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Atos da 1ª Câmara

1 a CÂMARA

Acórdãos e Pareceres - 1ª Câmara
ACÓRDÃOS

COMPOSIÇÃO DA 1a CÂMARA
Conselheiros
Sebastião Carlos Ranna de Macedo - Presidente
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Luiz Carlos 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 00768/2019-9
Processo: 02448/2019-3
Classificação: Relatório de Gestão Fiscal
Exercício: 2018
UG: PMDSL - Prefeitura Municipal de Divino de São
Lourenço
Relator: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
Responsável: ELEARDO APARICIO COSTA BRASIL
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL – PREFEITURA MUNICIPAL
DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO – 3º QUADRIMESTRE DE
2018 – ARQUIVAR
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA
DE MACEDO

SESSÕES
Quartas-feiras às 14 horas

Brasil.
O Núcleo de Contabilidade e Economia – NCE elaborou
a Instrução Técnica Inicial 160/2019 sugerindo a citação
do senhor Eleardo Aparício Costa Brasil para que
apresentasse esclarecimentos que julgasse pertinentes,
bem como documentos que entendesse necessários,
em razão da ausência de remessa a esta Corte de Contas
do Relatório de Gestão Fiscal do 3º quadrimestre de
2018, e notificação do mesmo para que encaminhasse
o referido RGF, o que foi realizado mediante a Decisão
SEGEX 146/2019.
Devidamente citado, o responsável apresentou suas
razões de defesa (Defesa/Justificativa 339/2019 e Peça
Complementar 8140/2019).
Em seguida, o NCE elaborou a Instrução Técnica
Conclusiva 1392/2019, sugerindo aplicação de multa
ao responsável em razão do descumprimento do prazo
no envio do RGF, tendo em vista que os argumentos
apresentados como justificativa não indicam a ocorrência
de um motivo de força maior.
Tal opinamento foi corroborado pelo Ministério Público
de Contas, em manifestação da lavra do Excelen�ssimo
Procurador Luis Henrique Anastácio da Silva (Parecer do
Ministério Público de Contas 1692/2019).
Ressalta-se que há pedido de SUSTENTAÇÃO ORAL em
favor do Sr. Eleardo Aparício Costa Brasil.
É o relatório.

1 RELATÓRIO

2 FUNDAMENTAÇÃO

Versam os presentes autos sobre o Relatório de
Gestão Fiscal relativo ao 3º quadrimestre de 2018, da
Prefeitura Municipal de Divino de São Lourenço, sob
a responsabilidade do senhor Eleardo Aparício Costa

Compulsando acuradamente os autos, verifico que o
feito se encontra devidamente instruído e saneado,
portanto, apto a um julgamento de mérito, eis que
observados todos os trâmites legais e regimentais.

www.tce.es.gov.br
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O corpo técnico conclui na Instrução Técnica Conclusiva
1392/2019, que em razão do encaminhamento
intempestivo do Relatório de Gestão Fiscal pela Prefeitura
Municipal de Divino de São Lourenço, sugere a aplicação
de multa ao gestor, e tal opinamento foi corroborado
pelo Ministério Público de Contas no Parecer 1692/2019.
Ocorre que, na ITC 1392/2019, a área técnica expõe o
seguinte:
[...]
Verifica-se que o responsável alegou, como causa para
o envio extemporâneo dos dados, suposto equívoco do
setor de contabilidade do Executivo Municipal de Divino
de São Lourenço, haja vista que as despesas de pessoal
do jurisdicionado encontravam-se abaixo do limite legal
estabelecido na LRF e que, portanto, aquele ente estaria
apto a exercer a opção estabelecida no art. 63, inciso II,
alínea b, da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF); qual
seja, a divulgação semestral do RGF.
Lei de Responsabilidade Fiscal
Art. 63. É facultado aos Municípios com população
inferior a cinqüenta mil habitantes optar por:
I - aplicar o disposto no art. 22 e no § 4o do art. 30 ao final
do semestre;
II - divulgar semestralmente:
a) (VETADO)
b) o Relatório de Gestão Fiscal;
c) os demonstrativos de que trata o art. 53;
§ 1o A divulgação dos relatórios e demonstrativos deverá
ser realizada em até trinta dias após o encerramento do
semestre.
§ 2 Se ultrapassados os limites relativos à despesa total
o

com pessoal ou à dívida consolidada, enquanto perdurar
esta situação, o Município ficará sujeito aos mesmos
prazos de verificação e de retorno ao limite definidos
para os demais entes.(g.n)
As informações presentes no Sistema LRFWeb, relativas
aos dados de pessoal do Executivo Municipal de Divino de
São Lourenço, indicam que assiste razão ao responsável
quando esse afirma que o ente poderia ter optado por
divulgar o RGF com periodicidade semestral, uma vez
que durante o primeiro e o segundo quadrimestre do
exercício de 2018 aquelas despesas se situaram abaixo
do limite máximo definido na LRF
Quadro 1 – Despesas com Pessoal / RCL – Mun. Divino
de São Lourenço
Fonte: Sistema LRFWeb
Ocorre que o RGF 2º semestre/2018 e o RGF 3º
quadrimestre/2018 têm a mesma data-limite para
remessa dos dados (5/2/2019). Sendo assim, o
argumento apresentado pelo gestor de que o envio
extemporâneo dos dados foi causado por equívoco
relacionado à periodicidade com que esse deveria
ocorrer, mostra-se desprovido de sentido.
Extrato obtido a partir do Sistema LRFWeb confirma
o envio do RGF da Prefeitura Municipal de Divino de
São Lourenço em 12/3/2019, bem como do Legislativo
daquele município em 5/2/3019.

da omissão indicada nos presentes autos. Entretanto,
restou caracterizado o descumprimento, pelo Executivo
Municipal, do prazo fixado no art. 5º da Instrução
Normativa (44/2018) que disciplina a remessa dos dados
relacionados à gestão fiscal dos Poderes Executivo e
Legislativo municipais, com vistas ao controle da gestão
fiscal.
[...] (grifo nosso)
Ou seja, ficou demonstrado que houve o saneamento da
omissão pelo responsável em sua defesa.
Data vênia, divirjo do entendimento da área técnica e
Ministério Público de Contas e, portanto, acolho as
justificativas apresentadas pelo gestor por entender
que o equívoco do setor de contabilidade do Executivo
Municipal de Divino de São Lourenço não é determinante
para aplicação de multa.
Ante o exposto, obedecidos todos os trâmites processuais
e legais, divergindo os termos do entendimento técnico
e do parecer do Ministério Público de Contas, VOTO no
sentido de que o Colegiado aprove a seguinte minuta de
Acórdão que submeto à sua consideração.
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Relator
1. ACÓRDÃO

Fonte: Sistema LRFWeb

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 ARQUIVAR os
autos, nos termos do artigo 330, inciso IV da Resolução
TC 261/2013.

Verifica-se, a partir do exposto, que houve o saneamento

2. Unânime.

Figura 1 – Extrato LRFWeb – Situação das remessas –
Município de Divino de S. Lourenço
(FIGURA)

www.tce.es.gov.br
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3. Data da Sessão: 26/06/2019 – 20ª Sessão Ordinária da
Primeira Câmara.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
(relator), Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun e Luiz
Carlos Ciciliotti da Cunha.
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO LUIZ CARLOS CICILIOTTI DA CUNHA
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS
HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Em substituição ao procurador-geral
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões

Acórdão 00769/2019-9
Processo: 04279/2018-9
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2017
UG: FMSS - Fundo Municipal de Saúde de Sooretama
Relator: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Responsável: MARA BROEDEL PAQUELE
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE ORDENADOR –
ATOS DE GESTÃO – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE
SOORETAMA – EXERCÍCIO DE 2017 – JULGAMENTO
PELA REGULARIDADE – QUITAÇÃO – CIÊNCIA –

ARQUIVAMENTO.

art. 84, inciso I, da Lei Complementar 621/2012.

O CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS
CHAMOUN:

[...]

I RELATÓRIO
Versam os presentes autos sobre a Prestação de Contas
Anual do Fundo Municipal de Saúde de Sooretama, sob
a responsabilidade da senhora Mara Broedel Paquele,
referente ao exercício de 2017.
No Relatório Técnico 00061/2019-9 (peça 46), a área
técnica apontou indícios de irregularidades, reproduzidos
na Instrução Técnica Inicial 00099/2019-6 (peça 47) e na
Decisão Segex 00092/2019-4 (peça 48) que embasou a
citação da responsável.
Em atenção ao Termo de Citação 00109/2019-6 (peça
49), a gestora encaminhou documentos e justificativas
(peças 52 a 62), as quais foram devidamente analisadas
pelo Núcleo de Controle Externo de Contabilidade
e Economia (NCE), que elaborou a Instrução Técnica
Conclusiva 01291/2019-7 (peça 65), opinando pelo
julgamento pela regularidade das contas, concluindo nos
seguintes termos:
[...]
3. CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Foi examinada a Prestação de Contas Anual relativa
ao FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOORETAMA FMSS, exercício de 2017, formalizada de acordo com
a Resolução TC 261/13 e alterações posteriores, sob a
responsabilidade da Sra. Mara Broedel Paquele.
Quanto ao aspecto técnico-contábil e ao disposto
na legislação pertinente, opina-se pelo julgamento
REGULAR da prestação de Contas, conforme dispõe o
www.tce.es.gov.br

Encaminhados os autos ao Ministério Público Especial
de Contas para manifestação, o procurador Luís
Henrique Anastácio da Silva elaborou o Parecer do
Ministério Público de Contas 02277/2019-9 (peça 69)
acompanhando a área técnica.
II FUNDAMENTOS
Examinando os autos, verifico que se encontra
devidamente instruído, portanto, apto à apreciação de
mérito, eis que observados todos os trâmites legais e
regimentais.
Neste sentido, ante a documentação conduzida aos
autos, com as manifestações da área técnica e do
Ministério Público Especial de Contas, tornam-se
desnecessárias maiores considerações, eis que as razões
para sugerirem a regularidade das contas apresentadas,
referentes ao exercício de 2017, são bastante razoáveis e
coadunam-se com as normas atinentes à matéria.
III PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO
Por todo o exposto e com base na competência outorgada
pelo inciso V, do artigo 29, da Resolução TC 261, de 4
de junho de 2013 (Regimento Interno do Tribunal de
Contas), acompanho o entendimento da área técnica
e do Ministério Público Especial de Contas e VOTO no
sentido de que o Colegiado aprove a seguinte proposta
de deliberação:
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Conselheiro relator
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Segunda-feira, 19 de agosto de 2019
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conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as
razões expostas pelo relator, em:

Acórdão 00770/2019-9

1.1 Julgar REGULARES as contas do Fundo Municipal de
Saúde de Sooretama, sob a responsabilidade da senhora
Mara Broedel Paquele, relativas ao exercício de 2017,
nos termos do art. 84, inciso I, da Lei Complementar
Estadual 621, de 8 de março de 2012, dando quitação a
responsável, nos termos do art. 85 do mesmo diploma
legal;

Processo: 04380/2018-4

1.2 Dar CIÊNCIA à parte e ao MPC, na forma regimental;

Responsável: ANGELO GUARCONI JUNIOR

1.3 ARQUIVAR os autos, após o trânsito em julgado.

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE ORDENADOR –
ATOS DE GESTÃO – CONSÓRCIO PÚBLICO REGIÃO
POLO SUL – EXERCÍCIO DE 2017 – JULGAMENTO PELA
REGULARIDADE COM RESSALVAS – QUITAÇÃO –
DETERMINAÇÃO – CIÊNCIA – ARQUIVAMENTO.

2. Unânime.
3. Data da Sessão: 26/06/2019 – 20ª Sessão Ordinária da
Primeira Câmara.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
(presidente), Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
(relator) e Luiz Carlos Ciciliotti da Cunha.
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
Relator
CONSELHEIRO LUIZ CARLOS CICILIOTTI DA CUNHA
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS
HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Em substituição ao procurador-geral
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões

Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2017
UG: CIM Polo Sul - Consórcio Intermunicipal de Saúde
Pólo Sul Capixaba – Cim Pólo Sul
Relator: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun

O CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS
CHAMOUN:
I RELATÓRIO
Versam os presentes autos sobre a Prestação de Contas
Anual do Consórcio Público Região Polo Sul – CIM
Polo Sul/ES, sob a responsabilidade do senhor Ângelo
Guarçoni Junior, referente ao exercício de 2017.
No Relatório Técnico 00107/2019-7 (peça 60), a área
técnica apontou indícios de irregularidades, reproduzidos
na Instrução Técnica Inicial 00174/2019-9 (peça 61) e na
Decisão Segex 00159/2019-4 (peça 62) que embasou a
citação do responsável.
Em atenção ao Termo de Citação 00215/2019-4 (peça
63), o gestor encaminhou documentos e justificativas
(Defesa/Justificativa 00545/2019-3 – peça 66), as quais
foram devidamente analisadas pelo Núcleo de Controle
www.tce.es.gov.br

Externo de Contabilidade e Economia (NCE), que
elaborou a Instrução Técnica Conclusiva 01693/2019-7
(peça 69), opinando pelo julgamento pela regularidade
com ressalvas das contas, concluindo nos seguintes
termos:
[...]
3. CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Foi examinada a Prestação de Contas Anual relativa à
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO PÓLO
SUL, exercício de 2017, formalizada de acordo com a
Resolução TC 261/13 e alterações posteriores, sob a
responsabilidade da Sr. ANGELO GUARCONI JUNIOR.
Após a análise das justificativas apresentadas foi mantido
o indicativo de irregularidade indicado no item 2,1 desta
instrução (item 3.6.1.1 do RTC):
2.1 Divergências entre os valores pagos constantes das
demonstrações contábeis dos entes consorciados e
os valores registrados como recebidos pelo consórcio
público (item 3.6.1.1 do RTC), base legal: artigos 85 e 89
da lei 4320/64.
Quanto ao aspecto técnico-contábil e o disposto
na legislação pertinente, opina-se pelo julgamento
REGULAR COM RESSALVA da prestação de Contas do
Sr. ANGELO GUARCONI JUNIOR, no exercício de 2017,
conforme dispõe o art. 84, inciso II, da Lei Complementar
621/2012 c/c art.161, do Regimento Interno do TCEES,
aprovado pela Resolução 261/2013.
E, ainda, conforme proposta contida no Relatório
Técnico Contábil (RTC) 107/2019 e item 2.1 desta
instrução, determinar ao atual gestor do CONSÓRCIO
INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO PÓLO SUL CAPIXABA
que, nas futuras prestações de contas:
Segunda-feira, 19 de agosto de 2019
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Adote providências em relação as divergências a
maior apuradas entre os valores devidos com aqueles
apurados na folha de pagamento ao regime geral da
previdência social (parte patronal e parte servidor) e se
for o caso, proceda a compensação junto à autarquia
previdenciária, bem como efetue os ajustes necessárias
e evidencie em Notas Explicativas nas futuras prestação
de contas;

Por todo o exposto e com base na competência outorgada
pelo inciso V, do artigo 29, da Resolução TC 261, de 4
de junho de 2013 (Regimento Interno do Tribunal de
Contas), acompanho o entendimento da área técnica
e do Ministério Público Especial de Contas e VOTO no
sentido de que o Colegiado aprove a seguinte proposta
de deliberação:
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun

2. Unânime.

Adote a prática de indicar em notas explicativas a
composição dos valores registrados em rubricas
genéricas nas demonstrações contábeis, em atenção ao
Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público –
MCASP, Parte V, item 2.3.

Conselheiro relator

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

[...]
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 02260/2019-3 (peça 73)
acompanhando a área técnica.
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.

1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as
razões expostas pelo relator, em:
1.1 Julgar REGULARES COM RESSALVAS as contas
do Consórcio Público Região Polo Sul, sob a
responsabilidade do senhor Ângelo Guarçoni Junior,
relativas ao exercício de 2017, nos termos do art. 84,
inciso II, da Lei Complementar Estadual 621, de 8 de
março de 2012, dando quitação ao responsável, nos
termos do art. 85 do mesmo diploma legal;
1.2 DETERMINAR ao atual gestor que nas futuras
prestações de contas:

Neste sentido, ante a documentação conduzida aos autos,
com as manifestações da área técnica e do Ministério
Público Especial de Contas, tornam-se desnecessárias
maiores considerações, eis que as razões para sugerirem
a regularidade com ressalvas das contas apresentadas,
referentes ao exercício de 2017, são bastante razoáveis e
coadunam-se com as normas atinentes à matéria.

1.2.1 Adote providência em relação as divergências a
maior apuradas entre os valores devidos com aqueles
apurados na folha de pagamento ao regime geral da
previdência social (parte patronal e parte servidor) e se
for o caso, proceda a compensação junto à autarquia
previdenciária, bem como efetue os ajustes necessários
e evidencia em notas explicativas nas futuras prestações
de contas;

III PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO

1.2.2 Adote a prática de indicar em notas explicativas
www.tce.es.gov.br

a composição dos valores registrados sem rubricas
genéricas nas demonstrações contábeis, em atenção
ao Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público
(MCASP), Parte V, item 2.3.
1.3 Dar CIÊNCIA à parte e ao MPC, na forma regimental;
1.4 ARQUIVAR os autos, após o trânsito em julgado.

