Oliveira Pina, onde
foram alegadas supostas irregularidades no Edital da
Concorrência Pública 002/2016, cujo objeto é a concessão
de serviços de transporte coletivo no Município de São
Mateus/ES, por meio de veículos de transporte coletivo
de passageiros.
Após a regular autuação, por meio da Decisão
Monocrática 9/2017-7, ratificada pelo Voto 00439/2017,

decidi (i) pelo conhecimento e recebimento da
representação; (ii) pelo indeferimento da medida
cautelar; (iii) pela notificação do Representado e do atual
gestor para prestarem informações quanto aos itens
questionados na Representação; (iv) pela notificação da
Viação São Gabriel LTDA, na pessoa de seu advogado,
para manifestação; (v) pela tramitação dos presentes
autos sob o rito ordinário, a fim de se proceder a devida
análise do mérito e, por fim, que fosse (vi) cientificado o
Representante do teor da decisão.
Após notificação, os responsáveis protocolaram
documentos apresentando informações acerca da
Representação, tendo sido os autos dirigidos à área
técnica para análise e manifestação.
Neste passo, a Secretaria de Controle Externo de Obras
e Serviços de Engenharia - SecexEngenharia elaborou a
Instrução Técnica Inicial (ITI) nº. 1029/2017-6, propondo,
em suma, o afastamento de algumas das supostas
irregularidades apontadas e a manutenção de outras,
opinando-se, ao final, pela citação dos responsáveis
identificados para apresentação de documentos e razões
de justificativa que entendessem necessários, conforme
quadro que segue:
Quadro
Foi, ainda, proposta a notificação da empresa
Viação São Gabriel, CNPJ n° 27.492.479/0001-87, na
pessoa de seu advogado Dr. Vladimir Salles Soares
(Procuração 8488/2016-9, deste processo eletrônico),
com fundamento no artigo 207, inciso II, da Resolução
TC 261/2013, para que se manifestasse acerca das
irregularidades apontadas nos itens 3.1 e 3.2, tendo
em vista a possibilidade de decisão deste Tribunal
desconstituir ato ou processo administrativo ou alterar
www.tce.es.gov.br

contrato em seu desfavor.
Em acatamento à proposta da área técnica decidi pela
citação dos responsáveis e notificação da pessoa jurídica
a ser eventualmente prejudicada em razão de decisão a
ser proferida por esta Corte para que se manifestassem,
no prazo de 30 (trinta) dias improrrogáveis, apresentando
razões de justificativas, podendo juntar documentos
que entendessem necessários, quanto aos indícios de
irregularidades apontados, o que foi realizado.
Ante as respostas apresentadas os autos foram
encaminhados à Secretaria de Controle Externo de
Obras e Serviços de Engenharia - SecexEngenharia para
instrução, culminando com a elaboração da Instrução
Técnica Conclusiva (ITC) nº. 1849/2018 cuja conclusão e
proposta de encaminhamento assim dispôs:
CONCLUSÃO
Considerando:
a documentação do processo, o disposto na Instrução
Técnica Inicial 1029/2017-6;
as justificativas e documentação apresentadas pelos
defendentes José Carlos Martins Coelho (Secretário
Municipal de Obras, Infraestrutura e Transportes), Tatiana
Aparecida Otoni Rodrigues Caetano (Procuradora-Geral
do Município de São Mateus), Castorina Pereira Barbosa
da Rocha (Presidente da Comissão Especial de Licitação),
e pela notificada Viação São Gabriel Ltda. (Contratada);
o exposto nesta Instrução Técnica Conclusiva; e
o atendimento ao art. 313, V, do RITCEES, no que se
refere ao entendimento desta Corte de Contas, disposto
em parecer em consulta, prejulgado ou súmula de
jurisprudência, acerca das matérias em exame.
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Entende-se serem INSUFICIENTES os argumentos
trazidos pelos defendentes, PERMANECENDO AS
IRREGULARIDADES praticadas por cada defendente, nos
seguintes termos:
EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DESEMPENHO
ANTERIOR NO SERVIÇO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA, DE
INTEGRAÇÃO DE LINHAS E DE BIOMETRIA FACIAL, COMO
REQUISITO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA OPERACIONAL
(Item 2.1)
Base Legal: art. 30, Inciso II, da Lei 8.666/93; Súmula 263
TCU.
Responsável: José Carlos Martins Coelho – Secretário
Municipal de Obras, Infraestrutura e Transportes.
EXIGÊNCIA DE CLÁUSULA RESTRITIVA VEDANDO A
PARTICIPAÇÃO DE EMPRESAS EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL (Item 2.2)
Base Legal: Artigo 31, II, da Lei 8.666/93; Acórdão TCE
1/2013.
Responsáveis: José Carlos Martins Coelho – Secretário
Municipal de Obras, Infraestrutura e Transportes; Tatiana
Aparecida Otoni Rodrigues Caetano – Procuradora-Geral
do Município de São Mateus; Castorina Pereira Barbosa
da Rocha – Presidente da Comissão Especial de Licitação.
Diante do exposto e do preceituado no art. 319, Parágrafo
único, inciso IV, do RITCEES, conclui-se opinando por:
Condenar José Carlos Martins Coelho, tendo em vista o
cometimento de infrações, presentes nos itens 2.1 e 2.2
desta ITC, ao pagamento de multa individual, na forma
do artigo 135, inciso II, da Lei Complementar 621/2012
(Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo).

Condenar Tatiana Aparecida Otoni Rodrigues Caetano,
tendo em vista o cometimento de infração, presente no
item 2.2 desta ITC, ao pagamento de multa individual,
na forma do artigo 135, inciso II, da Lei Complementar
621/2012 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado
do Espírito Santo).

apresentados agora de forma mais resumida;

Condenar Castorina Pereira Barbosa da Rocha, tendo
em vista o cometimento de infração, presente no item
2.2 desta ITC, ao pagamento de multa individual, na
forma do artigo 135, inciso II, da Lei Complementar
621/2012 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado
do Espírito Santo).

Opina-se pela manutenção integral das conclusões
contidas na Instrução Técnica Conclusiva ITC 1849/20183, sugerindo-se o prosseguimento do julgamento do
feito, na forma do artigo 329 da Res. TC 261/2013.

Ato con�nuo os autos foram encaminhados ao
Ministério Público Especial de Contas, para análise e
manifestação, concluindo o órgão ministerial por anuir
com as conclusões e proposta de encaminhamentos
contidas na peça.
Em vista da realização de sustentação oral por parte
dos representantes da Viação São Gabriel durante a
29ª. Sessão Ordinária da 2.ª Câmara desta Corte de
Contas tornaram os autos à área técnica para ciência
e manifestação quanto aos argumentos e documentos
apresentados.
Desta feita, o Núcleo de Controle Externo de Regimes
Especiais – NRE elaborou a Manifestação Técnica
nº. 00918/2018, cuja conclusão e proposta de
encaminhamento restou assim lavrada:
3. Conclusão
Considerando que os argumentos trazidos pelos
representantes dos defendentes, na sustentação oral,
têm a mesma essência dos argumentos anteriormente
juntados e analisados nos autos, mas apenas
www.tce.es.gov.br

Considerando, que os documentos trazidos junto à defesa
oral, pelos representantes dos defendentes, não foram
suficientes para alterar as convicções anteriormente
firmadas, conforme detalhado e analisado no item 2
desta Manifestação Técnica;