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

Acórdão 00771/2019-9
Processo: 07483/2018-6
Segunda-feira, 19 de agosto de 2019
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Classificação: Tomada de Contas Especial Instaurada
UG: PMA - Prefeitura Municipal de Alegre
Relator: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Responsável: JOSE GUILHERME GONCALVES AGUILAR,
LUIS GUILHERME DUTRA AGUILAR, ERROZENILDA INACIA
BARROS GOMES, KASSIO VALADARES AMORIM
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL INSTAURADA –
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE – UTILIZAÇÃO
INDEVIDA DE RECURSOS DO FUNDO DA INFÂNCIA E
DA ADOLESCÊNCIA – EXERCÍCIOS DE 2010 A 2012 –
AUSÊNCIA DE DANO AO ERÁRIO – REAUTUAÇÃO COMO
REPRESENTAÇÃO – NECESSIDADE DE RECOMPOSIÇÃO
DO DANO – PROCEDÊNCIA – DETERMINAÇÃO –
NOTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO CENTRAL DE CONTROLE
INTERNO – MONITORAMENTO – CIÊNCIA –
ARQUIVAMENTO.
O CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS
CHAMOUN:
I RELATÓRIO
Tratam os presentes autos de Tomada de Contas
Especial instaurada pelo secretário de administração do
Município de Alegre para apurar a aplicação indevida de
recursos do Fundo da Infância e Adolescência (FIA), no
período de 2008 a 2012, pela Secretaria Municipal de
Assistência Social, para pagamento de despesas diversas
não autorizadas pelo Conselho Municipal da Criança
e do Adolescente (Comcria), conforme noticiado no
O�cio Externo 00615/2018-7 e na Peça Complementar
16923/2018-1 (peças 02 e 03).
Considerando o decurso do prazo inicial de 90 (noventa)
dias sem que houvesse sido encaminhado o resultado
da tomada de contas, expedi a Decisão Monocrática

01946/2018-2 (peça 08) e determinei a notificação dos
senhores Kássio Valadares Amorim, coordenador de
controle interno, e Luís Guilherme Dutra Aguiar, secretário
municipal de administração, para encaminhamento do
processo de tomada de contas especial a este Tribunal
em novo prazo.
Em resposta, os responsáveis encaminharam
documentação composta por Defesa/Justificativa
000247/2019-4 (peça 19) e Peças Complementares
03774/2019-1, 03775/2019-5 e 03825/2019-1 (peças
20/22), correspondentes ao relatório final da Comissão
de Tomada de Contas Especial.
Na sequência, os autos foram encaminhados à Secretaria
de Controle Externo de Saúde e Assistência Social
(SecexSAS) para análise e instrução, tendo elaborado
a Manifestação Técnica 01193/2019-3 (peça 25) e
encaminhada a seguinte proposta de encaminhamento:
[...]
3. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Ante as análises implementas nesta manifestação técnica,
apresentamos a seguinte proposta de encaminhamento:
a) determinar ao município de Alegre a complementação
da presente tomada de contas especial, nos termos
definidos no art. 15 da IN 32/2014, no prazo definido
pelo Relator;
b) determinar ao Controle Interno do município, bem
como à Comissão de Tomada de Contas, em respeito à
jurisprudência desta Corte de Contas, que se manifestem
com relação à posição firmada no Acórdão Plenário nº
818/2017, no que tange ao ressarcimento dos recursos
utilizados em desacordo com a legislação.
d) notificar o Município para, em caso de configuração
www.tce.es.gov.br

do artigo 9º da Instrução Normativa 32/2014, adotar as
providencias prevista na referida norma.
[...]
Através da Decisão Monocrática 00271/2019-8 (peça
27), decidi notificar os responsáveis para, no prazo
improrrogável de 30 (trinta) dias, encaminhar a
complementação da tomada de contas especial, bem
como, se manifestar com relação à posição firmada
no Acórdão Plenário n° 818/2017, no que tange ao
ressarcimento dos recursos utilizados em desacordo
com a legislação.
Devidamente notificados, Termos de Notificação
00320/2019-8 (Luiz Guilherme Dutra Aguiar – peça
320) e 00321/2019-2 (Kássio Valadares Amorim – peça
321), os responsáveis apresentaram Defesa/Justificativa
00592/2019-8 e Peça Complementar 11203/2019-4
(peças 35 e 36).
Instada a se manifestar, a SecexSAS, elaborou a
Manifestação Técnica 05779/2019-7 (peça 39)
apresentando a seguinte proposta de encaminhamento:
[...]
3 – PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO:
Ante o exposto, submeto a consideração superior a
seguinte proposta de encaminhamento:
2.1 – Devolver a presente Tomada de Contas especial à
origem, na forma do artigo 15 da Instrução Normativa
32/2014, para que a atual Administração do município
de Alegre, mais especificamente os senhores José
Guilherme Gonçalves Aguilar, Prefeito Municipal de
Alegre, Errozenilda Inácia Barros Gomes, Secretária
Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos
de Alegre e Kássio Valadares Amorim, Coordenador
Segunda-feira, 19 de agosto de 2019
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de Controle Interno, adotem, no prazo estipulado, as
providências necessárias à total recomposição dos
recursos do FIA e apresentem a este Tribunal de Contas,
documentos que comprovem as referidas providências.
[...]
Corroborando esse entendimento, o Ministério Público
de Contas emitiu o Parecer 02281/2019-5 (Peça 45), da
lavra do procurador Luis Henrique Anastácio da Silva,
sugerindo a devolução da presente tomada de contas
especial à origem para as providências necessárias à
total recomposição dos recursos do FIA.
II FUNDAMENTOS
A presente Tomada de Contas Especial, foi instaurada
no Município de Alegre, por iniciativa própria, para
apurar a aplicação indevida de recursos do Fundo da
Infância e Adolescência (FIA), no período de 2008 a
2012, pela Secretaria Municipal de Assistência Social,
para pagamento de despesas diversas não autorizadas
pelo Conselho Municipal da Criança e do Adolescente
(Comcria).
Como se depreende dos autos, a conclusão do Relatório
da Comissão Especial e a conclusão do Relatório
Complementar da Comissão Especial apontam para
a não ocorrência de dano ao erário, porém, indicam
suposta irregularidade pela utilização indevida dos
recursos dos FIA pela Secretaria de Ação Social, com o
pagamento de despesas de competência da Prefeitura
Municipal de Alegre.
Após a análise individualizada dos extratos bancários
enviados pelo Comcria, foi apurado pela Comissão que
o valor original de R$ 379.086,81 e o valor atualizado
de R$ 769.210,79, foram utilizados indevidamente pela

Secretaria de Ação Social.
Pois bem, a Instrução Normativa TC 32, de 4 de novembro
de 2014, dispõe em seu art. 8º, que:
Art. 8. Instaurada a tomada de contas especial, são
pressupostos para o desenvolvimento válido e regular
do processo a existência de elementos fáticos e jurídicos
suficientes para:
I- comprovação da ocorrência de dano; e
II - identificação das pessoas �sicas ou jurídicas que
deram causa ou concorreram para a ocorrência de dano.
Parágrafo único. A demonstração de que tratam os
incisos I e II deste artigo abrange, obrigatoriamente:
I - descrição detalhada da situação que deu origem ao
dano, lastreada em documentos, narrativas e outros
elementos probatórios que deem suporte à comprovação
de sua ocorrência;
II - exame da suficiência e da adequação das informações,
quanto à identificação e quantificação do dano;
III - evidenciação da relação entre a situação que
deu origem ao dano e a conduta ilegal, ilegítima ou
antieconômica da pessoa �sica ou jurídica a quem se
imputa a obrigação de ressarcir os cofres públicos, por
ter causado ou concorrido para a ocorrência de dano.
Assim, considerando que o Relatório da Comissão não
constatou a ocorrência de dano, conclui-se que não estão
preenchidos os pressupostos para o desenvolvimento
válido e regular do referido processo.
Ademais, o art. 10 da IN TC 32/2014 regulamenta as
hipóteses em que serão arquivadas as tomadas de
contas especiais antes do encaminhamento ao Tribunal,
que assim dispõe:
www.tce.es.gov.br

Art. 10. Serão arquivadas as tomadas de contas especiais,
antes do encaminhamento ao Tribunal, nas hipóteses de:
I - recolhimento integral do débito, devidamente
atualizado;
II - em se tratando de bens, sua respectiva reposição ou
restituição da importância equivalente;
III - aprovação da prestação de contas de convênio
ou outro instrumento congênere, ou a regular
comprovação da aplicação dos recursos, mesmo que
extemporaneamente;
IV - comprovação da não ocorrência do dano imputado
aos responsáveis.
Portanto, à luz do art. 10, IV, da IN 32/2014, entendo
que não há que se falar em tomada de contas especial
no referido caso, tendo em vista que, comprovada a
não ocorrência do dano, o referido processo poderia ter
sido arquivado no Órgão de origem, antes mesmo do
encaminhamento a esta Corte de Contas.
Desse modo, insta registrar que o instrumento utilizado de
tomada de contas especial instaurada não é adequado à
hipótese dos autos, e, considerando a instrumentalidade
das formas e as hipóteses de cabimento, entendo ser
plausível a reautuação do presente processo como
representação, por estar enquadrado no disposto no
art. 99, § 1º, da Lei Complementar Estadual 621, de 8
de março de 2012 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas):
Art. 99. Serão recebidos pelo Tribunal como
representação os documentos encaminhados por agentes
públicos comunicando a ocorrência de ilegalidades ou
irregularidades de que tenham conhecimento em virtude
do exercício do cargo, emprego ou função, bem como
os expedientes de outras origens que devam revestir-se
Segunda-feira, 19 de agosto de 2019
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dessa forma, por força de lei específica.
§ 1º Têm legitimidade para representar ao Tribunal:
[...]
III - responsáveis pelos órgãos de controle interno, em
cumprimento ao artigo 76, § 1º, da Constituição Estadual;
Assim, identificou-se um relevante valor desviado
do FIA para pagamento de despesas de custeio, de
competência da Prefeitura Municipal de Alegre, o que
merece ser reparado, partindo-se da reautuação do
presente processo para Representação, dirigindo-se
determinações que visem à recomposição do Fundo
Municipal da Infância e Juventude de Alegre, cabendo
aos gestores informar sobre o andamento dos feitos nas
prestações de contas anuais futuras.
Nesse caso, caberá à Secretaria Geral de Controle Externo
(Segex), monitorar o recebimento das informações.
Além disso, observo que o valor a ser recomposto,
originalmente de R$ 379.086,81, passou a R$ 769.210,79
após apuração promovida pela Comissão responsável
pela tomada de contas especial, conforme consta das ﬂs.
02-14, da Peça Complementar 03774/2019-1 (peça 20).
Segundo informou a Comissão no respectivo relatório,
o cálculo partiu dos valores indicados nos extratos
bancários de 2008 a 2012 de conta bancária do Comcria,
tendo sobre eles incidido correção monetária e juros
de mora previstos na IN 32/2014, além de utilizar
a ferramenta de atualização disponibilizada pela
Corregedoria Geral de Justiça do estado do Espírito
Santo, o que pode significar a presença de anatocismo.
Logo, nesta etapa processual, entendo que o cálculo a
ser feito deve se ater à conversão dos valores repassados
para o índice de atualização dos créditos do Estado (Valor

de Referência do Tesouro Estadual – VRTE), reservandose a incidência de juros de mora para a fase de execução
das decisões do Tribunal.

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

Por isso, meu voto é no sentido de expedir determinação
visando à recomposição do Fundo, restringindo-se o
montante total aos valores repassados nos anos de
2010, 2011 e 2012, convertidos apenas para a VRTE
vigente naqueles exercícios, conforme determina a Lei
Complementar Estadual 621, de 8 de março de 2012 e
de acordo com a conhecida praxe histórica desta Casa.

1.1REAUTUAR o presente processo em REPRESENTAÇÃO;

Sendo assim, tendo em vista que os repasses foram
desembolsados mensalmente ao longo dos exercícios
de 2010, 2011 e 2012 e, ainda, por haver a incidência
de diferentes valores de referência no período,
entendo que a recomposição deva partir dos valores
nominais indicados no relatório da Comissão (ﬂs. 0715, da Peça Complementar 03774/2019-1 - peça 20),
desconsiderando-se, porém, a atualização e os juros
incididos, da seguinte forma:
Tabela
III PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO
Por todo o exposto e com base na competência
outorgada pelo inciso V, do artigo 29, do Regimento
Interno do TCEES, aprovado pela Resolução TC 261, de
4 de junho de 2013, divirjo do entendimento técnico e
ministerial e VOTO no sentido de que o Colegiado aprove
a seguinte proposta de deliberação:
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Conselheiro relator
1. ACÓRDÂO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
www.tce.es.gov.br

1.2 Julgar PROCEDENTE a representação, nos termos do
art. 95, II c/c art. 99, § 2º, da LC 621/2012;
1.3 DETERMINAR à atual gestão do Município de Alegre
para que, no prazo improrrogável de até 12 (doze)
meses, promova a recomposição dos recursos ao Fundo
da Infância e Adolescência, em até 12 (doze) parcelas
mensais que totalizem 181.431,65 VRTE, comprovandose mensalmente o cumprimento dessa determinação
perante este Tribunal;
1.4 NOTIFICAR o órgão central de CONTROLE INTERNO
do Município de Alegre para que acompanhe e adote as
medidas eventualmente necessárias para assegurar o
cumprimento da determinação contida no item III.3;
1.5 determinar à Secretaria Geral de Controle Externo
que realize o MONITORAMENTO da determinação
constante do item III.3;
1.6 dar CIÊNCIA às partes, aos interessados e ao MPC, na
forma regimental; e
1.7 Após o trânsito em julgado, ARQUIVAR os autos.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 26/06/2019 – 20ª Sessão Ordinária da
Primeira Câmara.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
(presidente), Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
(relator) e Luiz Carlos Ciciliotti da Cunha.
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
Segunda-feira, 19 de agosto de 2019
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RANNA DE MACEDO
Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
Relator
CONSELHEIRO LUIZ CARLOS CICILIOTTI DA CUNHA
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS
HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Em substituição ao procurador-geral
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões

Acórdão 00775/2019-1
Processos: 06868/2010-5, 04597/2015-1, 05767/2013-1
Classificação: Tomada de Contas Especial Convertida
Exercício: 2009
UG: CMP - Câmara Municipal de Pancas
Relator: Luiz Carlos Ciciliotti da Cunha
Responsável: CICERO QUEDEVEZ GROBERIO
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL ORIUNDA DE AUDITORIA
ORDINÁRIA - EXERCÍCIO DE 2009 – REGULAR COM
RESSALVA – QUITAÇÃO – ARQUIVAR.

Grobério, Presidente, que nos termos do Acórdão TC nº
00212/2013 lhe foi imputado, o débito de ressarcimento
no valor de R$ 8.010,00 (oito mil e dez reais) equivalente
a 4.009,8113 VRTE, bem como multa de 1.000 VRTE.

Grobério, Presidente, o débito de ressarcimento no
valor de R$ 8.010,00 (oito mil e dez reais) equivalente
a 4009,8113 VRTE, bem como multa de 1.000 VRTE,
conforme o Acórdão TC nº 00212/2013.

O responsável interpôs Embargos de Declaração, nos
autos do Processo TC nº 05767/2013-1, em apenso, que
foi conhecido e, no mérito, foram rejeitados, conforme o
Acórdão TC nº 348/2014.

Cabe ressaltar, que os Embargos de Declaração
interpostos pelo Sr. Cícero Quedevez Grobério foram
conhecidos, porém, no mérito foram rejeitados, tendo
sido emitido o Acórdão TC nº 348/2014, constante nos
autos do Processo TC nº 05767/2013-1, em apenso.

Na sequência, o responsável interpôs Pedido de Revisão,
nos autos do Processo TC nº 04597/2015-1, em apenso,
que foi conhecido, tendo sido indeferido o pedido
de efeito suspensivo e, quanto ao mérito, foi provido
parcialmente, responsabilizando os Srs. Adelcio Bento
Coﬄer, Fernando Antônio, Oliosi Iracy Pinheiro da Silva,
Juarez Carlos Giles, Juarez Mendonça Junior, Marcos
Alexandre M. Morais, Otniel Carlos de Oliveira, Rachel
Zucche�o, solidariamente com o Sr. Cícero Quedevez
Grobério, a ressarcirem ao erário do municipal a quantia
recebida acima do teto constitucional, conforme Acórdão
TC nº 00414/2017-9.
O Ministério Público de Contas, nos termos do Parecer nº
00356/2019-6, da lavra do Procurador Dr. Luciano Vieira,
sugeriu que as contas dos responsáveis sejam julgadas
regulares com ressalvas, em razão do recolhimento do
débito de ressarcimento.
É o sucinto relatório.

O EXMO. CONSELHEIRO LUIZ CARLOS CICILIOTTI DA
CUNHA:

VOTO

Tratam os autos de Tomada de Contas Especial,
oriunda de Auditoria Ordinária, realizada na Câmara
Municipal de Pancas, referente ao exercício de 2009,
sob a responsabilidade do Sr. Cícero Quedevez

Da análise dos autos, verifico que a Auditoria Ordinária,
realizada na Câmara Municipal de Pancas, relativa ao
exercício de 2009, foi convertida em Tomada de Contas
Especial, tendo sido imputado ao Sr. Cícero Quedevez

1. DA FUNDAMENTAÇÃO:

www.tce.es.gov.br

Inconformado, o responsável interpôs Pedido de Revisão,
nos autos do Processo TC nº 04597/2015-1, em apenso,
sendo emitido o Acórdão TC nº 00414/2017-9, que assim
decidiu, litteris:
[...]
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC4597/2015, ACORDAM os Srs. conselheiros do Tribunal
de Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão
plenária realizada no dia dezoito de abril de dois mil
e dezessete, à unanimidade, nos termos do voto do
relator, conselheiro Domingos Augusto Taufner:
1. Conhecer o Pedido de Revisão na forma dos artigos.
421 e 423 do Regimento Interno deste Tribunal;
2. Indeferir o pedido de efeito suspensivo ao Pedido de
Revisão e, quanto ao mérito, dar provimento parcial
ao presente pedido de revisão, para responsabilizar
os Srs. Adelcio Bento Coﬄer, Fernando Antonio, Oliosi
Iracy Pinheiro da Silva, Juarez Carlos Giles, Juarez
Mendonça Junior, Marcos Alexandre M. Morais, Otniel
Carlos de Oliveira, Rachel Zucche�o, solidariamente
ao presidente da Casa de Leis daquele município no
exercício de 2009, Sr. Cícero Quedevez Grobério, a
Segunda-feira, 19 de agosto de 2019
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ressarcirem ao erário do municipal a quantia recebida
acima do teto constitucional;
3. Notificar o Sr. Cícero Quedevez Grobério, para, no
prazo de 30 (trinta) dias improrrogáveis, ressarcir em
solidariedade com os demais vereadores, o montante
R$ 7.120,00 (sete mil cento e vinte reais) devidamente
atualizado, hipótese que terá suas contas julgadas
regulares com ressalva;
4. Citar os responsáveis Adelcio Bento Coﬄer, Fernando
Antonio, Oliosi Iracy Pinheiro da Silva, Juarez Carlos
Giles, Juarez Mendonça Junior, Marcos Alexandre M.
Morais, Otniel Carlos de Oliveira, Rachel Zucchetto
para que, no prazo de 30 (trinta) dias improrrogáveis
(art. 157, II, do Regimento Interno desta Corte de
Contas), prestem os esclarecimentos que julgarem
pertinentes e/ou recolham a importância devida, quanto
às irregularidades apontadas na Instrução Técnica
Inicial 103/2011, constante dos autos do processo TC6868/2010;
5. Notificar do autor, sr. Cícero Quedevez Grobério, do
teor desta decisão. – g.n.
Da leitura do sobredito Acórdão, verifico que os Srs.
Adelcio Bento Coﬄer, Fernando Antônio, Oliosi Iracy
Pinheiro da Silva, Juarez Carlos Giles, Juarez Mendonça
Junior, Marcos Alexandre M. Morais, Otniel Carlos de
Oliveira e Rachel Zucche�o, foram responsabilizados
solidariamente com o Sr. Cícero Quedevez Grobério, a
ressarcirem ao erário do municipal a quantia recebida
acima do teto constitucional.
Na sequência dos atos e fatos, a Secretaria-Geral
do Ministério Público de Contas emitiu o Termo de
Verificação nº 00099/2018-8, às folhas 348-349 dos

autos do Processo TC nº 04597/2015-1, em apenso,
informando que o Sr. Cícero Quedevez Grobério
recolheu ao cofre municipal, em 27/06/2017, o valor
de R$10.199,53 (dez mil, cento e noventa e nove reais e
cinquenta e três centavos).
O douto representante do Parquet de Contas, através do
Parecer nº 00356/2019-6, assim se manifestou, litteris:
[...]
Trata-se de Tomada de Contas Especial resultante
da conversão de processo de auditoria, realizada na
Câmara Municipal de Pancas, no exercício de 2009,
sob a responsabilidade de Cícero Quedevez Grobério,
Presidente à época.
Na forma do art.157, § 3º, do RITCEES, preliminarmente
ao julgamento de mérito das contas, o Acórdão TC212/2013 concedeu prazo ao responsável para efetuar o
ressarcimento em favor do erário municipal no valor de
R$ 4.009,81 VRTE e multa pecuniária no valor de 1000
VRTE.
Em seguida, em impugnação ao Acórdão TC-212/2013,
foi interposto, por Cícro Quedevez Grobério, o pedido
de revisão de que trata o processo TC-4597/2015, o qual
foi conhecido e parcialmente provido para, conforme
consignado no Acórdão TC – 414/2017 - Plenário, (a)
notificar Cícero Quedevez Grobério, para, no prazo de 30
(trinta) dias improrrogáveis, ressarcir em solidariedade
com os demais vereadores o montante de R$ 7.120,00,
bem como (b) reabrir a instrução processual citandose “os responsáveis Adelcio Bento Coﬄer, Fernando
Antônio Oliosi, Iracy Pinheiro da Silva, Juarez Carlos Giles,
Juarez Mendonça Júnior, Marcos Alexandre M. Morais,
Otniel Carlos de Oliveira, Rachel Zucchetto para que no
www.tce.es.gov.br

prazo de 30 (trinta) dias, na forma do art. 157, inciso II,
do RITCEES, prestem os esclarecimentos que julgarem
pertinentes e/ou recolham a importância devida
(R$890,00 cada), quanto às irregularidades apontadas
na Instrução Técnica Inicial – ITI 103/2011, constante dos
autos do processo TC-6868/2010”.
Em resposta, foram apresentados os comprovantes de
pagamento por Cícero Quedevez Grobério, Otniel Carlos
de Oliveira, Fernando Antônio, Juarez Carlos Giles,
Marcos Alexandre M. Morais, Juarez Mendonça Júnior
e Rachel Zucchetto (ﬂs. 226, 256, 261, 271, 276, 312 e
329).
Consta às ﬂs. 348/349 Termo de Verificação n.
00099/2018-8
expedido
pela
Secretaria-Geral
do Ministério Público de Contas que certifica o
recolhimento integral do débito por Cícero Quedevez
Grobério, o que se comprova também pelo documento
às ﬂs. 357/370, ora anexado aos autos do processo TC4597/2015.
Às ﬂs. 338 foi apresentada pela viúva, Vanete Ribeiro
da Silva, certidão de óbito de Iracy Pinheiro da Silva,
em virtude de seu falecimento, ocorrido em 14/05/16,
onde requer a extinção do processo sem julgamento do
mérito.
Pois bem.
Disciplina o § 4º do art. 157 do RITCEES que “reconhecida
a boa-fé do responsável, a liquidação tempestiva do
atualizado monetariamente, saneará o processo, se não
houver sido observada irregularidade grave nas contas,
hipótese em que o Tribunal julgará as contas regulares
com ressalva e dará quitação ao responsável”.
Depreende-se deste preceptivo que são requisitos
Segunda-feira, 19 de agosto de 2019
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cumulativos para a obtenção do referido favor legal
(a) boa-fé; (b) liquidação tempestiva do débito e (c)
inexistência de irregularidade grave.

razões de decidir o posicionamento do Parquet de
Contas, conforme Parecer nº 00356/2019-6, quanto ao
julgamento das contas com ressalvas.

Na espécie, o recolhimento do valor integral do débito
efetuado pelo responsável solidário Cícero Quedevez
Grobério,no prazo estipulado no Acórdão TC – 414/2017
- Plenário, aproveita aos demais devedores, fazendo
jus, portanto, ao benefício legal acima citado.

2. DOS DISPOSITIVOS:

Posto isso, o Ministério Público de Contas oficia:

LUIZ CARLOS CICILIOTTI DA CUNHA

1 - sejam julgadas REGULARES COM RESSALVA as contas
de Cícero Quedevez Grobério, Adelcio Bento Coﬄer,
Fernando Antônio Oliosi, Iracy Pinheiro da Silva, Juarez
Carlos Giles, Juarez Mendonça Júnior, Marcos Alexandre
M. Morais, Otniel Carlos de Oliveira, Rachel Zucche�o,
na forma do artigo 84, II, da LC nº. 621/12;
Por fim, com fulcro no inciso III do art. 41 da Lei n.
8.625/1993 e no parágrafo único do art. 53 da Lei
Complementar nº 621/2012, reserva-se, ainda, este
Parquet ao direito de manifestar-se oralmente em sessão
de julgamento. – g.n.
Não obstante do requerimento da Sra. Vanete Ribeiro
da Silva (ﬂ. 337), quanto a extinção do processo sem
julgamento do mérito, em razão do falecimento, em
14/05/2016, do Sr. Iracy Pinheiro da Silva, conforme
Certidão de Óbito (ﬂ. 338), entendo que mesmo não
sendo cabível a extinção, devido a existência de débito
de ressarcimento, ressalto que, devido ao recolhimento
integral pelo Sr. Cícero Quedevez Grobério, aproveita-se
o referido recolhimento do débito de ressarcimento aos
demais responsáveis, inclusive ao de cujus.
Desse modo, dos elementos constantes dos autos,
diante da quitação integral do débito, adoto como

Ante o exposto, acompanhando o posicionamento do
Ministério Público de Contas, VOTO no sentido de que
o Colegiado aprove a seguinte minuta de Acórdão que
submeto à sua consideração.
Conselheiro Relator
1. ACÓRDÃO:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as
razões expostas pelo relator, em:
1.1. JULGAR REGULAR COM RESSALVA as contas, da
Câmara Municipal de Pancas, relativa ao exercício de
2009, sob a responsabilidade dos Srs. Adelcio Bento
Coﬄer, Fernando Antônio, Oliosi Iracy Pinheiro da Silva,
Juarez Carlos Giles, Juarez Mendonça Junior, Marcos
Alexandre M. Morais, Otniel Carlos de Oliveira, Rachel
Zucche�o e Cícero Quedevez Grobério, em razão do
recolhimento do débito de ressarcimento, dando-lhes a
devida quitação, na forma do inciso II, do artigo 84, da
Lei Complementar Estadual nº 621/2012, pelos motivos
acima indicados;
1.2. DAR ciência aos interessados, ARQUIVANDO-SE os
presentes autos, após o trânsito em julgado.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 26/06/2019 – 20ª Sessão Ordinária da
Primeira Câmara.
www.tce.es.gov.br

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

ACÓRDÃO 00975/2019-9
Processo: 05683/2017-1
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2016
UG: PMA - Prefeitura Municipal de Alegre
Relator: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
Responsável: PAULO LEMOS BARBOSA
Procurador: BRUNO RUA BAPTISTA (OAB: 9935-ES)
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – PREFEITURA
MUNICIPAL DE ALEGRE – EXERCÍCIO DE 2016 –
JULGAMENTO PELA REGULARIDADE DAS CONTAS –

Segunda-feira, 19 de agosto de 2019
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ARQUIVAR
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA
DE MACEDO
1 RELATÓRIO
Versam os presentes autos sobre a Prestação de Contas
Anual (Ordenador) da Prefeitura Municipal de Alegre,
referente ao exercício de 2016, sob a responsabilidade
do senhor Paulo Lemos Barbosa.
Inicialmente foi elaborado o Relatório Técnico
722/2017, apontando indicativos de irregularidades,
que foram consubstanciados na Instrução Técnica Inicial
1170/2017, sugerindo a citação do senhor Paulo Lemos
Barbosa para apresentação de suas alegações de defesa,
como se demonstra a seguir:
Tabela
Regularmente citado, conforme registrado na Certidão
1919/2017 do Núcleo de Controle de Documentos e no
AR/Contrafé 7611/2017, o responsável não fez juntar aos
autos qualquer esclarecimento no prazo legal, conforme
registrado pelo Coordenador do Núcleo de Controle de
Documentos no Despacho 12784/2018 e pela Secretaria
Geral das Sessões no Despacho 12885/2018. Diante
deste fato, demonstrada inércia processual configurouse revelia, declarada na Decisão Monocrática 485/2018,
de 23 de março de 2018.
A documentação encaminhada foi analisada pela Secex
Contas, a qual concluiu na Instrução Técnica Conclusiva
1385/2018, de 20 de abril de 2018, pela irregularidade
das contas em razão da manutenção das irregularidades
apontadas nos itens 3.2.2, 3.3.1 e 3.4.1 todos do
Relatório Técnico 722/2017.
Na data de 26 de abril de 2018 o Sr. Paulo Lemos

Barbosa apresentou a Petição Intercorrente 767/2018
onde requer sustentação oral e juntada de documentos.
Apresentou, no mesmo protocolo, a Peça Digitalizada
130/2018, a qual foi encaminhada para análise técnica.
A Manifestação Técnica 451/2018, de 05 de junho de
2018, ratifica a Instrução Técnica Conclusiva 1385/2018
“tendo em vista que a documentação juntada não tem
relação com o tratado nos autos, não interferindo,
portanto, na análise de mérito dos itens considerados
irregulares, e que assim permanecem.”. O Parecer do
Ministério Público de Contas 2373/2018 delibera no
mesmo sentido.
Consta dos autos documentação encaminhada a esta
Corte pelo responsável, datada de 10 de abril de
2018 (Resposta de Comunicação 201/2018 e Peças
Complementares nºs 5048/2018 a 5060/2018), inserida
no sistema TCEES em 11 de abril de 2018, onde requer
a apreciação de sua defesa, apesar da revelia declarada.
Mediante a Decisão Monocrática 0315/2019 o senhor
Paulo Lemos Barbosa foi NOTIFICADO de que poderá
realizar sustentação oral na data de julgamento dos
autos, apresentando as justificativas constantes no
protocolo 4613/2018-5, e que a sua declaração de
revelia será reanalisada no julgamento dos autos.
Na sessão da Primeira Câmara do dia 05 de junho de
2019 foi realizada sustentação oral pelo Dr. Bruno Rua
Baptista, representando o senhor Paulo Lemos Barbosa.
Foi deferida juntada de memorial e documentação de
suporte. O processo foi retirado de pauta e enviado a
área técnica e órgão ministerial para análise.
A área técnica manifesta-se na Manifestação Técnica
6897/2019 no sentido de afastar as irregularidades
www.tce.es.gov.br

descritas nos itens 3.3.1 e 3.4.1 e ressalvar a do item
3.2.2, concluindo pela regularidade com ressalva das
contas apresentadas.
Lado outro, o Ministério Público de Contas no Parecer
3244/2019, da lavra do procurador de Contas Heron
Carlos Gomes de Oliveira, dissente da área técnica e
propõe o julgamento na forma da Instrução Técnica
Conclusiva 1793/2018, onde analisa os documentos
insertos nos autos antes da defesa oral, mantendo as 3
supostas irregularidades ali descritas, concluindo pela
irregularidade das contas.
É o relatório.
2 FUNDAMENTAÇÃO
Compulsando acuradamente os autos, verifico que o
feito se encontra devidamente instruído, portanto, apto
a um julgamento, eis que observados todos os trâmites
legais e regimentais.
O Tribunal de Contas oportunizou a sustentação oral
solicitada pelo defendente ( Decisão Monocrática
315/2019), consolidada na 17ª Sessão Ordinária da
Primeira Câmara, ocorrida no dia 05 de junho de 2019,
e a área técnica reviu sua primeira posição, conforme
nova documentação acostada aos autos, na forma da
Manifestação Técnica 6897/2019, indicando que as peças
introduzidas aos autos demonstraram a regularidade de
duas das irregularidades e a ressalva de outra.
Desta feita, ratifico em parte o posicionamento da
área técnica para tomar como razão de decidir a
fundamentação exarada na Manifestação Técnica
6897/2019 abaixo transcrita:
- Manifestação Técnica 6897/2019:
“[...]
Segunda-feira, 19 de agosto de 2019
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2 DOS INDICATIVOS DE IRREGULARIDADE

Decisão Monocrática 458/2018.

2.1 DIVERGÊNCIA ENTRE O SALDO CONTÁBIL DOS
DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS E O VALOR DOS
INVENTÁRIOS DE BENS (ITEM 3.2.2 DO RTC 722/2017)

Pelo exposto, considerando que o gestor responsável
não apresentou documentos nem justificativas a fim
de esclarecer a divergência apontada, não havendo nos
autos comprovação de sua regularização, opina-se no
sentido de manter o indicativo de irregularidade.