Novamente, então, foram os autos submetidos ao
conhecimento do Ministério Público Especial de Contas
sobrevindo manifestação de aquiescência às conclusões
expostas pela área técnica.
Por fim, vieram os autos ao gabinete do Relator para
elaboração de voto.
É o relatório.
– FUNDAMENTAÇÃO
- PRELIMINARMENTE - EXCLUSÃO DE RESPONSABILIDADE
DE PARECERISTA
Observo dos autos que foi imputada a Sra. Tatiana
Aparecida Otoni Rodrigues Caetano - Procuradora
Geral do Município, a irregularidade referente ao item
2.2 Instrução Técnica Conclusiva (ITC) nº. 1849/2018 exigência de cláusula restritiva vedando a participação
de empresas em recuperação judicial - .
Sabemos que a responsabilização de procuradores
públicos pelas Cortes de Contas não é matéria simples,
não se podendo falar em jurisprudência pacificada,
porque as decisões são variadas, já que abarcam
inúmeras situações jurídicas, que podem ser analisadas
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por óticas variantes.
Via de regra, o parecer jurídico não vincula o
administrador público. Para a maioria da doutrina e
jurisprudência, principalmente após as manifestações
do STF nas Decisões MS 24.073-3, MS 24.584 e MS
24.631, convergem para a responsabilização do
parecerista jurídico quando o parecer é de natureza
vinculativa e, em se tratando de parecer opinativo,
quando há demonstração de erro grosseiro, má-fé ou
culpa latu sensu. Todavia, se o parecer está devidamente
fundamentado e se defende tese jurídica aceitável, com
amparo em lição doutrinária ou jurisprudencial, não
deve haver responsabilidade do advogado público.
Neste sentido, leciona a Professora Maria Sylvia Zanella
Di Pietro:
“É importante ressaltar que os pareceres jurídicos
exigem trabalho de interpretação de leis, muitas delas
passíveis de divergências quanto ao seu sentido, exigindo
a aplicação de variados métodos de exegese. Por isso
mesmo, é perfeitamente possível que a interpretação
adotada pelo advogado público (que, na função
consultiva, participa do controle interno de legalidade
da Administração Pública) não seja coincidente com a
interpretação adotada pelos órgãos de controle externo.
Seria inteiramente irrazoável pretender punir o advogado
só pelo fato de sua opinião não coincidir com a do órgão
controlador, até mesmo levando em consideração que
nem sempre os técnicos e membros dos tribunais de
contas têm formação jurídica que os habilite a exercer
atividade de consultoria, assessoria e direção jurídicas,
que é privativa da advocacia, nos termos do artigo 1º,
inciso II, do Estatuto da OAB. Mesmo em se tratando de
controle exercido por membros do Ministério Público,

nada existe em suas atribuições institucionais que lhes
permita censurar ou corrigir opinião emitida licitamente
por qualquer advogado, seja público ou privado. Por isso
mesmo, sua responsabilização depende da demonstração
de que o advogado, ao proferir sua opinião, agiu de máfé, com culpa grave ou erro grosseiro. De outro modo,
faltará aos advogados o mínimo de segurança jurídica
para o exercício de suas funções, consideradas essenciais
à justiça pelos artigos 131 e 133 da Constituição Federal,
com a garantia da inviolabilidade por seus atos e
manifestações no exercício da profissão.”
É certo que o Direito não é uma ciência exata e quase
todos os assuntos jurídicos podem ser analisados sob
variadas óticas. As leis são interpretadas de maneira
variada pela doutrina e é comum haver divergência
jurisprudencial mesmo em casos semelhantes. Se o
parecer está devidamente fundamentado e se defende
tese jurídica aceitável, com amparo em lição doutrinária
ou jurisprudencial, não deve haver responsabilidade do
advogado público.
Ante as considerações feitas, não constato ter havido
má-fé ou erro grosseiro por parte da Senhora Tatiana
Aparecida Otoni Rodrigues Caetano - Procuradora
Geral do Município, motivo pelo qual, afasto a
responsabilização nestes autos.
2.2 - MÉRITO
Como acima exposto, tratam os autos de Representação,
com pedido de cautelar, formulada pelo Sr. Dilton Oliveira
Pina, onde foram alegadas supostas irregularidades no
Edital de Concorrência Pública 002/2016, cujo objeto
é a concessão de serviços de transporte coletivo no
Município de São Mateus/ES, por meio de veículos de
transporte coletivo de passageiros.
www.tce.es.gov.br

Após análise da documentação incialmente solicitada,
a área técnica desta Corte de Contas convencionou
elaborar a Instrução Técnica Inicial (ITI) nº. 1.029/2017,
na qual foram destacadas duas supostas irregularidades
presentes no Edital da Concorrência Pública 002/2016.
Tais supostas irregularidades foram submetidas ao
conhecimento dos responsáveis identificados para
fins de apresentação de justificativas, bem como
ao crivo da pessoa jurídica declarada vencedora do
certame e, consequentemente, detentora do contrato
administrativo dele decorrente.
Com as informações, manifestações e justificativas
prestadas encerrou-se a fase de instrução do feito por
meio da elaboração da Instrução Técnica Conclusiva (ITC)
nº. 1849/2018, mantendo-se as supostas irregularidades
elencadas na peça inicial, quais sejam:
Exigência de comprovação de desempenho anterior
no serviço de bilhetagem eletrônica como requisito de
qualificação técnica operacional; e,
Exigência de cláusula restritiva vedando a participação
de empresas em recuperação judicial.
Quadra ressaltar, que ambas as supostas irregularidades
se referem aos termos do Edital de Concorrência Pública
002/2016 não havendo qualquer no�cia de novos
fatos ocorridos durante a fase de execução do contrato
dele decorrente. Logo, a conclusão, e proposta de
encaminhamento, ofertada pela área técnica limita-se a
aplicação de multa individual aos supostos responsáveis,
descabendo qualquer forma de ressarcimento de dano
ao Erário Municipal.
No caso concreto, verifica-se que a primeira suposta
irregularidade relaciona-se com a exigência de
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comprovação, por parte das empresas interessadas
em participar do certame, de desempenho anterior
no serviço de bilhetagem eletrônica como requisito de
qualificação técnica operacional.
Quanto à qualificação técnica, é importante destacar o
que dispõe o art. 30, da Lei Federal nº. 8.666/93, senão
vejamos:
Art. 30. A documentação relativa à qualificação técnica
limitar-se-á a:
I - registro ou inscrição na entidade profissional
competente;
II - comprovação de aptidão para desempenho de
atividade pertinente e compa�vel em características,
quantidades e prazos com o objeto da licitação, e indicação
das instalações e do aparelhamento e do pessoal técnico
adequados e disponíveis para a realização do objeto
da licitação, bem como da qualificação de cada um dos
membros da equipe técnica que se responsabilizará
pelos trabalhos;
III - comprovação, fornecida pelo órgão licitante, de
que recebeu os documentos, e, quando exigido, de que
tomou conhecimento de todas as informações e das
condições locais para o cumprimento das obrigações
objeto da licitação;
IV - prova de atendimento de requisitos previstos em lei
especial, quando for o caso.
§ 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
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;
II - (Vetado).
a) (Vetado).
b) (Vetado).
§ 2o As parcelas de maior relevância técnica e de valor
significativo, mencionadas no parágrafo anterior, serão
definidas no instrumento convocatório.
§ 3o Será sempre admitida a comprovação de aptidão
através de certidões ou atestados de obras ou serviços
similares de complexidade tecnológica e operacional
equivalente ou superior.
§ 4o Nas licitações para fornecimento de bens, a
comprovação de aptidão, quando for o caso, será feita
através de atestados fornecidos por pessoa jurídica de
direito público ou privado.
§ 5o É vedada a exigência de comprovação de atividade
ou de aptidão com limitações de tempo ou de época
ou ainda em locais específicos, ou quaisquer outras
não previstas nesta Lei, que inibam a participação na
licitação.
§ 6 As exigências mínimas relativas a instalações
de canteiros, máquinas, equipamentos e pessoal
técnico especializado, considerados essenciais para o
o
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cumprimento do objeto da licitação, serão atendidas
mediante a apresentação de relação explícita e da
declaração formal da sua disponibilidade, sob as penas
cabíveis, vedada as exigências de propriedade e de
localização prévia.
§ 7º (Vetado).
I - (Vetado).
II - (Vetado).
§ 8o No caso de obras, serviços e compras de grande
vulto, de alta complexidade técnica, poderá a
Administração exigir dos licitantes a metodologia de
execução, cuja avaliação, para efeito de sua aceitação
ou não, antecederá sempre à análise dos preços e será
efetuada exclusivamente por critérios objetivos.
§ 9o Entende-se por licitação de alta complexidade
técnica aquela que envolva alta especialização, como
fator de extrema relevância para garantir a execução
do objeto a ser contratado, ou que possa comprometer
a continuidade da prestação de serviços públicos
essenciais.
§ 10. Os profissionais indicados pelo licitante para fins
de comprovação da capacitação técnico-operacional de
que trata o inciso I do § 1º deste artigo deverão participar
da obra ou serviço objeto da licitação, admitindo-se a
substituição por profissionais de experiência equivalente
ou superior, desde que aprovada pela administração.
§ 11. (Vetado).
§ 12. (Vetado).
Extrai-se da norma, portanto, que a exigência de
comprovação de qualificação técnica por meio de
aptidão para desempenho de atividade pertinente e
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compa�vel com o objeto da licitação não é vedada, mas
encontra determinados limites, a fim de não permitir
que se torne condicionante impossível de ser alcançada
por quem tenha o intuito de apresentar sua proposta,
revelando-se ao final como restritiva.
De um turno, os responsáveis alegam que a imposição
de comprovação de aptidão de desempenho anterior
relacionados ao sistema de bilhetagem eletrônica fazse necessária, pois encontra-se adstrita à forma de
prestação do serviço pretendido, qual seja, o transporte
de passageiros. Lado outro, a área técnica sustenta que
tais parcelas seriam um acessório ao serviço principal,
razão pela qual não poderia ser exigida qualquer
qualificação baseada nesta, sem que houvesse a
demonstração cabal de sua relevância técnica ou de
valor financeiro.
Neste particular verifico que a Instrução Técnica
Conclusiva (ITC) nº. 1849/2018 se vale da ausência de
motivação expressa por parte da Municipalidade para
aposição no corpo do Edital de Concorrência Pública
nº. 02/2016 da exigência em si. Tanto é assim que um
dos fundamentos utilizados pelo subscritor da peça é
invocado a partir do 45, §2º, da Constituição Estadual do
Espírito Santo.
Apoia-se, ainda, em decisão proferida por esta Corte de
Contas no julgamento do feito nº. 2.886/2016, de minha
relatoria.
Inicialmente, cumpre destacar que a referida decisão
proferida não serviria, a meu ver, de apoio para a
conclusão pretendida pela área técnica. Isto porque,
conforme se aduz daqueles autos, a exigência contida
naquele edital referia-se à comprovação de aptidão
do responsável técnico e em momento inoportuno da