Inobservância aos artigos 94 a 96 da Lei 4.320/64.
DA ANÁLISE NA ITC
Conforme relatado no RTC 722/2017:
A análise dos registros patrimoniais restringiu-se à
avaliação dos valores demonstrados nas contas de
estoques e de bens móveis, imóveis e intangíveis.
Na tabela a seguir, demonstram-se os valores extraídos
das demonstrações contábeis e do inventário de bens
realizado em 31/12/2016:
Tabela 14: Estoques, Imobilizados e Intangíveis Em R$
1,00
Fonte: Processo TC 05683/2017 - Prestação de Contas
Anual/2016
Conforme divergências demonstradas na tabela 14,
verifica-se que o valor inventariado do bem não foi
devidamente evidenciado em sua respectiva conta
contábil. Tal situação pressupõe falhas na contabilização,
nas conciliações e/ou inventário ou não elaboração do
inventário �sico, na medida em que há divergências
entre o inventário de bens e os valores registrados na
contabilidade, motivo pelo qual se sugere CITAR o Sr.
Paulo Lemos Barbosa para apresentar os documentos e
razões de justificativas que julgar necessários.
Devidamente citado, Termo de Citação 1815/2017, o
Sr. Paulo Lemos Barbosa não apresentou justificativas
quanto ao indicativo de irregularidade acima apontado,
sendo, portanto, declarado revel pelo relator, conforme

DA DEFESA ORAL:
A primeira suposta irregularidade apontada trata-se da
“divergência entre o saldo contábil dos demonstrativos
contábeis e o valor dos inventários de bens”, item 3.2.2
do RTC-722/2017. No tocante aos bens móveis, a suposta
divergência ocorreu devido a problemas com o sistema
informatizado, utilizado pela Prefeitura de Alegre, apenas
na geração e no envio do arquivo de inventário anual
dos referidos bens, estando inconsistentes os relatórios
encaminhados. Nesta oportunidade, requeiro a juntada
aos autos dos arquivos corretos, demonstrando de
forma fidedigna, o real valor do Inventário Anual de Bens
Móveis de acordo com o Balanço Patrimonial do Exercício
de 2016, o qual também se requer a juntada. Com
relação ao inventário dos bens imóveis, esclarece-se que
a Instrução Normativa TC-36/2016 dispõe sobre os novos
prazos-limite de adoção dos procedimentos contábeis
patrimoniais aplicáveis ao Estado e municípios no que se
refere ao reconhecimento, mensuração e evidenciação
dos bens móveis e imóveis, respectiva depreciação,
amortização ou exaustão, reavaliação e redução ao
valor recuperável, exceto bens do patrimônio cultural
e de infraestrutura. Ou seja, quanto aos prazos-limites
para preparação de sistemas e outras providências de
implantação, ficou estabelecida a data de 31/12/2018,
estando, portanto, dentro da margem fixada pela
referida Instrução Normativa. E, e no que se refere à
www.tce.es.gov.br

obrigatoriedade dos registros contábeis, a partir de 01 de
janeiro de 2019, de forma que não pode ser considerada
falha ou divergência passível de irregularidade em
data anterior a esse prazo mencionado. Há que se
ressaltar que no decorrer do exercício de 2017, a nova
administração do município estava providenciando
o inventário de bens imóveis. E para tanto nomeou a
comissão responsável - decreto em anexo, que também
peço a juntada. E essa mesma comissão, em conjunto
com a equipe técnica-contábil e de patrimônio, conciliou
o valor �sico com o contábil para a prestação de contas
do exercício de 2017, de acordo com os documentos que
ora se pede a juntada, devendo este levantamento ter
sido finalizado no ano de 2018.
ANÁLISE DA DEFESA:
O presente item consiste na indicação de divergência
entre os registros contábeis e �sicos dos bens móveis e
imóveis.
Em sua defesa, o gestor esclarece que houve problemas
com o sistema informatizado na geração do inventário dos
bens móveis, ratificando o saldo evidenciado no Balanço
Patrimonial. Quanto aos bens imóveis, depreende-se das
argumentações apresentadas que o inventário não havia
sido concluído até o término do exercício em análise, pois
em suas justificativas menciona a Instrução Normativa
TC-36/2016, o estabelecimento de novos prazos limite
para “preparação de sistemas e outras providências de
implantação”, bem como afirma que “no decorrer do
exercício de 2017, a nova administração do município
estava providenciando o inventário de bens imóveis”, o
qual seria finalizado no exercício de 2018.
Compulsando os documentos anexados à defesa,
verifica-se que foram juntados novo RESMOV – Resumo
Segunda-feira, 19 de agosto de 2019
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de Inventário de Bens Móveis 2016 (Peça Complementar
12757/2019), Inventário Anual de Bens Patrimoniais 2016
(Peças Complementares 12759/2019 a 12776/2019),
RESIMO – Resumo de Inventário de Bens Imóveis 2017
(Peça Complementar 12758/2019), Inventário de Bens
Imóveis, sem indicação do exercício de referência (Peça
Complementar 12777/2019) e Balanço Patrimonial
de 2016 e 2017 (Peças Complementares 12778/2019
a 12779/2019). Confrontando-os com a situação
evidenciada no Balanço Patrimonial 2016 tem-se que:
O saldo de bens móveis registrado no RESMOV coaduna
com o evidenciado no Balanço Patrimonial e declarado
no TERMOV – Termo Circunstanciado de Bens Móveis, no
total de R$6.896.448,78 ao final de 2016. Já o Inventário
de Bens Patrimoniais totaliza R$6.879.416,86, restando
uma divergência de R$17.031,92;
Grande parte do saldo de bens imóveis foi baixado na
contabilidade no exercício de 2017, reduzindo-o ao
montante de R$ 626.762,44, demonstrando que o saldo
ao final de 2016 (R$ 14.839.542,30) não retratava a
realidade patrimonial do município, evidenciando uma
divergência de R$14.212.779,86.
Partindo das informações apresentadas pelo defendente,
de que a nova administração do município nomeou a
comissão de inventário, a qual “conciliou o valor �sico
com o contábil para a prestação de contas do exercício
de 2017, de acordo com os documentos que ora se pede
a juntada, devendo este levantamento ter sido finalizado
no ano de 2018”, consultou-se a Prestação de Contas
Anual de 2018 – Gestão (TC 8744/2019) e, depreende-se
que os bens foram baixados em 2017 e reincorporados à
medida em que foram inventariados, pois o saldo de bens
imóveis evidenciado no Balanço Patrimonial de 2018 é

de R$ 11.624.851,13, em consonância com o Inventário
de Bens Imóveis do mesmo exercício (INVIMO).
Pois bem.
Cabe ressaltar que, inicialmente, o inventário de bens
imóveis não foi encaminhado de forma completa, não
sendo possível afirmar a existência dos bens registrados
no Balanço Patrimonial de 2016.
Não obstante, o envio de inventário incompleto
encontra-se em desacordo com as exigências contidas na
Instrução Normativa 34/2015. Ou seja, as informações
constantes dos autos são insuficientes para comprovar
os saldos patrimoniais existentes em 31/12/2016 nas
contas de bens móveis e imóveis, evidenciados no
Balanço Patrimonial, nos montantes de R$14.839.542,30
e R$6.896.448,78, respectivamente.
Por oportuno, destaca-se que, relativamente aos
procedimentos contábeis e patrimoniais, ocorreram,
a partir de 2014, alterações na legislação vigente que
regulamentaram os prazos-limites para preparação de
sistemas e a obrigatoriedade dos registros contábeis.
De acordo com a Resolução TC 258, de 7 de maio de
2013, os Municípios estavam autorizados a levantar
toda situação patrimonial e as devidas reavaliações
até 31/12/2014, já em 18 de novembro de 2014, foi
editada a Resolução TC 280/14, a qual normatizou que
os Procedimentos Contábeis Patrimoniais do MCASP
(Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público)
fossem implementados integralmente até o final do
exercício de 2015. Ambas as Resoluções foram revogadas
pela Instrução Normativa TC 036, de 23 de fevereiro de
2016, onde restou configurado que os municípios teriam
prazos-limites para preparação de sistemas e outras
providências de implantação e obrigatoriedade dos
www.tce.es.gov.br

registros contábeis.
Dessa forma, salvo melhor juízo, depreende-se que,
no presente caso, existe configurada uma situação
de “regularidade com ressalvas”, pois a avaliação
do cumprimento dos procedimentos contábeispatrimoniais, de acordo com as regras vigentes e,
sobretudo por força da Instrução Normativa TC 036/2016,
poderá ocorrer por ocasião da análise da Prestação de
Contas Anual referente ao exercício de 2016, no caso do
reconhecimento, mensuração e evidenciação dos Bens
em Almoxarifado (Estoques) e, em exercícios seguintes,
quanto às regularizações relativas aos Bens Móveis e
Imóveis.
Nos termos do art. 96 da Lei 4.320/64, o levantamento
geral dos bens móveis e imóveis terá por base o
inventário analítico de cada unidade administrativa e os
elementos da escrituração sintética na contabilidade.
Ressalta-se, novamente, que as contas do exercício de
2018, encaminhadas via sistema CidadES, apresenta
compatibilidade entre inventário e registros patrimoniais
de bens móveis e imóveis, conforme ANEXO 01,
demonstrando que o município vem realizando os
procedimentos necessários à adequação gradual do
controle patrimonial dos bens públicos.
Ante a todo o exposto, propõe-se ressalvar o indicativo
de irregularidade, sendo inócua, porém, qualquer
determinação à atual Administração Municipal, face às
adequações constatadas nos demonstrativos contábeis
do exercício de 2018.
2.2 AUSÊNCIA DE MEDIDAS ADMINISTRATIVAS QUE
VIABILIZASSEM À EMISSÃO DO PARECER DO CONTROLE
INTERNO SOBRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (ITEM
Segunda-feira, 19 de agosto de 2019
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3.3.1 DO RTC 722/2017)
Inobservância aos artigos 135, § 4º e 138, § 3º do RITCEES,
art 5º da Res. TCEES 227/2011, IN TCEES 34/2015.
DA ANÁLISE NA ITC:
Conforme relatado no RTC 722/2017:
Tendo em vista que não foi realizada análise da prestação
de contas pelo Controle interno do Município de Alegre,
por não estar integralmente implementado, impedindo
assim a realização de procedimentos de controle, sugerese CITAR o Sr. Paulo Lemos Barbosa, para apresentar
justificativas pela ausência de tomada de medidas
necessárias e suficientes que viabilizassem a emissão do
parecer do controle interno sobre a prestação de contas
anual.
Devidamente citado, Termo de Citação 1815/2017, o
Sr. Paulo Lemos Barbosa não apresentou justificativas
quanto ao indicativo de irregularidade acima apontado,
sendo, portanto, declarado revel pelo relator, conforme
Decisão Monocrática 458/2018.
Pelo exposto, considerando que o gestor responsável
não apresentou documentos nem justificativas a fim
de esclarecer a divergência apontada, não havendo nos
autos comprovação de sua regularização, opina-se no
sentido de manter o indicativo de irregularidade.
DA DEFESA ORAL:
Passo ao segundo ponto, “ausência de medidas
administrativas que viabilizassem a emissão do parecer
do controle interno sobre a prestação de contas anual”.
Neste ponto deve ser registrado que o mandato do
responsável se encerrou na data de 31/12/2016. A partir
do dia seguinte, ele não teve mais qualquer acesso às
dependências �sicas da Prefeitura Municipal de Alegre,

e tampouco acesso a informações e documentos do
município. Pelo contrário, todas as solicitações que
fez, em que pese a Lei de Acesso à Informação, entre
outros instrumentos capazes de lhe conferir esse direito,
houve sucessivas negativas por parte do então gestor do
município quanto ao fornecimento desses documentos,
o que muito prejudicou a sua defesa. Assim, em que pese
as alegações do controle interno quanto às dificuldades
para emissão do relatório, a responsabilidade do
fechamento do balanço e o envio da prestação de contas
anual foi cumprida e encaminhada dentro do prazo pela
equipe de técnicos da contabilidade, que permaneceram
em suas funções após a saída do responsável do cargo
de Prefeito do município de Alegre. Relevante trazer à
tona, ainda, que o responsável pelo controle interno era
também membro na comissão da equipe de transição
de governo, sendo nomeado para o cargo na data de
01/01/2017, de modo que não pode ser imputado ao
responsável os atos de responsabilidade de outra pessoa.
ANÁLISE DA DEFESA:
Partindo das alegações apresentadas, depreende-se que
o gestor adotou medidas visando estruturar o sistema de
controle do município. Ademais, ressalta o gestor que “o
responsável pelo controle interno era também membro
na comissão da equipe de transição de governo, sendo
nomeado para o cargo na data de 01/01/2017”.
Constam das Peças Complementares 12780/2019 e
12781/2019, a Portaria 3.517/2016, de designação da
Comissão de Transição de Governo Municipal e o Decreto
10.166/2017, de nomeação do Sr. Danyel Ferreira Sueth
para o cargo de Coordenador Geral de Controle Interno,
cujo teor corroboram as alegações do defendente.
Percorrendo o RELUCI, é possível constatar a realização
www.tce.es.gov.br

de procedimentos de controle, conforme registrado
no item “1. Procedimentos de Controle Adotados pelo
Controle Interno”, alegando, ao final do item, não possuir
dados suficientes para emitir opinião sobre as contas do
prefeito, como segue:
(FIGURA)
Entretanto, o Controlador Geral do Município, no tópico
“5. Parecer Conclusivo”, declara que houve exame da
prestação de contas:
(FIGURA)
Vale ressaltar, ainda, que a limitação dos dados e/ou
complexidade dos procedimentos de controles a serem
analisados na Prestação de Contas Anual não deve
ensejar ausência de manifestação do órgão de controle
interno sobre as contas em análise, conforme conclui o
responsável pela Unidade Central de Controle Interno,
uma vez que a Auditoria pressupõe análise periódica
e por amostragem, ainda, que sejam necessários
apontamentos de ressalva, diante da incongruência dos
dados obtidos ou desconhecimento dos fatos, como
alega o controlador.
Por fim, não se pode afirmar quer houve ausência de
medidas por parte do Chefe do Executivo municipal
que pudessem embaraçar o funcionamento do controle
interno local.
Assim, ante todo exposto, sugere-se acolher as
justificativas apresentadas e afastar o indicativo de
irregularidade.
2.3 RESUMO ANUAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS
SERVIDORES VINCULADOS AO RGPS E RPPS NÃO
APRESENTA INFORMAÇÕES DA RESPECTIVA FOLHA
(ITEM 3.4.1 DO RTC 722/2017)
Segunda-feira, 19 de agosto de 2019
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Inobservância a Instrução Normativa 34/2015.

rejeição das contas.

Gestora Em R$ 1,00

DA ANÁLISE NA ITC:

Devidamente citado, Termo de Citação 1815/2017, o
Sr. Paulo Lemos Barbosa não apresentou justificativas
quanto ao indicativo de irregularidade acima apontado,
sendo, portanto, declarado revel pelo relator, conforme
Decisão Monocrática 458/2018.

Fonte: Processo TC 05096/2017 - Prestação de Contas
Anual/2016 – BALEXO

Conforme relatado no RTC 722/2017:
Os resumos da folha de pagamento dos servidores
vinculados ao RGPS e ao RPSS, arquivos FOLRGP e
FOLRPP, constantes no sistema cidadES não apresentam
as informações da respectiva folha de pagamento, tais
como as rubricas referentes às vantagens e aos descontos,
assim como os respectivos valores, impossibilitando
a realização da análise necessária à apuração valores
empenhados, liquidados e pagos, a �tulo de obrigações
previdenciárias devidas pela Unidade Gestora, bem
como, os valores retidos dos servidores e recolhidos aos
Regimes de Previdência correspondentes.
Demonstra-se nas tabelas a seguir os valores
contabilizados a �tulo de contribuição patronal (tabela
15) e contribuições dos servidores (tabela 16), apurados
com base nas peças que integram a Prestação de Contas
Anual.
(FIGURA)
Desta forma, se sugere CITAR o Sr. Paulo Lemos Barbosa
para justificar o desatendimento à regulamentação
prevista na IN TCEES 34/2015 e enviar os resumos de
folha de pagamento dos servidores vinculados ao RGPS
e ao RPPS, contendo todas as rubricas de vantagens
e descontos e seus respectivos valores, bem como o
valor da contribuição patronal apurada. Ainda, caso os
valores de contribuição patronal, empenhado, liquidado
e pago e a contribuição dos servidores retida e paga,
apresente divergência em relação aos valores contidos
nas tabelas 15 e 16, a mesma deverá ser justificada
com documentação probatória, sob pena de ensejar em

Pelo exposto, considerando que o gestor responsável
não apresentou documentos nem justificativas a fim
de esclarecer a divergência apontada, não havendo nos
autos comprovação de sua regularização, opina-se no
sentido de manter o indicativo de irregularidade.
DA DEFESA ORAL:
Em sua defesa o gestor afirma ter acostado o resumo
das folhas de pagamento dos servidores vinculados ao
regime geral (RGPS) e ao regime próprio (RPPS).
Constam dos documentos inseridos nas Peças
Complementares 12780/2019 a 12783/2019, os referidos
resumos, porém os documentos se encontram com a
legibilidade prejudicada. Não obstante, considerando que
a mesma documentação foi apresentada anteriormente,
por meio do Protocolo 4613/2018-5 (Resposta de
Comunicação 201/2018 e Peças Complementares
5048/2018 a 5060/2018), e, a fim de garantir o direito
à ampla defesa e o contraditório, utilizou-se os arquivos
correlatos na presente análise (Peças Complementares
5057/2018 a 5060/2018).
Dos resumos das folhas de pagamento dos servidores,
extrai-se que os valores contabilizados a �tulo de
contribuição patronal (Tabela 01) e contribuições dos
servidores (Tabela 02), apurados com base nas peças que
integram a Prestação de Contas Anual são os seguintes:
Tabela 01: Contribuições Previdenciárias – Unidade
www.tce.es.gov.br

Tabela 02: Contribuições Previdenciárias – Servidor Em
R$ 1,00
Fonte: Processo TC 05096/2017 - Prestação de Contas
Anual/2016 – DEMDFL, Resumos Defesa.
No que tange às contribuições previdenciárias do RPPS
(parte patronal), verifica-se, das tabelas acima, que
os valores registrados e pagos pela unidade gestora,
no decorrer do exercício em análise, representaram
138,22% dos valores devidos (informados no resumo
anual da folha de pagamentos). Além do valor de
R$655.105,91 de patronal, a folha também indica um
total de R$1.186.932,84 no campo 10, destinado ao
“Valor da Contrib. Suplem. Amortiz. do Déficit Atuarial/
Sem Segregação”, conforme discriminado no Anexo II da
IN 34/2015, item 14) FOLRPP.XML. Depreende-se, assim,
que apesar de os valores registrados e pagos serem
superiores ao indicado no campo 7, destinado ao “Valor
da Contribuição Patronal/Sem Segregação” da folha de
pagamento, a diferença paga a maior pode justificar-se
por pagamento de aportes e parcelamento de débitos
junto ao RPPS.
Nessa linha, observou-se que o município informou ter
pago todas as parcelas vincendas no exercício de 2016 dos
parcelamentos com o IPASMA – Instituto de Previdência
e Assistência do Município de Alegre (DELREP, Peça 051),
no total de R$ 1.002.378,60, e, ainda, que registrou
transferências concedidas para aportes de recursos para
o RPPS no Balanço Financeiro (BALFIN, Peça 005), no
valor de R$ 417.065,56.
Segunda-feira, 19 de agosto de 2019
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Assim, podem-se ser considerados os valores apurados
das contribuições previdenciárias do RPPS (parte
patronal), como aceitáveis, para fins de análise das
contas.
Em relação às contribuições previdenciárias do RPPS
(parte do servidor), observa-se, das tabelas acima, que
os valores registrados e recolhidos pela unidade gestora,
no decorrer do exercício em análise, representaram,
respectivamente, 100,22% e 99,95% dos valores devidos,
sendo considerados como aceitáveis, para fins de análise
das contas.
Quanto às contribuições previdenciárias do RGPS (parte
patronal), verifica-se, das tabelas acima, que os valores
registrados e pagos pela unidade gestora, no decorrer
do exercício em análise, representaram 102,84% dos
valores devidos, sendo considerados como aceitáveis,
para fins de análise das contas.
Com relação às contribuições previdenciárias do RGPS
(parte do servidor), observa-se, das tabelas acima, que
os valores registrados e recolhidos pela unidade gestora,
no decorrer do exercício em análise, representaram,
respectivamente, 103,53% e 103,45% dos valores
devidos, sendo considerados como aceitáveis, para fins
de análise das contas.
Ante todo o exposto, sugere-se acolher as justificativas
apresentadas pelo defendente e afastar o indicativo de
irregularidade.
3. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
A presente análise pautou-se nos termos do Relatório de
Voto 29/2019, exarado pelo eminente relator.
Nesse sentido, foram examinados todos os documentos
anexos à defesa, concluindo-se por conter nos autos

justificativas e documentos suficientes para afastar os
indicativos de irregularidade apontados nos itens 3.3.1
e 3.4.1; e ressalvar o item 3.2.2, todos do RT 722/2017,
sendo inócua, porém, qualquer determinação à
atual Administração Municipal, face às adequações
constatadas nos demonstrativos contábeis do exercício
de 2018.
Diante do exposto e do que consta dos autos, submetese à consideração superior a seguinte proposta de
encaminhamento:
1. Julgar REGULAR COM RESSALVA a prestação de contas
anual de gestão do Sr. Paulo Lemos Barbosa, no exercício
das funções de ordenador de despesas da Prefeitura
Municipal de Alegre, no exercício de 2016, na forma do
artigo 84 da Lei Complementar Estadual 621/2012.
2. Exclusivamente para os fins do disposto na Decisão
Plenária TC-13/2018, que dispõe sobre a aplicação
no âmbito deste Tribunal da interpretação da fixação
de tese jurídica de repercussão geral pelo Supremo
Tribunal Federal, em sede de Recurso Extraordinário nº
848.826/DF, emitir parecer prévio pela APROVAÇÃO
COM RESSALVA da prestação de contas anual de
gestão, exercício de 2016, sob responsabilidade do Sr.
Paulo Lemos Barbosa, objetivando instrumentalizar o
julgamento pela Câmara Municipal de Alegre, nos termos
do art. 1º, inciso I, alínea “g”, da Lei Complementar nº
64, de 18 de maio de 1990.
Vitória/ES, 14 de junho de 2019.
[...]”
Parecer 3244/2019:
“[...]
O Ministério Público de Contas, por meio da 3ª
www.tce.es.gov.br

Procuradoria Especial de Contas, no exercício de suas
atribuições institucionais, considerando a sustentação
oral realizada na 17ª Sessão Ordinária da Primeira
Câmara, realizada no dia 05/06/2019; considerando,
sobre tal aspecto, que a defesa oral não trouxe
elementos novos ou aptos a ensejar uma mudança de
entendimento sobre os indicativos de irregularidades
analisados; data venia o entendimento formulado na
Manifestação Técnica 06897/2019, considerando que
os fatos e fundamentos apresentados já haviam sido
analisados exaustivamente; pugna pelo julgamento
do feito na forma proposta pela equipe técnica e pela
manutenção das irregularidades contidas na Instrução
Técnica Conclusiva 01385/2018 - ratificada pelo anterior
parecer deste Parquet (Parecer do Ministério Público de
Contas 01793/2018), cuja proposta de encaminhamento
enunciara-se nos seguintes moldes:
3. PROPOSTA DEENCAMINHAMENTO
Foi examinada a Prestação de Contas Anual relativa
à Prefeitura Municipal Alegre, exercício de 2016,
sob a responsabilidade do Sr. Paulo Lemos Barbosa,
formalizada de acordo com a IN TCEES 34/2015, e
instruída considerando-se o escopo delimitado pela
Resolução TC 297/2016 e alterações posteriores.
Quanto ao aspecto técnico-contábil e o disposto na
legislação pertinente, opina-se no sentido de que
este Egrégio Tribunal de Contas julgue IRREGULAR a
prestação de contas anual do Sr. Paulo Lemos Barbosa,
ordenador de despesas do exercício de 2016, nos termos
do art. 84, inciso III, da Lei Complementar 621/2012; e do
art. 163, inciso IV, do Regimento Interno (Resolução TC
261/2013), tendo em vista a manutenção das seguintes
irregularidades apontadas no RT 722/2017:
Segunda-feira, 19 de agosto de 2019
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2.1 – DIVERGÊNCIA ENTRE O SALDO CONTÁBIL DOS
DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS E O VALOR DOS
INVENTÁRIOS DE BENS.
3.3.1 - AUSÊNCIA DE MEDIDAS ADMINISTRATIVAS QUE
VIABILIZASSEM À EMISSÃO DO PARECER DO CONTROLE
INTERNO SOBRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL.
3.4.1 – RESUMO ANUAL DA FOLHA DE PAGAMENTO
DOS SERVIDORES VINCULADOS AO RGPS E RPPS NÃO
APRESENTA INFORMAÇÕES DA RESPECTIVA FOLHA.
Por derradeiro, com fulcro no inc. III do art. 41 da Lei
8.625/93, bem como no parágrafo único do art. 53 da
Lei Complementar nº 621/12, reserva-se o direito de
manifestar-se oralmente em sessão de julgamento, em
defesa da ordem jurídica.
Vitória, 15 de agosto de 2019.
HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Procurador Especial de Contas”
No que se refere ao item 2.1 da Manifestação Técnica
6897/2019 – divergência entre o saldo contábil dos
demonstrativos contábeis e o valor dos inventários de
bens (item 3.2.2 do RTC 722/2017 - Inobservância aos
artigos 94 a 96 da Lei 4.320/64) em 2016 - Em que pese
o exposto, cabe ressaltar que, no que se refere aos
procedimentos contábeis e patrimoniais, ocorreram,
a partir de 2014, alterações na legislação vigente que
regulamentaram os prazos-limites para preparação de
sistemas e a obrigatoriedade dos registros contábeis.
De acordo com a Resolução TC 258, de 7 de maio de
2013, os Municípios estavam autorizados a levantar
toda situação patrimonial e as devidas reavaliações
até 31/12/2014. Já em 18 de novembro de 2014, foi
editada a Resolução TC 280/14, a qual normatizou que

os Procedimentos Contábeis Patrimoniais do MCASP
(Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público)
fossem implementados integralmente até o final do
exercício de 2015.
Ambas as Resoluções foram revogadas pela Instrução
Normativa TC 036, de 23 de fevereiro de 2016, na
qual restou configurado que os municípios teriam
prazos-limites para preparação de sistemas e outras
providências de implantação e obrigatoriedade dos
registros contábeis, e com relação aos bens móveis,
imóveis e infraestrutura, o Anexo Único da IN TC 036
dispõe para o caso de municípios:

1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, ante as
razões expostas pelo Relator, em:
1.1. JULGAR REGULARES AS CONTAS do senhor Paulo
Lemos Barbosa - Prefeito Municipal de Alegre no
exercício de 2016, com amparo no artigo 84, inciso I, da
Lei Complementar Estadual 621/2012, dando quitação
ao responsável nos termos do artigo 85 da LC 621/2018.
1.2. ARQUIVAR os presentes autos após o trânsito em
julgado.

Tabela

2. Unânime.

Face ao permissivo legal acima exposto, entendo pelo
afastamento do indicativo de irregularidade, sem a
recomendação à atual gestão, por ter sido verificado
na Manifestação Técnica 6897/2019 que “as contas do
exercício de 2018 encaminhadas via sistema CidadES,
apresenta compatibilidade entre inventário e registros
patrimoniais de bens móveis e imóveis, conforme
ANEXO 01, demonstrando que o município vem
realizando os procedimentos necessários à adequação
gradual do controle patrimonial dos bens públicos”, ou
seja, no exercício de 2018 procedeu-se as adequações
necessárias.

3. Data da Sessão: 07/08/2019 – 26ª Sessão Ordinária da
Primeira Câmara.

Ante o exposto, obedecidos todos os trâmites processuais
e legais, subscrevendo em parte o entendimento
técnico, dissentindo do Ministério Público de Contas,
VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a seguinte
deliberação que submeto à sua consideração.
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO

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

Relator
www.tce.es.gov.br

Segunda-feira, 19 de agosto de 2019
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Atos da 2ª Câmara

de Contas Mensal (PCM) relativa ao mês 04/2019, nos
termos do estabelecido na IN TC nº 43/2017.

Acórdãos e Pareceres - 2ª Câmara

Conforme preceitua a referida Instrução Normativa, foi
emitido o Termo de Notificação Eletrônico 3527/2019,
cientificando ao responsável acerca da inadimplência,
bem como concedendo-lhe o prazo de 05 (cinco) dias
para cumprimento da obrigação, sob pena de aplicação
de multa pecuniária, consoante disposto no artigo 135,
inciso VIII e § 4º, da LC nº 621/2012 c/c 389, inciso VIII,
do RITCEES. Todavia, não logrou êxito.

2 a CÂMARA

ACÓRDÃOS

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

NOTIFICAÇÃO do conteúdo dispositivo dos Acórdãos,
nos termos do artigo 66, parágrafo único, da Lei
Complementar nº 621/2012, encontrando-se os autos
na Secretaria Geral das Sessões do Tribunal de Contas
do Estado do Espírito Santo. O inteiro teor dos Acórdãos
se encontra disponível no sítio eletrônico do Tribunal de
Contas do Estado do Espírito Santo.
ACÓRDÃO TC- 0777/2019-4
Processo: 08857/2019-4

Conselheiros-substitutos
João Luiz Co�a Lova�

Ministério Público Especial de Contas

Classificação: Controle Externo > Fiscalização > Omissão
UG: FMEI - Fundo Municipal de Educação Infantil de
Viana
Relator: Rodrigo Coelho do Carmo
Responsável: LUZIAN BELISARIO DOS SANTOS
PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL – FUNDO MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO INFANTIL DE VIANA - OMISSÃO - DEIXAR
DE APLICAR MULTA - ENCAMINHOU PRESTAÇÃO DE
CONTAS MENSAL O CONSELHEIRO RELATOR RODRIGO COELHO DO
CARMO:
RELATÓRIO

SESSÕES
Quartas-feiras às 10 horas

Tratam os presentes autos da omissão do Fundo Municipal
de Educação Infantil de Viana, sob responsabilidade de
Luzian Belisario dos Santos, no encaminhamento, por
meio do sistema CidadES deste Tribunal, das Prestação
www.tce.es.gov.br

Mantida a omissão, o NCE - Núcleo de Controle Externo
de Contabilidade e Economia manifesta-se, por meio
da Manifestação Técnica 05790/2019-3, pela seguinte
proposta de encaminhamento:
PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO.
Em face do descumprimento do prazo legal e do não
atendimento ao Termo de Notificação Eletrônico
3527/2019 emitido por esta Corte de Contas, em razão
da referida omissão, propõe-se ao relator que submeta
ao Colegiado competente:
1. A edição de Acórdão para aplicação de multa ao
responsável, a ser dosada pelo relator, nos termos do
art. 135, inciso VIII, na forma do § 4° do mesmo artigo, da
Lei Complementar 621/2012, c/c art. 389, inciso VIII, na
forma do § 1º do Regimento Interno do TCEES (aprovado
pela Resolução TC 261/2013).
Na forma regimental, manifesta-se o Ministério Público
de Contas por meio de seu Procurador, Dr. Luis Henrique
Anastácio da Silva, Parecer nº 02121/2019-1, anuindo
aos termos da proposta contida na Manifestação Técnica
05790/2019-3, pugnando pela aplicação de multa ao
responsável.
Segunda-feira, 19 de agosto de 2019
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A Remessa 07655/2019-2 encaminhou os presentes
autos a este gabinete para manifestação.

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

O CONSELHEIRO RELATOR RODRIGO COELHO DO
CARMO:

Em que pese a caracterização do atraso mencionado,
entendo que este não trará impactos à análise técnica
da prestação de contas, tampouco restou evidenciada a
má-fé do gestor em sua conduta, assim, deixo de aplicarlhe a penalidade sugestionada pela área técnica e Corpo
Ministerial, tendo em vista o saneamento da omissão
posta.

4.2. Conselheira substituta: Márcia Jaccoud Freitas
(convocada nos termos do artigo 10, §5º, do Regimento
Interno)

RELATÓRIO

CONCLUSÃO
Nesses termos, divergindo da 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. 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. DEIXAR DE APLICAR PENALIDADE DE MULTA, em
razão do saneamento da omissão;
1.2. ARQUIVAR os presentes autos, com fundamento
art. 330, Incisos III e IV do Regimento Interno (Resolução
TC 261/2013).
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 26/06/2019 - 20ª Sessão Ordinária da
2ª Câmara.
4. Especificação do quórum:

CONSELHEIRO SERGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
Relator
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Convocada nos termos do artigo 10,
§5º, do Regimento Interno
Fui presente:
PROCURADOR DE CONTAS LUIS
HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Em substituição ao procurador-geral
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões

ACÓRDÃO TC- 0778/2019-4

Tratam os presentes autos de omissão do Fundo Municipal
de Saúde de Mimoso do Sul, sob responsabilidade do Sr.
Kenedi Brum Gomes, no encaminhamento, por meio do
sistema CidadES deste Tribunal, das Prestação de Contas
Mensal (PCM) relativas aos meses 02, 03 e 04/2019, nos
termos do estabelecido na IN TC nº 43/2017.
Conforme preceitua a referida Instrução Normativa, foi
emitido o Termo de Notificação Eletrônico 3977/2019
cientificando o responsável acerca da inadimplência,
bem como concedendo-lhe o prazo de 05 (cinco) dias
para cumprimento da obrigação, sob pena de aplicação
de multa pecuniária, consoante disposto no artigo 135,
inciso VIII e § 4º, da LC nº 621/2012 c/c 389, inciso VIII,
do RITCEES. Todavia, não logrou êxito.
Mantida a omissão, o NCE - Núcleo de Controle Externo
de Contabilidade e Economia manifesta-se, por meio da
Manifestação Técnica nº 05827/2019-2, pela seguinte
proposta de encaminhamento:

Processo: 08890/2019-7

PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO.