realização do procedimento licitatório.
Cabe ressaltar que naquela oportunidade asseverouse a possibilidade e legalidade da realização do serviço
de bilhetagem eletrônica, tendo-se optado por sua não
utilização por motivos de conveniência momentânea
que, futuramente, poderia se rever como passível de
afastamento.
Assim, em que pese ter sido reconhecida a inconveniência
da contratação por meio do sistema de bilhetagem
eletrônica para aquela oportunidade, não se afastou a
possibilidade de uma contratação futura, desde que
atendidos os requisitos legais.
O caso concreto apresenta contornos diversos. Não se
questiona o serviço de bilhetagem, mas sim a exigência
de comprovação da qualificação técnica anterior, bem
como a necessidade de motivação para tal condicionante.
Portanto, observa-se que ainda que admissível a exigência
de comprovação da capacitação técnico operacional,
esta deveria se restringir às exigências de qualificação
técnicas indispensáveis à garantia do cumprimento das
obrigações. Bem como, deveria ter sido demonstrada
a devida justificativa técnica e/ou econômica para o
serviço, fatos não identificados nas defesas/justificativas
apresentadas e analisadas.
Ressalta-se, que este entendimento, ainda, é corroborado
por acórdão do TCEES no Processo TC 2886/2016-5, que
tratou de concorrência, cujo objeto foi o mesmo aqui
analisado (concessão de serviços de transporte coletivo
de passageiros), licitação que teve, inclusive, a mesma
exigência aqui tratada e que foi julgada irregular por
este Conselheiro Relator (Voto do Relator 04472/20161), acompanhado, à unanimidade, pelos conselheiros
www.tce.es.gov.br

da Segunda Câmara do Tribunal de Contas do Estado
do Espírito Santo no Acórdão TC- 1265/2016 – Segunda
Câmara.
Com relação a alegação que a exigência teria
embasamento legal em razão dos Decretos Municipais
4.763/2009 e 7.555/2014, observa-se que os Decretos
Municipais citados dispõem sobre a implantação do
Sistema Integrado de Transporte utilizando o Sistema de
Bilhetagem Eletrônica e implantação do Reconhecimento
Facial por Tecnologia Biométrica junto ao Sistema
Municipal de Transporte Coletivo de São Mateus, não
trazendo qualquer outra informação relevante às suas
exigências como qualificação técnica.
Corroboro com o entendimento técnico onde manifesta
que a Administração poderia exigir o fornecimento
desses serviços do licitante vencedor, porém, sua
exigência de comprovação de qualificação técnica
operacional anterior, como requisito de habilitação no
certame, constitui afronta à legislação e ao entendimento
jurisprudencial já pacificado sobre o assunto.
Dessa forma, ressalta-se que a exigência de
comprovação de qualificação técnica operacional não
limitada, simultaneamente e devidamente justificada,
às parcelas de maior relevância e valor significativo do
objeto a ser contratado, além de contrariar a legislação
e entendimento jurisprudencial já pacificado, acarreta
possibilidade de dano ao erário por possibilitar a
seleção de proposta com tarifa mais alta a ser suportada
pelos cidadãos do município em razão de limitação da
competitividade do certame.
Assim, em face da ausência de novos elementos
que pudessem contrapor a constatação de exigência
irregular de comprovação de desempenho anterior no
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serviço de bilhetagem eletrônica, de integração de linhas
e de biometria facial, como requisito de qualificação
técnica operacional, e de todo o exposto, entende-se ser
insuficiente a justificativa apresentada, e por MANTER
A IRREGULARIDADE apontada neste item.
Em sede de sustentação oral realizada em 29/08/2018 na
29ª Sessão Ordinária da Segunda Câmara, corroboro com
o entendimento técnico em sua manifestação Técnica
918/2018, onde observa-se que as argumentações
trazidas pelos responsáveis, foram repetições dos
argumentos trazidos na peça de justificativa juntada
aos autos em 30/01/2017. Portanto esses argumentos
reinseridos já tinham sido objeto de análise na ITC
1849/2018.
Quanto aos novos documentos verifica-se que, na
argumentação analisada pela ITC 1849/2018-3, já havia
sido mencionada (e analisada) a legislação municipal
que indicaria a implantação de bilhetagem eletrônica e
de modernização do transporte coletivo no município
de São Mateus (Decretos Municipais 3.638/2007,
4.763/2009, Lei Municipal 992/2011 e Decreto Municipal
7.555/2014. Com relação a “Portaria n° 24/2013”, do
município de Vitória, juntada às argumentações orais
pelo defendente, embora seja documento novo, sequer
se aplica à São Mateus, não sendo capaz de alterar a ITC
1849/2018-3.
Quanto ao outro documento novo juntado pelo
defendente (o “Edital 10/2014” para concessão de
transporte rodoviário, do município de Linhares), no
qual também teria sido incluída a bilhetagem eletrônica
como qualificação técnica, este também não é capaz de
alterar a ITC em comento.
Isso porque a apresentação de outro edital, com