Classificação: Controle Externo > Fiscalização > Omissão

Em face do descumprimento do prazo legal e do não
atendimento ao Termo de Notificação Eletrônico
3977/2019 emitido por esta Corte de Contas, em razão
da referida omissão, propõe-se ao relator que submeta
ao Colegiado competente:

UG: FMSMS-ES - Fundo Municipal de Saúde de Mimoso
do Sul
Relator: Rodrigo Coelho do Carmo
Responsável: KENEDI BRUM GOMES
PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL – FUNDO MUNICIPAL
DE SAÚDE DE MIMOSO DO SUL - OMISSÃO - DEIXAR
DE APLICAR MULTA - ENCAMINHOU PRESTAÇÃO DE
CONTAS MENSAL www.tce.es.gov.br

1. A edição de Acórdão para aplicação de multa ao
responsável, a ser dosada pelo relator, nos termos do
art. 135, inciso VIII, na forma do § 4° do mesmo artigo, da
Lei Complementar 621/2012, c/c art. 389, inciso VIII, na
forma do § 1º do Regimento Interno do TCEES (aprovado
Segunda-feira, 19 de agosto de 2019
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pela Resolução TC 261/2013).
Na forma regimental, manifesta-se o Ministério Público
de Contas por meio de seu Procurador, Dr. Luciano Vieira,
Parecer nº 02153/2019-1, pugnando pela aplicação de
multa pecuniária ao Sr. Kenedi Brum Gomes, na forma
do artigo 135, inciso VIII e § 4º, da LC nº 621/2012 c/c
389, inciso VIII e § 1º, do RITCEES.
A Remessa 07848/2019-8 encaminhou os presentes
autos a este gabinete para manifestação.
Em que pese a caracterização do atraso mencionado,
entendo que este não trará impactos à análise técnica
da prestação de contas, tampouco restou evidenciada a
má-fé do gestor em sua conduta, assim, deixo de aplicarlhe a penalidade sugestionada pela área técnica e Corpo
Ministerial, tendo em vista o saneamento da omissão
posta.
CONCLUSÃO
Nesses termos, divergindo da 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. 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. DEIXAR DE APLICAR PENALIDADE DE MULTA, em
razão do saneamento da omissão;

1.2. ARQUIVAR os presentes autos, com fundamento
art. 330, Incisos III e IV do Regimento Interno (Resolução
TC 261/2013).
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 26/06/2019 - 20ª Sessão Ordinária da
2ª Câmara.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Manoel Nader Borges
(presidente) e Rodrigo Coelho do Carmo (relator);
4.2. Conselheira substituta: Márcia Jaccoud Freitas
(convocada nos termos do artigo 10, §5º, do Regimento
Interno).
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
Relator
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Convocada nos termos do artigo 10,
§5º, do Regimento Interno
Fui presente:
PROCURADOR DE CONTAS LUIS
HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Em substituição ao procurador-geral
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões

Relator: Rodrigo Coelho do Carmo
Responsável: DANIEL SANTANA BARBOSA
PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL – PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO MATEUS - OMISSÃO - DEIXAR
DE APLICAR MULTA - ENCAMINHOU PRESTAÇÃO DE
CONTAS MENSAL O CONSELHEIRO RELATOR RODRIGO COELHO DO
CARMO:
RELATÓRIO
Tratam os presentes autos de omissão da Prefeitura
Municipal de São Mateus, sob responsabilidade do Sr.
Daniel Santana Barbosa, no encaminhamento, por meio
do sistema CidadES deste Tribunal, das Prestação de
Contas Mensal dos meses 01,02,03,04 exercício 2019,
prevista na IN TC 43/2017.
Diante da verificação do não envio, foi expedido o
Termo de Notificação Eletrônico 4038/2019 para o
cumprimento da obrigação de prestar as referidas contas
e o encaminhamento dos esclarecimentos que julgasse
pertinentes quanto a pendência.
Mantida a omissão foram os autos remetidos ao NCE Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia
que através da Manifestação Técnica 06218/2019-9 que
apresenta proposta de encaminhamento nos seguintes
termos:
PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO.

ACÓRDÃO TC- 0779/2019-4
Processo: 09117/2019-2
Classificação: Controle Externo > Fiscalização > Omissão
UG: PMSM - Prefeitura Municipal de São Mateus
www.tce.es.gov.br

Em face do descumprimento do prazo legal e do não
atendimento ao Termo de Notificação Eletrônico
4038/2019 emitido por esta Corte de Contas em razão
da referida omissão, propõe-se ao relator que submeta
ao Colegiado competente:
Segunda-feira, 19 de agosto de 2019
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1. A edição de Acórdão para aplicação de multa ao
responsável, a ser dosada pelo relator, nos termos do
art. 135, inciso VIII, na forma do § 4°do mesmo artigo, da
Lei Complementar 621/2012, c/cart. 389, inciso VIII, na
forma do §1º do Regimento Interno do TCEES (aprovado
pela Resolução TC 261/2013).
Na forma regimental manifesta-se o Ministério Público
de Contas por meio de seu Procurador Geral, Dr. Luciano
Vieira, Parecer 02231/2019-7, anuindo aos termos
da proposta contida da Manifestação Técnica 6218-9,
pugnando pela aplicação de multa ao responsável.
A Remessa 07889/2019-7 encaminhou os presentes
autos a este gabinete para manifestação.
Em que pese a caracterização do atraso mencionado,
entendo que este não trará impactos à análise técnica
da prestação de contas, tampouco restou evidenciada a
má-fé do gestor em sua conduta, assim, deixo de aplicarlhe a penalidade sugestionada pela área técnica e Corpo
Ministerial, tendo em vista o saneamento da omissão
posta.
CONCLUSÃO
Nesses termos, divergindo da 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. 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. DEIXAR DE APLICAR PENALIDADE DE MULTA, em
razão do saneamento da omissão;
1.2. ARQUIVAR os presentes autos, com fundamento
art. 330, Incisos III e IV do Regimento Interno (Resolução
TC 261/2013).

ACÓRDÃO TC- 0803/2019-4
Processos: 05453/2019-1, 05189/2017-3
Classificação: Embargos de Declaração
UG: PMVA - Prefeitura Municipal de Vargem Alta
Relator: Domingos Augusto Taufner
Recorrente: JOAO BOSCO DIAS
Interessado: JOAO CHRISOSTOMO ALTOE

2. Unânime.
3. Data da Sessão: 26/06/2019 - 20ª Sessão Ordinária da
2ª Câmara.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Manoel Nader Borges
(presidente) e Rodrigo Coelho do Carmo (relator).
4.2. Conselheira substituta: Márcia Jaccoud Freitas
(convocada nos termos do artigo 10, §5º, do Regimento
Interno)
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
Relator
CONSELHEIRA SUBSTITUTA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Convocada nos termos do artigo 10,
§5º, do Regimento Interno
Fui presente:
PROCURADOR DE CONTAS LUIS
HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Em substituição ao procurador-geral
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões

www.tce.es.gov.br

Procurador: ANDERSON DEPRA (OAB: 9681-ES)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE PARECER PRÉVIO
116/2018 – PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
– NÃO CONHECER – ARQUIVAR
O EXMO. SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO
TAUFNER:
RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Sr.
João Bosco Dias em face do Parecer Prévio 116/2018
- Segunda Câmara, emitido nos autos da Prestação de
Contas Anual TC 5189/2017-3.
O embargante opôs os Embargos de Declaração,
aduzindo preliminarmente a existência de preliminar, de
tempestividade dos embargos, ante ausência de citação
válida, cerceamento de defesa e nulidade absoluta.
No mérito, argui o gestor que os argumentos trazidos por
ele no processo principal afim de sanear a irregularidade
ali debatida não foram consideradas pelo relator na
apreciação do processo.
Seguindo os trâmites regimentais os autos foram
remetidos para Secretaria Geral das Sessões, a qual
se manifestou por meio do Despacho 22129/2019-9,
informando que o prazo para interposição do presente
Segunda-feira, 19 de agosto de 2019
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recurso venceu em 25/02/2019.
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 Complementar Estadual 621/2012 (Lei
Orgânica deste Tribunal).
Entretanto, conforme Despacho 22129/2019-9 da
Secretaria Geral das Sessões (doc. 06), a notificação
do Parecer Prévio guerreado foi publicada no Diário
Oficial Eletrônico deste Tribunal no dia 18/02/2019,
considerando-se publicada no dia 19/02/2019,
dessa forma o prazo para interposição dos presentes
embargos venceu em 25/02/2019 e o presente recurso
foi interposto em 24/04/2019, portanto, o recurso é
INTEMPESTIVO, razão pelo entendo que não deve ser
conhecido, com fulcro no artigo 162, §2º da Lei Orgânica
deste Tribunal c/c artigo 397, IV do Regimento Interno
desta Corte.
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.
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER

Santo, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as
razões expostas pelo Relator, em:

Classificação: Embargos de Declaração

1.1. NÃO CONHECER os presentes Embargos de
Declaração na forma do parágrafo único do artigo 162,
§2º da Lei Orgânica deste Tribunal c/c art. 397, IV do
Regimento Interno deste Tribunal;

Relator: Domingos Augusto Taufner

1.2. DAR ciência aos interessados;
1.3. Após os trâmites regimentais, arquivar os autos.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 03/07/2019 - 21ª 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

Relator
1. ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito

ACÓRDÃO TC- 0804/2019-4
Processos: 08535/2019-1, 10145/2019-9, 03489/2016-1
www.tce.es.gov.br

UG: PMPK - Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy
Interessado: SELMA HENRIQUES DE SOUZA, SABRINA DE
SOUSA PROEZA, CESAR BAHIENSE ALMEIDA, GEANDSON
DE SOUZA BENEVIDES, JULIANA ARAUJO RAMOS, COSTA
SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA, DILZERLY MIRANDA
MACHADO TINOCO
Recorrente: EMANUEL TRANSPORTES E TURISMO LTDA
Procuradores: DEARTAGNAM DE SOUZA CABRAL,
ANDERSON DEPRÁ, GUILHERME CALDEIRA LANDEIRO
(OAB: 13040-ES), MAURICIO DOS SANTOS GALANTE
(OAB: 2032-ES), PEDRO JOSINO CORDEIRO (OAB: 17169ES), ATILIO GIRO MEZADRE (OAB: 10221-ES), CLAYTON
KELLY COELHO JUNIOR, GUSTAVO CUNHA TAVARES (OAB:
10219-ES), HENRIQUE DA CUNHA TAVARES (OAB: 10159ES, OAB: 188810-RJ), KETCIA CRISTIANA QUINTINO
ROCHA BARROS, LEONARA SÁ SANTIAGO ROVETTA,
MARCELO PEPPE DINIZ (OAB: 14928-ES), MARCOS
VINICIUS MARTINS, MOEMA BANDEIRA MARANTES,
PALOMA ALVES SANTOS BOECHAT, PAULA SARTÓRIO DOS
SANTOS, SHIRLEI PEREIRA BARBOSA (CPF: 078.253.11728), CLAUDIA LOPES CAMPOS DE SOUZA (OAB:13444ES), FLAVIA FARDIM ANTUNES BRINGHENTI (OAB: 13770ES), FREDERICO MARTINS FIGUEIREDO DE PAIVA BRITTO,
MARIANA ALBORGUETI MARTINS (OAB:21887-ES)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INTEMPESTIVIDADE –
AUSÊNCIA DE REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE - NÃO
CONHECER – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO
TAUFNER:
RELATÓRIO
Segunda-feira, 19 de agosto de 2019
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Trata-se de Embargos de Declaração interposto por
Emanuel Transportes e Turismo LTDA, em face do
Acórdão TC 0338/2019-8, exarado nos autos do Processo
TC 3489/2016, que converteu o processo em Tomada
de Contas Especial, julgou irregulares as contas com
aplicação de multa e ressarcimento.
Interpostos os embargos, os autos foram encaminhados
à Secretaria Geral das Sessões – SGS, que se manifestou
pela intempestividade consoante verifica-se do evento
04 do processo eletrônico.
Após, retornaram os autos conclusos a este gabinete.
É o relatório.
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.
Contudo, conforme Despacho 25200/2019-9 emitido pela
Secretaria Geral das Sessões (evento 04), a notificação
do acórdão guerreado foi disponibilizado no Diário
Oficial Eletrônico deste Tribunal no dia 13/05/2019,
considerando-se publicado no dia subsequente,
14/05/2019, e os embargos foram protocolizados em
21/05/2019, cujo prazo para fins de interposição havia
vencido no dia 20/05/2019.
Logo, o presente recurso é INTEMPESTIVO, razão pela
qual entendo que não deve ser conhecido, com fulcro no
artigo 162, §2º, da Lei Orgânica deste Tribunal c/c artigo
397, IV do Regimento Interno desta Corte.
Cumpre registrar, que conforme gradação do artigo
404, I, do Regimento Interno deste Tribunal, deixo de
encaminhar os autos ao Ministério Público de Contas,

assegurando seu direito de manifestação oral na sessão
de julgamento, em razão do não conhecimento do
recurso.
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Relator
1. ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as
razões expostas pelo Relator, em:
1.1. Não conhecer dos Embargos de Declaração, com
fulcro no artigo 162, §2º da Lei Orgânica deste Tribunal
c/c artigo 397, IV, do Regimento Interno desta Corte,
mantendo-se integralmente os termos do Acórdão TC
0338/2019-8.
1.2. Dar ciência aos interessados e à pessoa do recorrente
face a renúncia de seu patrono constante dos eventos 86
e 87 do processo TC 3489/2016;
1.3. Após os trâmites regimentais, arquivar os autos.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 03/07/2019 - 21ª 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
www.tce.es.gov.br

Fui presente:
PROCURADOR DE CONTAS LUIS
HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Em substituição ao procurador-geral
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões

ACÓRDÃO TC- 0805/2019-4
Processo: 09133/2019-1
Classificação: Controle Externo > Fiscalização > Omissão
UG: SEMAST - Secretaria Municipal de Trabalho e
Assistência Social de Viana
Relator: Domingos Augusto Taufner
Responsável: JOSE LUIS OLIVEIRA SILVA
FISCALIZAÇÃO – OMISSÃO - SECRETARIA MUNICIPAL
DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VIANA – MÊS
04/2019 - ARQUIVAR
O EXMO. SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO
TAUFNER:
RELATÓRIO
O presente processo foi constituído em virtude
de omissão da Secretaria Municipal de Trabalho e
Assistência Social de Viana, sob responsabilidade de Jose
Luis Oliveira Silva, no encaminhamento da Prestação de
Contas Mensal do mês 04/2019, prevista na Instrução
Normativa TC 43/2017.
Através do Termo de Notificação Eletrônico nº 3555/2019
o responsável foi notificado do descumprimento do
prazo para envio/homologação dos dados da Prestação
Segunda-feira, 19 de agosto de 2019
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de Contas Mensal, referente a abril de 2019, 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
06293/2019-5 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
Luis Henrique Anastácio da Silva por meio do Parecer nº
02302/2019-3 encampou o entendimento técnico.
FUNDAMENTAÇÃO
O presente processo trata de omissão no
encaminhamento por meio do sistema CidadES deste
Tribunal da Prestação de Contas Mensal do mês de abril
de 2019.
Observa-se que o responsável foi notificado pelo
descumprimento dos prazos para envio e homologação
das remessas previstas para o período demandado.
Assim dispõe o artigo 20, §2º da Instrução Normativa
43/2017:
Art. 20 Na hipótese de descumprimento dos prazos
para envio e homologação das remessas previstos
nesta Instrução Normativa, bem como da existência de
solicitação de retificação de arquivos, o TCEES expedirá
notificação ao responsável, por meio eletrônico, fixandolhe prazo de cinco dias para cumprimento da obrigação.
§ 2º. Esgotado o prazo estabelecido no caput, o
sistema continuará disponível para recebimento das
informações, ainda que intempestivamente, sem
prejuízo da aplicação de sanção, de acordo com as
disposições da Lei Complementar Estadual621/2012 e

do Regimento Interno do TCEES. ”

responsáveis

A Lei Orgânica nº 621/2012, autoriza a aplicação de
multa decorrente de verificação de não atendimento à
decisão desta Corte de Contas, não envio ou envio fora
de prazo de documentos ou informações que compõem
a prestação de contas ou ainda ocasionadas pela
reincidência no descumprimento de determinação deste
Tribunal. Tais permissivos estão elencados no artigo 135,
vejamos:

Ocorre que, após consulta ao Sistema CidadES foi
observado que a Prestação de Contas Mensal referente
ao mês 4/2019 cujo prazo venceu no dia 10/05/2019 e
foi homologada no dia 28/05/2019.

Art. 135. O Tribunal de Contas poderá aplicar multa de
até R$ 100.000,00 (cem mil reais), ou valor equivalente
em outra moeda que venha a ser adotada como moeda
nacional, aos responsáveis por:

Art. 330. O processo será arquivado nos seguintes casos:

[...]
VIII - não envio ou envio fora do prazo de documentos
e/ou informações que compõem a prestação de contas;
§4º A multa aplicada com fundamento nos incisos IV
a IX, XIV e XV prescinde de prévia comunicação dos
responsáveis.
No mesmo sentido, o artigo 389, inciso VIII, §1º do
Regimento Interno desta Corte de Contas:
Art. 389. O Tribunal poderá aplicar a multa pecuniária
prevista no art. 135 de sua Lei Orgânica, atualizada na
forma prescrita no seu § 3º, aos responsáveis por contas
e atos adiante indicados, observada a seguinte gradação:
VIII - não envio ou envio fora do prazo de documentos
e ou informações que compõem a prestação de contas:
multa no valor compreendido entre meio e dez por
cento;
§1º A multa aplicada com fundamento nos incisos IV
a IX, XIII e XIV, prescinde de prévia comunicação dos
www.tce.es.gov.br

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:
(...)
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 da Segunda Câmara, 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;
Segunda-feira, 19 de agosto de 2019
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1.2. Dar ciência ao interessado.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 03/07/2019 - 21ª 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

ACÓRDÃO TC- 0806/2019-4
Processo: 09304/2016-6
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2015
UG: CIMSMRC - Consórcio Intermunicipal de Saúde da
Micro-Região do Caparaó
Relator: Sérgio Manoel Nader Borges
Responsável: VERA LUCIA COSTA
Procuradores: ALTAMIRO THADEU FRONTINO SOBREIRO

(OAB: 15786-ES), GREGORIO RIBEIRO DA SILVA (OAB:
16046-ES)
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (ORDENADOR)
JURISDICIONADO: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE
SAÚDE DA MICRO – REGIÃO DO CAPARAÓ – EXERCÍCIO
DE 2015 – REGULARES COM RESSALVAS – QUITAÇÃO –
DETERMINAR – ARQUIVAR
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER
BORGES
RELATÓRIO
Versam os presentes autos acerca da prestação de contas
anual (PCA) do Consórcio Intermunicipal de Saúde da
Micro-Região do Caparaó relativo ao exercício de 2015,
sob a responsabilidade da Sra. Vera Lúcia Costa, na
função de Ordenador de Despesas.
A prestação de contas anual foi encaminhada ao TCEES
no dia 24/02/2017, Protocolo 6211/2017, ocasião em
que apresentou resposta justificativa após sua citação
(Decisão Monocrática 01558/2016-8) por ter se omitido
ao dever de prestar contas. A responsável inobservou,
portanto, o cumprimento do prazo fixado no “caput”
do art. 139 do Regimento Interno do Tribunal de Contas
do Estado do Espírito Santo, aprovado pela Resolução
TC 261/2013, que fixou até o dia 31/03 do exercício
seguinte o prazo de remessa anual das contas relativas
ao exercício anterior.
A presente Prestação de Contas, foi analisada pelo
corpo técnico conforme Relatório Técnico Contábil RTC
94/2018-5,, sugerindo-se citação dos responsáveis para
esclarecer os indicativos de irregularidades a seguir
listados:
Itens
www.tce.es.gov.br

Subitens Achados
3.1.1 Ausência de recolhimento das contas de
consignação do passivo financeiro.
3.1.2 Saldo de Restos a pagar não processados
evidenciados indevidamente no Passivo Circulante.
3.1.3 Saldo de Conta de Passivo Financeiro evidencia
indevidamente com saldo devedor.
3.1.4 Saldo de Contas de Passivo Circulante classificadas
indevidamente no Passivo Não Circulante.
3.1.5 Ausência de reconhecimento/atualização dos
passivos por competência.
3.3.1.1 Não recolhimento da contribuição previdenciária
de INSS retida de servidores e terceiros.
3.7.1 Não adequação à legislação dos consórcios
públicos.
3.7.2 Ausência de comprovação das medidas legais
e administrativas necessárias e suficientes a fim de
extinguir o consórcio público.
Elaborada a Instrução Técnica Inicial ITI 283/2018-2,
sugerindo a citação do gestor responsável consoante
apontamentos constantes do RT 94/2018-5, por meio
da Decisão SEGEX 304/2018-1, o Secretário-Geral de
Controle Externo do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo, promoveu a citação da Sr. Vera Lucia
Costa em razão dos achados constantes da ITI 283/20182, conforme Termo de Citação 474/2018-9.
Em atenção ao Termo de Citação, a gestora apresentou
suas justificativas (Protocolo 2120/2017-1 e 9994/20186) que, após análise pelo Núcleo de Controle Externo
de Contabilidade e Economia, gerou a elaboração da
Instrução Técnica Conclusiva – ITC 3719/2018-3.
Segunda-feira, 19 de agosto de 2019
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O Ministério Público Especial de Contas manifestou-se
em Parecer Parecer 5806/2018-2 considerou bastante
por si mesmo a fundamentação constante do ITC
3474/2018-4 para manutenção dos apontamentos de
irregularidade e teceu comentários adicionais, pgnando
ao fim para que:
Ante o exposto, pugna o Ministério Público de Contas:
– seja a prestação de contas julgada IRREGULAR na
forma do art. 84, inciso III, alíneas “c”, “d” e “e” da LC
n. 621/12, aplicando à responsável multa pecuniária, na
forma dos arts. 87, inciso IV, e 135, I e II, do indigitado
estatuto legal c/c art. 389, incisos I e II, do RITCEES;
– nos termos do art. 87, inciso VI, da LC n. 621/2012,
seja expedida as determinações propostas pelo Núcleo
de Controle Externo de Contabilidade e Economia às ﬂs.
20/21 da ITC 3719/2018-3; e
– recomendar à unidade gestora, na pessoa de seu atual
gestor, para que cumpra o prazo de encaminhamento
das futuras prestações de contas, em atendimento ao
art. 139 do RITCEES.
Por fim, com fulcro no inciso III[8] do art. 41 da Lei n.
8.625/93, bem como no parágrafo único[9] do art. 53
da Lei Complementar nº 621/12, reserva-se, ainda,
este Parquet ao direito de manifestar-se oralmente em
sessão de julgamento.
Na 9ª sessão ordinária da Segunda Câmara, ocorrida
no dia três de abril de 2019, a responsável realizou
SUSTENTAÇÃO ORAL, por meio de seu advogado
legalmente constituído e, após, foram juntados os
memoriais (evento eletrônico 51) e as notas taquigráficas
(evento eletrônico 50).
Encaminhados os autos a área técnica esta se manifestou-

se por meio da Manifestação Técnica 3040/2019-2
propondo o que segue:
3. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Foram examinadas as justificativas e documentos
apresentados em fase de defesa oral relativa a prestação
de contas do Consórcio Intermunicipal de Saúde da
Micro-Região do Caparaó, exercício de 2015, sob a
responsabilidade da Sra. Vera Lúcia Costa.
Assim, quanto ao aspecto técnico-contábil e o disposto
na legislação pertinente, opina-se no sentido de que
este Egrégio Tribunal de Contas julgue IRREGULAR as
contas da Sra. Vera Lúcia Costa no exercício da função de
ordenador de despesas do Consórcio Intermunicipal de
Saúde da Micro-Região do Caparaó, no exercício de 2015,
na forma do artigo 84, inciso III, da Lei Complementar
Estadual 621/2012, tendo em vista que as justificativas
e documentos apresentados em fase de defesa oral não
trouxeram fatos novos ou informações suficientes para o
afastamento das irregularidades mantidas na instrução
técnica conclusiva - ITC 3719/2018-3.
Após, vieram os autos a este Magistrado de Contas para
emissão de relatório e voto.

Técnico – RT 0094/2018-5 e, em razão da manutenção
das irregularidades foi sugerido o julgamento
pela irregularidade das contas, cujas análises, são
reproduzidas a seguir:
Instrução Técnica Conclusiva 03719/2018-3
2- ANÁLISE DE JUSTIFICATIVAS E DOCUMENTOS
APRESENTADO AO TERMO DE CITAÇÃO 231/2017-5
2.1 Cumprimento de prazo. (ITEM 2.1 DO RTC 94/20185).
Base legal: Art. 139 da Resolução TC 261/13.
[...]
ANÁLISE DAS JUSTIFICATIVAS
A defesa descreve que desde que assumiu a presidência
do consórcio em janeiro do ano de 2013 e percebeu
que o modelo adotado de consórcio administrativo
não atendia as necessidades da região, além disso,
constatou que de forma desvirtuada o consórcio atuava
praticamente para atender ao município de Guaçuí,
assim, em reunião com os demais prefeitos decidiu-se
pelo processo de extinção do mesmo.

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.

Ainda, a defesa relata que o Consórcio vem enfrentando
dificuldades junto aos municípios consorciados para
providenciar as informações e documentos, pertinentes
à participação de cada um, identificação da real situação
jurídica e fiscal do consórcio, inclusive diante dos órgãos
estaduais e federais e demonstrativos contábeis, para
regularização da Prestação de Contas Anual – PCA,
referente ao exercício financeiro de 2015.

A Instrução Técnica Conclusiva - ITC 3719/2018-3 e
a Manifestação Técnica 3040/2019-2, ratificaram a
ocorrência das irregularidades apontadas no Relatório

Ocorre, que as justificativas mencionadas não são
suficientes para afastar a irregularidade, visto que o
Consórcio ainda consta como jurisdicionado deste

FUNDAMENTAÇÃO
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Tribunal, e como tal tem a obrigação de prestar contas.
Diante do exposto, constata-se que a prestação de
contas anual do exercício de 2015 foi encaminhada e
homologada pelo Sistema CidadES no dia 24/02/2017,
ou seja, após o dia de 31/03/2016, que foi prazo
estabelecido de acordo com o art. 139 da Resolução TC
261/13.
Assim, sugere-se o não acolhimento das alegações
apresentadas, a manutenção desta irregularidade e,
consequentemente, a aplicação de multa ao responsável
pelo não encaminhamento da prestação de contas anual
ao TCEES, conforme se encontra recomendado no art.
135, I e VIII da Lei Complementar 621/2012.
2.2 Ausência de recolhimento das contas de
consignações do passivo financeiro. (ITEM 3.1.1 DO RTC
94/2018-5).
Base legal: Artigos 92 e 105 da Lei 4.320/1964.
[...]
ANÁLISE DAS JUSTIFICATIVAS
A defesa relata que já existia no Consorcio dívida ﬂutuante
de gestões passadas e quando o atual gestor assumiu
a presidência do consórcio verificou que nenhuma
prestação de contas havia sido enviada a esse Egrégio
Tribunal de Contas. Assim, não restou outra alternativa
a não ser relatar a ausência de contabilização dos fatos
contábeis, e iminente dívida já adquirida pelas gestões
anteriores do consórcio e se tornando assim inviável
e obscuro para se dar continuidade a manutenção e
funcionamento do CIS CAPARAÓ.
Assim, conforme a defesa, a Assembleia Geral proferiu
decisão no sentido de encerrar com as atividades do
consórcio, conforme informativos constantes em anexos

do Relatório de Gestão – RELGES Exercício de 2015
(cópia em anexo) apresentados a esse órgão de controle
externo, por ocasião do envio da PCA de 2015.
Quanto a decisão da Assembleia Geral de encerrar as
atividades do consórcio, não consta na documentação
encaminha a referida Ata e nenhum ato para comprovar
tal medida.
Assim, sugere-se a manutenção desta irregularidade.
2.3 Saldo dos Restos a Pagar Não Processados
evidenciados indevidamente no Passivo Circulante.
(ITEM 3.1.2 DO RTC 94/2018-5).
Base legal: Normas Brasileiras de Contabilidade
Aplicadas ao Setor Público (NBCT 16.6).
[...]
JUSTIFICATIVAS
9994/2018-6)

APRESENTADAS

(PROTOCOLO

Diante da inconsistência apontada, o defendente
apresentou a seguinte argumentação:
3.1.2. Será ajustado no exercício corrente.
ANÁLISE DAS JUSTIFICATIVAS
A defesa apenas relata que será ajustado no exercício
corrente.
Assim, sugere-se a manutenção desta irregularidade.
2.4 Saldo de Conta de Passivo Financeiro evidencia
indevidamente saldo devedor. (ITEM 3.1.3 DO RTC
94/2018-5).
Base legal: artigo 105, §3º da Lei 4.320/1964.

corrente.
Assim, sugere-se a manutenção desta irregularidade.
2.5 Saldo de Contas de Passivo Circulante classificadas
indevidamente no Passivo Não Circulante. (ITEM 3.1.4
DO RTC 94/2018-5).
Base legal: Normas Brasileiras de Contabilidade
Aplicadas ao Setor Público (NBCT 16.6).
[...]
ANÁLISE DAS JUSTIFICATIVAS
A defesa apenas relata que será ajustado no exercício
corrente.
Assim, sugere-se a manutenção desta irregularidade.
2.6 Ausência de reconhecimento/atualização dos
passivos por competência. (ITEM 3.1.5 DO RTC 94/20185).
Base legal: Normas Brasileiras de Contabilidade (NBCT
16.10).
[...].
JUSTIFICATIVAS
9994/2018-6)

APRESENTADAS

(PROTOCOLO

Diante da inconsistência apontada, o defendente
apresentou a seguinte argumentação:
3.1.5. O levantamento de multa e juros não foram
apurados pelo gestor e informado para seus lançamentos
contábeis.
ANÁLISE DAS JUSTIFICATIVAS

[...]

A defesa relata somente que o levantamento de multa e
juros não foram apurados pelo gestor.

ANÁLISE DAS JUSTIFICATIVAS

Assim, sugere-se a manutenção desta irregularidade.

A defesa apenas relata que será ajustado no exercício

2.7 Não recolhimento da contribuição previdenciária de
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INSS retida de servidores e de terceiros. (ITEM 3.3.1.1
DO RTC 94/2018-5).
Base legal: Arts. 37 e 195, inciso II, da Constituição
Federal/1988; art. 30, inciso I, alíneas “a” e “b”, da Lei
Federal nº 8.212/1991).
[...]
JUSTIFICATIVAS
9994/2018-6)

APRESENTADAS

(PROTOCOLO

Diante da inconsistência apontada, o defendente
apresentou a seguinte argumentação:
3.3.1.1. Está apurando o rateio juntamente com a
dissolução para o recolhimento.
ANÁLISE DAS JUSTIFICATIVAS
A defesa relata somente que está apurando o rateio
juntamente com a dissolução para o recolhimento.
Assim, sugere-se a manutenção desta irregularidade.
2.8 Não adequação à legislação dos Consórcios Públicos.
(ITEM 3.7.1 DO RTC 94/2018-5).
Base legal: Art. 1º, 3º, 4º, inciso IV, e 5º da Lei nº
11.107/05 e art. 41 do Decreto nº 6.107/07).
[...]
ANÁLISE DAS JUSTIFICATIVAS
A defesa descreve o Consórcio Intermunicipal de Saúde da
Microrregião do Caparaó é um consórcio administrativo
e que não foi averbada qualquer alteração do Estatuto
Social deste consórcio ao cartório de registro de pessoa
jurídica no qual seu Estatuto Social foi registrado à época
da constituição da sua pessoa jurídica como associação
civil.
E, que, apesar de inúmeras diligências realizadas junto

aos municípios consorciados até o presente momento
não conseguiu encontrar nenhum documento que
pudesse dar embasamento jurídico a alteração da pessoa
jurídica do consórcio realizada junto à Receita Federal,
ocorrida anterior a 2013, passando de associação civil
para associação pública, como se fosse um consórcio
público à luz do que preconiza a Lei Federal 11.107/2005
e o decreto Federal 6.017/2007.
Ainda, a defesa alega que a lei federal 11.107/2005
não tem eficácia jurídica e aplicação direta a todos
os consórcios intermunicipais existentes à época de
sua promulgação, conforme o art. 19 da lei federal
11.107/2005, segundo a defesa, tal dispositivo legal
menciona que um consórcio administrativo não se torna
ou transforma em um consórcio público apenas pela
vigência da lei federal 11.107/2005.
Apesar das justificativas, a defesa não conseguiu
comprovar com documentos a natureza jurídica do
consórcio – se associação pública ou pessoa jurídica de
direito privado sem fins econômicos.
Assim, como o RTC constatou um comprovante de
inscrição e situação cadastral do Consórcio junto à Receita
Federal, no qual se observou que a natureza jurídica é
de um Consórcio Público de Direito Público (Associação
Pública), entende-se que as justificativas mencionadas
não são suficientes para afastar a irregularidade, visto
que para este Tribunal, o Consórcio ainda consta como
jurisdicionado, e como tal tem a obrigação de prestar
contas.
Diante do exposto, sugere-se a manutenção desta
irregularidade.
2.9 Ausência de comprovação das medidas legais
www.tce.es.gov.br

e administrativas necessárias e suficientes a fim de
extinguir o consórcio público. (ITEM 3.7.2 DO RTC
94/2018-5).
Base legal: Art. 1º, 3º, 4º, inciso IV, e 5º da Lei nº
11.107/05 e art. 41 do Decreto nº 6.107/07).
[...]
ANÁLISE DAS JUSTIFICATIVAS
A defesa apresenta basicamente as mesmas justificativas
do item anterior, acrescenta que as providências para a
extinção da pessoa jurídica da associação civil de direito
privado, pessoa jurídica de suporte do CIS CAPARAÓ
foram e continuam a ser adotadas.
Apesar das justificativas, a defesa não conseguiu
comprovar através medidas legais e administrativas
tomadas a fim de quitar os débitos previdenciários,
trabalhistas e fiscais e demais atos com vistas à extinção
do consórcio.
Diante do exposto, sugere-se a manutenção desta
irregularidade.
3 - CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Foi examinada a Prestação de Contas Anual do Consórcio
Intermunicipal de Saúde da Micro-Região do Caparaó,
relativa ao exercício de 2015, sob a responsabilidade da
Sra. Vera Lúcia Costa.
Conforme exposto no item 2.1 desta instrução, sugere-se o
não acolhimento das razões de justificativa apresentadas
em razão da entrega em atraso da prestação de contas
anual do Consórcio Intermunicipal de Saúde da MicroRegião do Caparaó, relativa ao exercício de 2015, e,
consequentemente, a aplicação da penalidade prevista
no artigo 135, VIII da Lei Complementar 621/2012.
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No mérito, conforme o exposto, não foram apresentados
elementos suficientes ao afastamento das seguintes
irregularidades:
Manifestação Técnica 03040/2019-2
ANÁLISE DAS JUSTIFICATIVAS E
APRESENTADOS EM DEFESA ORAL