redação igual ao aqui tido como irregular, não serve para
comprovar que o edital de São Mateus está regular. Seria
diferente se provasse que o TCEES teria analisado o edital
de Linhares e, especificamente quanto à qualificação
técnica, tivesse entendido correta a exigência de
comprovação de bilhetagem eletrônica como requisito
de qualificação técnica. Como o defendente não provou
que o TCEES considera regular o procedimento, não há
como acatar a defesa.
Desta forma corrobora com a equipe técnica deste
tribunal, e que esses documentos analisados não
alteram o entendimento deste Conselheiro em manter
a irregularidade.
Quanto ao indício de irregularidade de exigência do
edital de cláusula restritiva vedando a participação
de empresas em recuperação judicial para fins de
qualificação econômica. Corroboro na integra com o
entendimento da área técnica deste Tribunal, onde
vejamos trecho da manifestação técnica 918/2018:
[...]
Observa-se que as argumentações trazidas pelo Sr.
Raphael Souza de Almeida, representando a empresa
Viação São Gabriel, foram repetições dos argumentos
colacionados na peça de justificativa / esclarecimentos
juntada aos autos em 30/1/2017, pelo mesmo, onde,
em seu item 2.4 (ﬂs. 25 a 28 deste documento) foi
trazida detalhada e extensa argumentação. Também
estes argumentos já haviam sidos ventilados na peça
Resposta de Comunicação 00304/2017-2 (Item 3, folha
10 a 13 deste documento) também em sentido análogo.
Na sustentação oral foram trazidos os argumentos já
manifestados, mas de forma resumida, destacando
que não juntou nenhum documento, apenas citou a
www.tce.es.gov.br

existência de um parecer do TCEES emitido em 2015 (na
verdade, trata-se do Parecer/consulta TCEES 8/2015).
Estes argumentos reinseridos, bem como o Parecer/
consulta TCEES 8/2015, já tinham sido objeto de análise
na ITC 1849/2018-3.
Quanto a este indício de irregularidade, verifica-se que
as argumentações do representante do Sr. José Carlos
Marins Coelho, Dr. Rafael Carlos Vitória Azevedo, trazidas
agora em forma resumida, já haviam sido apresentadas
de forma extensiva na defesa/justificativa 00113/20184 trazida pelo defendente (item 3, folha 7 a 11 deste
documento). Estes argumentos, reinseridos e sem
documentos novos, já tinham sido objeto de análise na
ITC 1849/2018-3.
Desta forma, pelo analisado, não existem motivos
para modificação do entendimento adotado na ITC
1849/2018-3, de irregularidade de exigência do edital de
cláusula restritiva vedando a participação de empresas
em recuperação judicial para fins de qualificação
econômica, visto que os argumentos trazidos na
sustentação oral já haviam sido analisados, não sendo
suficientes para alterar as convicções anteriormente
firmadas.
Ante todo o exposto, acompanhando parcialmente o
entendimento da área técnica cuja fundamentação
integra este voto independente de transcrição e do
Ministério Público de Contas, VOTO para que seja
adotada a deliberação que ora submeto à apreciação
deste Colegiado.
SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Conselheiro Relator
1. ACORDÃO
Segunda-feira, 12 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 da Segunda Câmara, ante as
razões expostas pelo relator, em:
1.1. Pela procedência da representação, na forma dos
arts. 95, inciso II c/c 99, §2º, da Lei Complementar
nº621/2012, tendo em vista o reconhecimento das
seguintes irregularidades:
Exigência de comprovação de desempenho anterior no
serviço de bilhetagem eletrônica, de integração de linhas
e de biometria facial, como requisito de qualificação
técnica operacional (item 2.1)
Base legal: art. 30, inciso II, da Lei 8.666/93; Súmula 263
TCU.
Responsável: José Carlos Martins Coelho – Secretário
Municipal de Obras, Infraestrutura e Transportes.
Exigência de cláusula restritiva vedando a participação
de empresas em recuperação judicial (item 2.2)
Base legal: artigo 31, II, da Lei 8.666/93; Acórdão TCE
1/2013.
Responsáveis: José Carlos Martins Coelho – Secretário
Municipal de Obras, Infraestrutura e Transportes;
Castorina Pereira Barbosa da Rocha – Presidente da
Comissão Especial de Licitação.
1.2 - Rejeitar as alegações de defesa apresentada
pelo Sr. José Carlos Martins Coelho, tendo em vista o
cometimento de infrações as normas legais, presentes
nos itens 2.1 e 2.2 da itc 1849/2018, condenando-a ao
pagamento de multa individual, no valor de r$ 1.000,00
(um mil reais), na forma do artigo 135, inciso ii, da lei
complementar 621/2012.

1.3. Rejeitar as alegações de defesa apresentadas pela
Sra. Castorina Pereira Barbosa da Rocha, tendo em vista
o cometimento de infração as normas legais, presente
no item 2.2 da ITC 1849/2018, condenando-a ao
pagamento de multa individual, no valor de R$ 1.000,00
(Um mil reais), na forma do artigo 135, inciso II, da Lei
Complementar 621/2012.
1.4. Afastar a responsabilidade da Sra. Tatiana Aparecida
Otoni Rodrigues Caetano - Procuradora Geral do
Município na ocasião dos fatos, ante a ausência de
conduta de má-fé ou erro grave, nos termos deste voto.
1.5. Cientificar o representante do teor da decisão final
a ser proferida.
1.6. 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.
1.7. Após certificado o trânsito em julgado administrativo,
arquivar os autos, com fulcro no art. 207, III, da resolução
TC n° 261/2013.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 26/06/2019 - 20ª Sessão Ordinária da
2ª Câmara.
4. Especificação do quórum:

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 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
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- 0061/2019-4

4.1. Conselheiros: Sérgio Manoel Nader Borges
(presidente/relator) e Rodrigo Coelho do Carmo.

Processo: 03727/2018-3

4.2. Conselheiro Subsituto: Marcia Jaccoud Freitas
(convocada)

Exercício: 2017

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
www.tce.es.gov.br

Classificação: Prestação de Contas Anual de Prefeito
UG: PMPK - Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy
Relator: Domingos Augusto Taufner
Responsável: AMANDA QUINTA RANGEL
Segunda-feira, 12 de agosto de 2019
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Procuradores: ALTAMIRO THADEU FRONTINO SOBREIRO
(OAB: 15786-ES), GREGORIO RIBEIRO DA SILVA (OAB:
16046-ES)

6.2)

FUNDAMENTAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO DE 2017
– PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
– PARECER PRÉVIO – APROVAÇÃO COM RESSALVA –
DETERMINAÇÃO - RECOMENDAÇÃO – ARQUIVAR.

Não conformidade entre o Passivo Financeiro e o
Demonstrativo da Dívida Flutuante (item 6.3)
Déficit Financeiro em diversas fontes de recursos (item
6.4)

Cuidam os presentes autos de Prestação de Contas
Anual da Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy,
referente ao exercício de 2017, portanto, estamos a
apreciar as “Contas de Governo”.

O EXMO. SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO
TAUFNER:
RELATÓRIO
Versam os presentes autos sobre a Prestação de Contas
Anual da Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy,
sob a responsabilidade da Sra. Amanda Quinta Rangel,
referente ao exercício de 2017.
O Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e
Economia – NCE elaborou Relatório Técnico RT 520/20185, apontando os seguintes indicativos de irregularidade:
Descrição do achado
Amanda Quinta Rangel
Abertura de crédito adicional especial sem autorização
legal (item 4.1.1)

Da vedação para inscrição de restos a pagar não
processados sem disponibilidade financeira suficiente
(art. 55 da LRF) (item 7.4.1)
Ato sequente, foi elaborada a Instrução Técnica Inicial
ITI 636/2018-9, sugerindo a citação da responsável
para apresentar justificativas no prazo legal. Assim,
acompanhando o entendimento, a citação da
responsável foi efetuada, conforme Decisão SEGEX
615/2018-7. Devidamente citada, conforme o Termo
de Citação 1141/2018-8, a responsável apresentou suas
justificativas.
Tendo analisado as possíveis irregularidades e os
esclarecimentos apresentados, o Núcleo de Controle
Externo de Contabilidade e Economia - NCE elaborou a
Instrução Técnica Conclusiva 735/2019-5, concluindo por
recomendar a rejeição da presente Prestação de Contas.

Utilização de recursos de compensação financeira pela
exploração de petróleo e gás natural em fim vedado por
lei (item 4.3.2.1)

Instado a se manifestar, o Ministério Público de Contas,
em Parecer 922/2019-3 da lavra do Procurador de
Contas, Dr. Heron Carlos Gomes de Oliveira, anuiu aos
argumentos fáticos e jurídicos delineados pela Área
Técnica.

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 6.1)

Posteriormente, foi juntado memorial (doc 94) e na
14ª sessão ordinária da 2ª Câmara desta Corte de
Contas, ocorrida no dia 15 de maio de 2019, e realizada
sustentação oral pelo patrono da Sra. Amanda Quinta
Rangel, conforme notas taquigráficas (doc 95).

Não conformidade dos restos a pagar cancelados (item

É o sucinto relatório.

Inobservância dos requisitos da LRF e da LDO quanto à
limitação de empenho (item 4.2.1)

www.tce.es.gov.br

Verifico que o feito se encontra devidamente instruído.
Observaram-se todos os trâmites legais e regimentais,
havendo, assim, aptidão para análise de mérito em
atendimento aos princípios constitucionais do devido
processo legal, da ampla defesa e do contraditório.
A Carta Magna estabeleceu, em seu artigo 71, as normas
federais relativas à “fiscalização” de competências
do Tribunal de Contas da União, fazendo distinção
entre apreciar e emitir parecer prévio sobre as contas
do Chefe do Poder Executivo, a serem julgadas pelo
Legislativo (art. 71, I) e a de julgar as contas dos demais
administradores e responsáveis, entre eles, os dos
órgãos do Poder Legislativo e do Poder Judiciário (art.
71, II). Tais normas são aplicadas também aos Tribunais
de Contas dos Estados, conforme dispõe o artigo 75, do
mesmo diploma legal.
Nesse sentido, passo a apreciar a prestação de contas
em questão, para fins de emissão de parecer prévio,
objetivando dar embasamento ao Poder Legislativo
Municipal, competente a proceder com o julgamento
das contas.
DOS INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES
Abertura de crédito adicional especial sem autorização
legal (item 4.1.1)
Base Legal: artigo 167, V, da Constituição Federal de
1988 e artigo 42 da Lei Federal 4.320/1964.
Em análise feita aos documentos encaminhados
ao TCEES, principalmente o arquivo DEMCAD
Segunda-feira, 12 de agosto de 2019
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(Demonstrativo dos Créditos Adicionais), pode-se notar
que créditos adicionais suplementares e especiais com
fundamentos na lei Municipal foram abertos 1.293/2016
(LOA) na quantia de R$256.165.843,34, sendo o total de
R$ 1.089.252,93 referente à créditos especiais.
Entretanto, os créditos especiais só podem ser abertos
com fundamento em lei específica, assim, incorporando
o orçamento vigente, portanto, sendo proibida a
aplicação da lei orçamentária como instrumento legal
para a sua abertura. É imperioso ressaltar o que impõe o
artigo 7º da lei 4.320/64:
Art. 7° A Lei de Orçamento poderá conter autorização ao
Executivo para:
I -Abrir créditos suplementares até determinada
importância obedecidas as disposições do artigo 43;
Em sede de justificativa, alega a Responsável que há
impropriedade na abertura dos créditos especiais, que
aparentemente encontra-se sem a devida autorização. A
Área Técnica entendeu que, consoante tabela a seguir,
os créditos adicionais teriam sido abertos havendo uma
pequena diferença com relação à Tabela 1, encontrada
na página 5 do RT nº 520/2018:
(FIGURA)
Aduz que a quantia de R$ 290.000,00, aberto com
sustentação na Lei n. 1304/2017, cuida-se de um crédito
especial, entretanto, lançado erroneamente na coluna
de créditos suplementares. A tabela acima mostra com
exatidão a forma como foram executadas as aberturas
dos créditos adicionais (suplementares e especiais),
os decretos 04, 06 e 66/2017 somaram um valor de
R$ 3.150.252,93, valor esse de natureza suplementar,
contudo, no cadastro dos créditos adicionais no sistema
contábil, por breve momento foi considerado de natureza

especial, por tal motivo o TCEES constatou o indicativo
de irregularidade.

financeira, conforme os critérios determinados pela
LDO:

Desta maneira, encaminhou em anexo (doc.02) cópia dos
mencionados decretos (04,06 e 66/2017) atestando sua
natureza suplementar, restando corretamente registrado
na Lei nº1.293/2016 (LOA). Conforme demonstrado
na tabela acima, também anexou o (doc.02), o
arquivo DEMCAD baixado do Cidadesweb, e relatórios
consolidados de créditos adicionais e suplementares em
arquivos separados.

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.

Analisando as justificativas, observo que houve falha
no preenchimento dos dados relacionados à parte
dos créditos adicionais, culminando na impropriedade
apontada. Porém, os créditos adicionais no total de R$
1.089.252,93, se refere a créditos suplementares por
anulação de dotações e não a créditos especiais. Constam
da Peça complementar 1181/2019-1, os Decretos 04,06
e 66/2017, que confirmam as alegações da defesa.
Ante as razões apresentadas pela Responsável, afasto o
indicativo de irregularidade.
Inobservância dos requisitos da LRF e da LDO quanto à
limitação de empenho (item 4.2.1)
Base Legal: Art. 9º da Lei Complementar nº 101/2000
(LRF) e 24 da LDO.
Foi constatado que o Município de Presidente Kennedy
não alcançou as metas fixadas na LDO para resultado
nominal e arrecadação de receitas no exercício
financeiro.
Determina a Lei Complementar 101/2000 que na
hipótese de não realização de metas de resultado
primário e nominal definidas na LDO, deverá o
responsável promover por ato próprio e nos montantes
necessários, a restrição de empenho e movimentação
www.tce.es.gov.br

O artigo 24 da LDO define quais serão as despesas
limitadas na hipótese em que o comportamento da
receita atingir o cumprimento das metas definidas de
resultados primário nominal. Como o município não
possui superávit financeiro resultante de exercício
anterior em recursos ordinários, além de outras fontes,
recebeu pareceres de alerta do TCEES.
Alega a defendente que fatos relacionados ao presente
apontamento: I – a receita arrecada pelo Município em
todas as fontes de recursos foram superiores a despesa
executada; II – o saldo financeiro do município do
exercício anterior foi de R$ 1.140.700.994,70; III – o saldo
financeiro do município averiguado em 31/12/2017 foi
de R$1.213.506.708,04.
Tendo em vista esses apontamentos, bem como
considerando a pequena quantia relacionada ao não
cumprimento da meta de resultado nominal e a obtenção
da meta de resultado primário, requer o afastamento do
presente indicativo de irregularidade.
Verifico que a gestora está ciente de que houve o
descumprimento da meta de resultado nominal.
Contudo, alega que o município mostrou resultados
Segunda-feira, 12 de agosto de 2019

105

ATOS DA 2a CÂMARA

positivos, orçamentário e financeiro.
Ressalto que o não cumprimento das metas fiscais
indica risco de descumprimento do equilíbrio das contas
públicas, sendo necessário o gestor tomar providências
indispensáveis ao alcance das metas, consequentemente,
rever os parâmetros usados para estabelecê-las.
As metas fiscais são parâmetros de planejamento
e transparência, passível de avaliação constante,
objetivando alcançar o bem coletivo, sendo obrigação
do gestor público cuidar para que haja equilíbrio
orçamentário e financeiro em cada exercício.
Os demonstrativos contábeis revelam superávit
financeiro arraigado no exercício do ano de 2016
(R$ 1.037.714.282,46) e no exercício em análise (R$
1.084.619.857,14), além de superávit orçamentário
de R$ 21.035.400,31. Apesar disso, foram detectados
déficits financeiros em várias fontes de recursos,
especialmente os recursos não vinculados (ordinários),
como dito no item 6.4 do RT 520/2018 (Item 2.7 desta
ITC), apontando a inobservância às medidas de limitação
de empenho ainda no exercício ora analisado, além de
comprovara utilização de recursos ligados em finalidade
ao objeto de sua vinculação.
Tendo em vista esses apontamentos, bem como a não
comprovação do cumprimento do artigo 24 da LDO,
mantenho o indicativo de irregularidade, apenas
na ressalva, tendo em vista a inexistência de Dívida
Consolidada líquida.
Utilização de recursos de compensação financeira pela
exploração de petróleo e gás natural em fim vedado por
lei (item 4.3.2.1)
Base Legal: art. 8º da Lei federal 7.990/89.
Verificou-se que do balancete para a execução

orçamentária (BALEXOD) que o município aplicou
recursos de compensação pela exploração de petróleo
e gás natural com a finalidade diversa do autorizado em
lei, contrariando o artigo 8º da Lei Federal 7.990/89.
Tal requisito legal proíbe a aplicação em quadro
permanente de pessoal, fato esse que não foi cumprido
pelo município, consoante apêndice G, do qual se
verifica a quitação de despesas referentes à vencimentos
e vantagens fixas do quadro permanente (3.1.90.11,
R$ 23.781.864,85), que acrescentada aos encargos
trabalhistas e outras despesas afetadas (3.1.90.13, R$
5.531.619,00 e 3.1.90.94, R$ 2.580.207,31) totalizou a
quantia de R$ 31.893.691,16, passíveis de devolução à
fonte de recursos nº 604, royalties do petróleo recebidos
da união.
Aduz a Responsável que o Município teria aplicado
recursos de compensação financeira pela exploração
de petróleo e gás natural com finalidade diversa do
que autoriza a lei, assim, contrariando o artigo 8º da Lei
Federal nº 7.990/1989. Apontando supostos gastos em
quadro permanente de pessoal.
Alega que o Município registrou no exercício de 2017
certas despesas relacionadas à folha de pagamento no
código de elemento de despesa específico: 3.1.90.04
– contratação por tempo determinado, na quantia de
R$ 458.278,93. Contudo, os outros gastos relacionados
à folha de pagamento foram registrados no elemento
de despesa 3.1.90.11, não dependendo de regime,
isto é, os contratados, comissionados e estatutários
foram empenhados nesse elemento de despesa, e da
mesma maneira os encargos pessoais, bem como foram
empenhados no elemento 3.1.90.13 e as indenizações
ou rescisões trabalhistas, empenhados no elemento de
despesa 3.1.90.94.
www.tce.es.gov.br

Ainda, menciona que para resolver esse indício de
irregularidade, encaminhou em anexo (doc.3) a listagem
de liquidação agrupada por UG – unidade gestora, e
elemento de despesa por fonte de recurso e cópias das
folhas de pagamento (doc. 04 – A e 04 – B), indenizações
trabalhistas (doc.5), igualmente encargos sociais (doc.
06 – A e 6 – B) para análise, provando que não houve
pagamento de pessoal do quadro permanente de
recursos de royalties de petróleo.
Noto que nas justificativas trazidas pela responsável
que as despesas identificadas como pagamento de
vencimentos e vantagens fixas, igualmente encargos
trabalhistas e outras despesas atingidas, se tratam de
pessoal contratado por tempo determinado, como podese observar nas cópias de folhas de pagamento anexadas
à defesa, confirmando as alegações da defendente.
Observo que a irregularidade se deu pela verificação
da existência de despesas com pessoal registradas nos
elementos 3.1.90.11, 3.1.90.13 e 3.1.90.94, o qual sua
fonte de recursos é resultante de royalties. Nessa esteira,
constato que foram classificadas despesas com pessoal
contratado no elemento 3.1.90.11, atribuído a pessoal
permanente.
Logo, considerando as justificativas trazidas pela
responsável, afasto o indicativo de irregularidade.
Entretanto, vejo que se faz necessário recomendar ao
atual gestor ou a quem vier a suceder-lhe que promova
as ações para classificar corretamente as despesas com
pessoal contratado, incluindo as devidas anotações
acessórias em notas explicativas, com o objetivo de
evitar distorções nas informações evidenciadas nas
demonstrações contábeis do município.
Resultado financeiro das fontes de recursos evidenciado
Segunda-feira, 12 de agosto de 2019
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no Balanço Patrimonial é inconsistente em relação aos
demais demonstrativos contábeis (Relação de Restos a
Pagar, Ativo Financeiro, Termo de Verificação de Caixa)
(item 6.1)
Base Legal: artigos 83, 84 e 89 da Lei Federal nº
4.320/1964.
Foi verificado, com fundamento no Balanço Patrimonial
(arquivo digital BALPAT) incompatibilidade no resultado
financeiro das fontes de recursos evidenciados, conforme
quadro a seguir:
Tabela
O resultado exibido acima é inconsistente com o que
foi apontado pelo TCEES, através do Anexo 5 da RGF,
tabela 26 do presente relatório técnico, tendo como
fundamento o Termo de Verificação de Disponibilidades,
Relação de Restos a Pagar e Demonstração da Dívida
Flutuante, ainda que o conceito na produção do Anexo
5 discorde do utilizado na apuração do resultado
financeiro, foi possível identificar a incoerência. É
imperioso destacar que, conforme artigo 8º, parágrafo
único da Lei Complementar 101/00, os recursos
legalmente vinculados à finalidade específica serão
exclusivamente usados para atender ao objeto de sua
vinculação, embora em exercício diverso daquele em
que ocorre o ingresso.
Em sua justificativa, alega a Responsável que o Anexo
5 do RGF encaminhado foi gerado fora do sistema,
resultando a diferença detectada. Consoante arquivo
em anexo (doc.07) foi gerado mês 11/2018 e fecham
corretamente os dois relatórios.
No tocante as alegações da responsável, verifico
que a mesma atribuiu a incompatibilidade entre os
demonstrativos contábeis à forma de emissão do

Anexo 5 do RGF, ou seja, afirmando que “ foi gerado
fora do sistema”. Anexou à defesa (Peça Complementar
1205/2019-2), o Balanço Patrimonial do exercício 2018
e o Demonstrativo de Disponibilidade de Caixa e dos
Restos a Pagar – Anexo 5 RGF relacionado ao 2 semestre
de 2018, informando que os mesmos se encontram
compa�veis.
Tendo isso em vista, saliento o que ensejou o presente
indicativo de irregularidade, foi a diferença entre o
resultado financeiro das fontes de recursos evidenciado
no Balanço Patrimonial e o que foi verificado a partir dos
dados registrados nos demais demonstrativos contábeis.
Ou seja, a inconsistência aponta que os dados relatados
no Balanço Patrimonial não dizem respeito àqueles
registros nos outros demonstrativos contábeis.
A análise inicial não faz qualquer referência às
informações encaminhadas via sistema LRFweb,
simplesmente esclareceu que o levantamento, fundido
na tabela 26 do RT, sinalizou no Anexo V do RGF –
Disponibilidade de Caixa e Restos a Pagar, “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. ”
Portanto, restou confirmada a incompatibilidade entre os
demonstrativos contábeis do exercício de 2017, motivo
pelo qual mantenho o indicativo de irregularidade ora
analisado. Contudo, entendo que esta incompatibilidade
entre os demonstrativos contábeis não tem condão de
macular as contas, ao ponto de ensejar a recomendação
de rejeição, razão pela qual mantenho a irregularidade
apenas na ressalva.
www.tce.es.gov.br

Não conformidade dos restos a pagar cancelados (item
6.2)
Base Legal: IN 43/2017.
Foi constatado que o demonstrativo de Restos a Pagar
Cancelados pela prefeitura consolida valor diferente do
apurado pelo TCEES, consoante tabela a seguir:
Demonstrativo de Restos a Pagar Cancelados 5.722.502,01
Valor apurado por esta Corte de Contas 25.756.278,19
conforme tabela 19
Divergência
20.033.776,18

Em sede de defesa, a responsável aduz que o arquivo
RAPCAN encaminhado ao TCEES, onde foi constatado
cancelamentos na ordem de R$ 5.722.502,01 foi criado
tão somente para funções da Saúde e Educação, como
solicitado pela IN n. 43/2017 (válida para PCA de 2017),
e não o relatório consolidado.
O demonstrativo (DEMRAP) consagrado pelo TCEES para
obter a quantia de R$ 25.756.278,19 representa todo o
Resto a Pagar (consolidado), o qual seguem em anexo
(doc.08), corretamente concluído.
Observando as justificativas da Sr. Amanda Quinta
Rangel, é possível verificar que a impropriedade se
deu no comparativo entre relatórios consolidado e não
consolidado. Verdadeiramente, a Instrução Normativa
43/2017, exigia o encaminhamento da RAPCAN: “Relação
de restos a pagar cancelados no exercício, vinculados
às despesas com Saúde e Ensino, subdivididos em
processados e não processados, com indicação da fonte
de recursos” (grifo nosso). Ou seja, não se referiam aos
dados consolidados.
Encontra-se na Peça Complementar 1206/2019-7 o
Demonstrativo de Cancelamento de Restos a Pagar
Cancelados no Exercício de 2017 - Consolidado,
Segunda-feira, 12 de agosto de 2019
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totalizando R$ 25.756.278,19, arraigado nas alegações
da defendente.

doc. 09 (Peça Complementar 1207/2019-1) o referido
demonstrativo.

Ante o exposto, afasto a irregularidade apontada.

Considerando os argumentos e provas trazidas pela
Responsável, afasto a inconsistência apontada e
recomendo ao atual gestor ou a quem vier a sucedêlo que sejam observados os parâmetros apontados 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 do município.

Não conformidade entre o Passivo Financeiro e o
Demonstrativo da Dívida Flutuante (item 6.3)
Base Legal: art. 105 da lei 4.320/1964.
Em análise, foi verificado que o saldo final do
Demonstrativo da Dívida Flutuante difere do passivo
financeiro apontado no Balanço Patrimonial, consoante
tabela abaixo:
Demonstrativo
Balanço Patrimonial
Demonstrativo da Dívida Flutuante
(=) Divergência (I - II)

Valor
128.890.222,53
118.167.971,66
10.722.250,87

Fonte: Processo TC 03727/2018-3 - Prestação de Contas
Anual/2017
Em sede de defesa, a Responsável alega que a divergência
exibida se deu pela inconsistência no momento da
geração do arquivo DEMDFL em XML. Contudo, quando
gerado em PDF, os valores dos Restos a Pagar Processados
estão corretamente apresentados no Demonstrativo
da Dívida Flutuante. Para provar o registro necessário
dos Restos a Pagar Processados na Dívida Flutuante
– DEMDFL, enviou o mencionado demonstrativo em
formato PDF (doc.09).
Observo nos argumentos e documentos apresentados
que a falha ocorreu na geração no arquivo DEMDFLT.
XML – Demonstrativo da Dívida Flutuante, o qual não
evidenciou os Restos a Pagar Processados (RPPS) e
também, partes das consignações. A defesa afirmou
ter enviado o Demonstrativo da Dívida Flutuante –
DEMDFL.PDF, obtido diretamente do sistema contábil
do município, entretanto, junto à defesa não consta no

Déficit Financeiro em diversas fontes de recursos (item
6.4)
Base Legal: artigo 1º, § 1º, c/c artigo 4º, inciso I, alínea
“a”, da Lei Complementar nº 101/2000.
Segundo Balanço Patrimonial (arquivo digital BALPAT),
foi verificado déficit financeiro nas fontes de recursos
especificadas a seguir, inclusive na conta de recursos
ordinários, conclusão do confronto entre ativo e passivo
financeiros:
Fonte de Recursos
RECURSOS ORDINÁRIOS
FUNDEB
–
PAGAMENTO
MAGISTERIO (60%)
DEMAIS RECURSOS VINCULADOS
À EDUCAÇÃO
SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS

Resultado Financeiro (R$)
-22.764.208,64
-4.162.139,83
-1.847.975,24
-571.187,43

Vale salientar que, consoante artigo 8º, parágrafo único
da Lei Complementar 101/00, os recursos legalmente
vinculadas à finalidade específica serão usados
unicamente para atender ao objeto de sua vinculação,
mesmo que em exercício distinto daquele em que
ocorrer o ingresso.
Em sua defesa, a Responsável informou que o Setor
www.tce.es.gov.br

de Contabilidade que efetuou o ajuste, de acordo com
os dados lançados no sistema, consoante relatório
para conferência em anexo (doc. 10). Ainda, alega que
algumas Disponibilidades por Destinação de Recursos
ainda permanecem negativas. O cálculo é executado
comparando todo o saldo bancário mais o ativo realizável
por fonte de recursos menos a conta corrente das contas
de controle para empenho, em liquidação, liquidação e
consignados diversos.
Analisando as justificativas, compreendo que o município,
no exercício em análise, apresentou déficit financeiro
nas fontes de recurso apontadas, todavia, o documento
anexado à defesa (Doc. 10, Peça Complementar
1208/2019-6) se trata do Balanço Patrimonial do exercício
de 2018, evidência que o reequilíbrio das contas foi
alcançado, vez que embora algumas fontes apresentam
déficit, a fonte Recursos Ordinários possui um superávit
de R$ 2.819.674,67, que garante a cobertura das contas
deficitárias. Tem-se, portanto, que no exercício seguinte
as contas apresentam-se equilibradas, especialmente a
fonte provavelmente pelos ajustes contábeis alegados
pelo responsável.
Nesse sentido, entendo que os déficits apresentados
eram decorrentes da ausência de ajustes contábeis e por
esta razão, não ensejam a irregularidade das contas, tão
somente a manutenção da irregularidade, no campo da
ressalva.
Inscrição de restos a pagar não processados sem
disponibilidade financeira suficiente (art. 55 da LRF)
(item 7.4.1)
Base Legal: art. 55 da LRF.
A inscrição de restos a pagar não processados deve se
ater ao saldo da disponibilidade de caixa, conforme Lei
Segunda-feira, 12 de agosto de 2019
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Complementar 101/2000 (LRF), na Seção IV, em seu art.
55, III, b, 3.

representem um valor de pouca relevância não tem o
condão de provocar a rejeição das contas do mandatário.

Art. 55. O relatório conterá:

Portanto, acompanho parcialmente a área técnica,
mantenho a irregularidade ora analisada, mas sem
condão de macular as contas.

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;
É possível notar na tabela anterior, Anexo 5 do RGF, que
não foi cumprido o limite de inscrição de restos a pagar
não processados pelo Poder Executivo.
Alega a defendente que conforme esclarecimento
obtidos juntos ao Setor de Contabilidade da Prefeitura
Municipal de Presidente Kennedy, esses valores
negativos são resultado da DDR - Disponibilidade de
Destinação de Recursos de exercícios anteriores, visando
ajustes desses valores para o exercício de 2018.
A equipe técnica entendeu que as alegações do
responsável, de que a impropriedade é resultante de
saldos negativos de exercícios anteriores, que foram
ajustados posteriormente, não havia elementos
suficientes para comprovar os ajustes efetivados, nem
mesmo para afastar a constatação de que houve inscrição
de restos a pagar não processados sem disponibilidade
financeira suficiente, mantendo a irregularidade.
De fato, verifica-se que houve a inscrição de restos a pagar,
no montante de R$ 40.981,79, na fonte de recursos
“Não Vinculados”. Entretanto, o valor que restou sem
a devida disponibilidade necessária mostra-se de baixa
materialidade, não sendo razoável a recomendação de
rejeição das contas tão somente por este apontamento.
Eventuais desequilíbrios que sejam justificados ou que

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. 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, dirigido à Câmara Municipal
de Presidente Kennedy, recomendando a APROVAÇÃO
COM RESSALVA das contas da Sra. Amanda Quinta
Rangel, Prefeita Municipal durante o exercício de 2017,
nos termos do art. 80, inciso II, da Lei Complementar nº
621/2012.
1.2. DETERMINAR ao atual gestor que:
a) Realize a parametrização dos relatórios: Balanço
Patrimonial em relação aos demais demonstrativos
contábeis (relação de restos a pagar, ativo financeiro,
termo de verificação de caixa).
1.3. RECOMENDAR ao gestor responsável que:
a) promova ações no sentido de classificar corretamente
as despesas com pessoal contratado, incluindo as
devidas anotações acessórias em notas explicativas, a
fim de evitar distorções nas informações evidenciadas
www.tce.es.gov.br

nas demonstrações contábeis do município.
b) sejam observados os parâmetros indicados nos Anexos
da Instrução Normativa 43/2017, quando do envio da
próxima prestação de contas, a fim de evitar distorções
nos demonstrativos gerados a partir sistema CidadES,
concorrendo para que evidenciem a real situação do
município.
c) que divulgue amplamente, inclusive em meios
eletrônicos de acesso público, a prestação de contas
relativa ao exercício financeiro em questão e o respectivo
parecer prévio, na forma do art. 48 da LRF
1.4. Dar ciência aos interessados;
1.5. Após os trâmites regimentais, arquivar os autos.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 19/06/2019 - 19ª 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
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Atos dos Relatores

RELATORES

Decisão Monocrática 00726/2019-6
O Relator será juiz do feito que lhe for distribuído,
competindo-lhe determinar a instrução do feito
pelas unidades técnicas; determinar a juntada de
documentos que lhe tenham sido encaminhados,
pertinentes à instrução dos autos de sua relatoria;
determinar o desentranhamento de documentos
dos processos, anexação, apensamento e outras
medidas correlatas acerca da organização e
constituição dos autos;
Além de decidir, em qualquer fase, sobre pedido de
vista e cópia dos autos do processo, que lhe tenha
sido encaminhado por interessado; determinar a
coleta de provas, caso não produzidas pela unidade
técnica competente, em busca da verdade real;
Também cabe ao Relator determinar a realização
das diligências necessárias à escorreita instrução
do processo, inclusive quando o julgamento ou a
apreciação dependerem da verificação de fatos
ou atos considerados prejudiciais, estabelecendo
prazo para o seu cumprimento; dentre outras
competências conforme Regimento Interno.

Produzido em fase anterior ao julgamento
Processo: 12463/2019-9
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Denúncia
UGs: CMC - Câmara Municipal de Colatina, PMC - Prefeitura
Municipal de Colatina
Relator: Domingos Augusto Taufner

FUNDAMENTAÇÃO
Verifico que estão presentes os requisitos/pressupostos
de admissibilidade da presente representação, insertos
nos arts. 176 e 177 do Regimento Interno desta Corte de
Contas, in verbis:
Art. 176. Qualquer cidadão, partido político, associação
ou sindicato é parte legítima para denunciar qualquer
irregularidade ou ilegalidade de atos praticados na gestão
de recursos públicos sujeitos à fiscalização do Tribunal.

Responsável: SERGIO MENEGUELLI

Art. 177. São requisitos de admissibilidade de denúncia
sobre matéria de competência do Tribunal:

Denunciante: Identidade preservada

I – ser redigida com clareza;

Procurador: Identidade preservada

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

RELATÓRIO
Trata o presente processo de Denúncia, em face da
Prefeitura Municipal de Colatina, noticiando:
a) aumento de despesas com pessoal quando já
ultrapassado 95% do limite de despesas com pessoal;
b) vinculação salarial indevida dos procuradores municipais
com os procuradores da Câmara Municipal; e
c) procuradores municipais percebendo remuneração sem
respeito ao teto do prefeito municipal
A Secex-Previdência por meio da Manifestação Técnica
10277/2019-6, manifestou-se para que seja admitida a
presente denúncia, bem como para seja proferida medida
cautelar, no sentido de determinar ao Gestor do Município
de Colatina, Sr. Sérgio Meneguelli, que se abstenha da
aplicação do art. 3º da Lei Complementar Municipal nº.
99/2019, que equiparou/vinculou a remuneração do cargo
de Procurador Jurídico Municipal com o cargo de mesma
denominação do poder legislativo, até o julgamento do
presente feito.
É o relatório, passo a fundamentar.
www.tce.es.gov.br

III - estar acompanhada de indício de prova;
IV – se pessoa natural, conter o nome completo, qualificação
e endereço do denunciante;
V – se pessoa jurídica, prova de sua existência, e
comprovação de que os signatários têm habilitação para
representá-la.
§ 1º A denúncia não será conhecida quando não observados
os requisitos de admissibilidade previstos neste artigo.
§ 2º Caberá ao Relator o juízo de admissibilidade da
denúncia.
§ 3º Na hipótese de não conhecimento, a decisão deverá
ser submetida ao Plenário.
§ 4º Comprovada, pelo Tribunal, a má fé do denunciante, o
fato será comunicado ao Ministério Público para as medidas
legais cabíveis.
Assim, diante da presença dos requisitos e pressupostos de
admissibilidade, entendo que a presente Denúncia deve ser
conhecida.
Assim, passo a análise da medida cautelar pleiteada pela
Segunda-feira, 12 de agosto de 2019
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equipe técnica.
Pois bem.
A Secex-Previdência por meio da Manifestação Técnica
10277/2019-6, manifestou-se para que seja proferida
medida cautelar, no sentido de determinar ao Gestor
do Município de Colatina, Sr. Sérgio Meneguelli, que se
abstenha da aplicação do art. 3º da Lei Complementar
Municipal nº. 99/2019, que equiparou/vinculou a
remuneração do cargo de Procurador Jurídico Municipal
com o cargo de mesma denominação do poder legislativo,
até o julgamento do presente feito.
Contudo, entendo que antes de apreciar a medida cautelar,
o responsável deve ser ouvido, na forma do paragráfo 1º do
artigo 307, do RITCEES, assim, deixo de apreciar a medida
cautelar pleiteada, sem prejuízo da adoção desta medida
em momento oportuno.
DECISÃO
Ante ao exposto, DECIDO:
CONHECER, a presente Denúncia.
NOTIFICAR, preferencialmente por meio eletrônico, do
Sr. Sérgio Menegueli –Prefeito Municipal de Colatina, para
que no prazo de 05 (cinco) dias apresente as justificativas e
documentos que julgar necessário.
ENCAMINHAR, juntamente com a notificação do
representado cópia da Manifestação Técnica 10277/20196;
DAR, ciência ao representante do teor da presente Decisão;
Após, DEVOLVER os autos a este Gabinete, para análise
sobre a medida cautelar pleiteada.
Vitória ES, 08 de agosto de 2019.
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Conselheiro Relator
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