DOCUMENTOS

Das justificativas,
O SR. ALTAMIRO THADEU FRONTINO SOBREIRO –
Senhor presidente e relator; demais conselheiros,
representante do Ministério Público, serventuários,
advogados, pessoas que acompanham a presente
sessão, bom dia a todos! Este tema, senhor presidente
e relator, na sessão passada, este processo estava
pautado e havia um processo similar na relatoria do
doutor Rodrigo Coelho. Mas, há três ou quatro sessões
passadas, tive a oportunidade de tratar este mesmo
tema, especificamente sobre o Consórcio Intermunicipal
de Saúde da região do Caparaó. Em razão de ser um
tema recorrente, peço vênias para fazer um breve
resumo do que se trata e, para não me alongar mais,
requerendo a juntada do presente memorial, já que o
que é tratado aqui é basicamente a mesma coisa que já
tem sido ventilado, e os processos já estão maduros para
iniciarem os seus respectivos julgamentos. Na verdade,
o consórcio intermunicipal de saúde da microrregião do
Caparaó, como tenho demonstrado nas sustentações
passadas, dos processos que foram pautados, é um
consórcio que está na sua inatividade. Desde o ano de
2012, a ora defendente, sra. Vera Lúcia Costa, assumiu o
seu primeiro ano de governo no ano de 2013. E, desde
2013, mais precisamente, no dia 24/01/2013, onde foi
deliberado entre todos os municípios que compõem o
consórcio, que esse consórcio deveria ser extinto. Tenho

relatado e, na sustentação oral da sessão passada,
inclusive sobre a presidência do doutor Domingos, após
a realização da sustentação oral, sua excelência fez uma
importante colocação de alguns casos que, inclusive,
já foram enfrentados por este Tribunal, que versam
sobre a dificuldade de se dar baixa em CNPJ’s criados.
Porque, hoje, tanto para iniciar um procedimento de
constituição, seja de uma entidade sem fins lucrativos,
ou uma entidade com fins lucrativos, uma empresa,
nesse caso, o procedimento de criação de um CNJ
é algo muito simples, célere e rápido. No entanto,
quando se depara na possibilidade de dar baixa a esse
CNPJ, a burocracia é demais severa. Razão pela qual
a ordenadora de despesa, senhora Vera Lúcia Costa,
então prefeita em exercício no município de Guaçuí
e atual presidente deste consórcio, que tem um único
propósito hoje, na sua luta em conseguir dar baixa a esta
entidade. Estou juntando documentação comprovando
que foram encerradas as contas bancárias; que já existe
um procedimento de baixa tramitando perante à Receita
Federal. No entanto, por razões alheias a senhora
Vera Lúcia Costa, este consórcio ainda não conseguiu
ter a consumação da sua extinção. Também registro
na sustentação oral e no presente memorial, que as
presentes irregularidades aqui versadas, são de natureza
meramente formal, que não tem o condão de repercutir
negativamente, ao ponto de ensejar uma desaprovação
das contas, razão pela qual, a defesa entende que, diante
de tudo que está sendo trazido e diante de tudo que está
sendo exposto, essas contas mereceriam, na visão da
defesa, uma ressalva, recomendação ou uma aprovação
com ressalvas. Mas, nunca, um indicativo de reprovação,
porque não tem nenhuma irregularidade, não tem
www.tce.es.gov.br

nenhum dano ao erário, nenhum gasto de, sequer, um
centavo, que pudesse repercutir de forma negativa, ao
ponto de desaprovar a prestação das contas que ora estão
sendo analisadas. Então, são essas as considerações que
a defesa tem a registrar, senhor conselheiro relator. E,
estamos, também, requerendo a juntada do presente
memorial com os documentos comprobatórios que a
defesa fez menção aqui, na sustentação oral. São estas
as considerações.
Da Análise das justificativas
O senhor Altamiro Thadeu Frontino Sobreiro, na
qualidade de representando a senhora Vera Lúcia
Costa, seguiu argumentando na defesa oral, com fatos
já informados, anteriormente, em resposta a Instrução
Técnica Inicial 283/2018-2, que o Consórcio já se
encontra sem atividade desde 2012; das dificuldades
para cancelar o CNPJ junto à Receita Federal; da reunião
registrada em ata em 24 de janeiro de 2013 que discutiu
e aprovou a dissolução do Consórcio e a eleição de
uma diretoria provisória; que existe um procedimento
de baixa tramitando perante a Receita Federal, que as
irregularidades versadas são meramente formais, entre
outros.
A instrução técnica conclusiva 3719/2018-3 (Peça 33),
sugeriu o julgamento irregular das contas, mantendo as
seguintes irregularidades:
Ausência de recolhimento das contas de consignações
do passivo financeiro. (ITEM 3.1.1 DO RTC 94/2018-5);
Saldo dos Restos a Pagar Não Processados evidenciados
indevidamente no Passivo Circulante. (ITEM 3.1.2 DO
RTC 94/2018-5);
Saldo de Conta de Passivo Financeiro evidencia
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indevidamente saldo devedor. (ITEM 3.1.3 DO RTC
94/2018-5);
Saldo de Contas de Passivo Circulante classificadas
indevidamente no Passivo Não Circulante. (ITEM 3.1.4
DO RTC 94/2018-5);
Ausência de reconhecimento/atualização dos passivos
por competência. (ITEM 3.1.5 DO RTC 94/2018-5);
Não recolhimento da contribuição previdenciária de
INSS retida de servidores e de terceiros. (ITEM 3.3.1.1
DO RTC 94/2018-5);
Não adequação à legislação dos Consórcios Públicos.
(ITEM 3.7.1 DO RTC 94/2018-5);
Ausência de comprovação das medidas legais e
administrativas necessárias e suficientes a fim de
extinguir o consórcio público. (ITEM 3.7.2 DO RTC
94/2018-5).
As irregularidades listadas ensejam prejuízo à
transparência das contas públicas e infringem
sistematicamente às normas contábeis que disciplinam
a elaboração e a demonstração do patrimônio das
entidades públicas. Evidencia-se, também, o não
recolhimento de valores retidos de terceiros, sejam
previdenciários ou não, que caracterizam apropriação
indébita, caso os registros estejam corretos, fatos
considerados graves, independentemente dos valores
envolvidos.
A defesa também não demonstrou os procedimentos
adotados no sentido de quitar os débitos previdenciários,
trabalhistas e fiscais, e demais atos com vistas à extinção
do Consórcio.
Há que se ressaltar, também, que essa situação perdura
por longo período, pois esses mesmos fatos são

verificados nas contas relativas ao exercício de 2017,
conforme Relatório Técnico 00118/2019-5 (peça 26
Processo: 03303/2018-7), em fase de citação.
Dessa forma não há que se falar em natureza meramente
formal das irregularidades apontadas, que em conjunto,
ao nosso ver, ensejam o julgamento irregular das contas.
3. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Foram examinadas as justificativas e documentos
apresentados em fase de defesa oral relativa a prestação
de contas do Consórcio Intermunicipal de Saúde da
Micro-Região do Caparaó, exercício de 2015, sob a
responsabilidade da Sra. Vera Lúcia Costa.
Assim, quanto ao aspecto técnico-contábil e o disposto
na legislação pertinente, opina-se no sentido de que
este Egrégio Tribunal de Contas julgue IRREGULAR as
contas da Sra. Vera Lúcia Costa no exercício da função de
ordenador de despesas do Consórcio Intermunicipal de
Saúde da Micro-Região do Caparaó, no exercício de 2015,
na forma do artigo 84, inciso III, da Lei Complementar
Estadual 621/2012, tendo em vista que as justificativas
e documentos apresentados em fase de defesa oral não
trouxeram fatos novos ou informações suficientes para o
afastamento das irregularidades mantidas na instrução
técnica conclusiva - ITC 3719/2018-3.
O Parquet de Contas, manifestou-se por meio do Parecer
5806/2018-2, ratificado in totum pelo parecer ministerial
01727/2019-2, da seguinte maneira:
Pois bem.
A priori, insta destacar que a gestora não cumpriu o
prazo previsto no art. 139 do RITCEES[1], conforme item
2.1 do Relatório Técnico n. 0094/2016-6.
Não obstante, omitiu-se a Instrução Técnica Inicial – ITI
www.tce.es.gov.br

n. 1042/2016-3 em não sugerir a citação da responsável,
tendo em vista que que o envio de prestação de contas
fora do prazo legal poderia ensejar a aplicação de multa
pecuniária, nos termos do art. 135, incisos VIII e IX, da
Lei Complementar n. 621/2012[2].
Destarte, para evitar retroceder na marcha processual,
é possível a expedição de recomendação ao atual
gestor para a observância do referido prazo no envio
das futuras prestações de contas.{g.n.]
Quanto ao mérito, salienta-se que é bastante por si
mesmo a fundamentação constante do ITC 3719/2018-3
para manutenção dos apontamentos de irregularidades
acima descritos, acerca dos quais, embora sem esgotálos, tecem-se apenas argumentos adicionais neste
parecer, conforme segue.
Este órgão do Parquet Especial tem reiteradamente
manifestado entendimento de que as irregularidades
elencadas nos itens 3.1.1[3] e 3.3.1.1[4] do RT
0094/2016-6 consubstanciam graves violações à norma.
Verifica-se quanto às contribuições previdenciárias
retidas dos segurados e de terceiros o não recolhimento
integral a quem de direito, eis que R$ 340.328,40
referentes ao RGPS foram mantidos no saldo das contas
contábeis, conduta que, a par de irregular de per si,
submete ainda o município a prejuízo potencial em razão
da incidência de juros e correção monetária.
Deixar de recolher as contribuições patronais e aquelas
retidas de servidores, tempestivamente, ao INSS ou ao
órgão próprio de previdência, atenta diretamente contra
o equilíbrio do sistema de seguridade social, cujas
contribuições destinam-se ao custeio da seguridade
social – que se reserva, constitucionalmente, a
Segunda-feira, 19 de agosto de 2019
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“assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência, e
à assistência social” (art. 194, da CF).
Cabe trazer à baila julgado do Tribunal de Contas de
Pernambuco:
PROCESSO T.C. Nº 1160000-7
SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 16/08/2011
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO GESTOR DO FUNDO
MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO
ALFREDO (EXERCÍCIO DE 2009)
INTERESSADO: Sr. SEVERINO JOSÉ CAVALCANTI FERREIRA
ADVOGADO: Dr. ÂNGELO DIMITRE BEZERRA ALMEIDA
DA SILVA - OAB/PE Nº 16.554
RELATOR: CONSELHEIRO, EM EXERCÍCIO, MARCOS
NÓBREGA
ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA
ACÓRDÃO T.C. Nº 506/11
VISTOS, relatados e discutidos os autos do Processo
T.C. nº 1160000-7, ACORDAM, à unanimidade, os
Conselheiros da Primeira Câmara do Tribunal de Contas
do Estado, nos termos do voto do Relator, que integra o
presente Acórdão,
CONSIDERANDO o repasse a menor das contribuições
retidas dos servidores e o não
recolhimento da totalidade das obrigações patronais
ao RPPS e RGPS, o que caracteriza descumprimento da
Lei Municipal nº 773/05 e da Lei Federal nº 8.212/91;
CONSIDERANDO o indevido ordenamento de despesas
do Fundo Municipal de Saúde pelo Prefeito Municipal,
em desconformidade com o artigo 9º da Lei nº
8.080/90, caracterizando invasão da competência do

Secretário Municipal de Saúde e gestor do FMS, prevista
expressamente no artigo 3º, incisos II e III, da Lei
Municipal nº 514/91;

patronais do ente, juntando os comprovantes;

CONSIDERANDO o disposto nos artigos 70 e 71,
incisos II e VIII, § 3º, combinados com o artigo 75, da
Constituição Federal, e no artigo 59, inciso III, alínea “b”,
da Lei Estadual nº 12.600/04 (Lei Orgânica do Tribunal de
Contas do Estado de Pernambuco),

Anexar à prestação de contas anual certidão da
composição dos membros do CMS;

Julgar IRREGULARES as contas do Sr. Severino José
Cavalcanti Ferreira, ordenador de despesas do Fundo
Municipal de Saúde de João Alfredo, relativas ao
exercício financeiro de 2009.
Aplicar ao Sr. Severino José Cavalcanti Ferreira multa
no valor de R$ 4.000,00, prevista no artigo 73, III, da
Lei Estadual n° 12.600/04, que deverá ser recolhida, no
prazo de 15 (quinze) dias do trânsito em julgado deste
Acórdão, ao Fundo de Aperfeiçoamento Profissional e
Reequipamento Técnico do Tribunal por intermédio de
boleto bancário a ser emitido no sítio da internet deste
Tribunal de Contas (www.tce.pe.gov.br).
Determinar, com base no disposto no artigo 69 da Lei
Estadual nº 12.600/2004, que o(s) atual(is) gestor(es)
do FMS de João Alfredo, ou quem vier a sucedê-lo(s),
adote(m) as medidas a seguir relacionadas, a partir da
data de publicação deste Acórdão, sob pena de aplicação
da multa prevista no inciso XII do artigo 73 do citado
Diploma Legal:
Anexar à prestação de contas anual ata que aprovou o
Plano Municipal de Saúde e pareceres do
Conselho;
Recolher junto ao RGPS e ao INSS as contribuições
previdenciárias devidas dos servidores e as obrigações
www.tce.es.gov.br

Planejar as compras ou serviços a fim de adotar as
corretas modalidades de licitação;

Atentar que cabe ao gestor de direito a comprovação
efetiva e legal dos gastos públicos, conforme a legislação
pertinente.
Determinar, ainda, que cópia do Inteiro Teor da
Deliberação seja encaminhada ao Instituto Nacional
da Seguridade Social – INSS, para conhecimento e
providências que entender cabíveis, em virtude do
descumprimento da Legislação Previdenciária.
Recife, 29 de setembro de 2011.
Conselheiro João Henrique Carneiro Campos – Presidente
da Primeira Câmara
Conselheiro, em exercício, Marcos Nóbrega – Relator
Conselheira Teresa Duere
Fui presente: Dr. Guido Rostand Cordeiro Monteiro –
Procurador.
Mol/HN
[...] VOTO DO RELATOR
A meu ver, a irregularidade mais grave dos autos diz
respeito ao não repasse integral das contribuições
previdenciárias ao RPPS e ao INSS. A Prefeitura deixou
de repassar ao seu Fundo de Previdência, em 2009,
percentual correspondente a 30% dos descontos
feitos na folha de pagamento dos servidores efetivos
e na contribuição patronal e 26% dos descontos e
contribuições para o INSS. A sonegação do mencionado
percentual de descontos e contribuições para o
Segunda-feira, 19 de agosto de 2019
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INSS causa prejuízo aos contribuintes que sofrem os
descontos salariais que, não sendo recolhidos, implica
em não poder contar o tempo de contribuição para
efeito de aposentadoria e, de referência aos servidores
que descontem para o Fundo Previdenciário, são
igualmente prejudicados, porque o Fundo fica sem
recursos para pagar proventos de aposentadoria e
pensões de dependentes. Ademais a alegação de
que realizou parcelamento junto ao INSS não ilide a
irregularidade, pois o erário municipal será penalizado
financeiramente com o pagamento de juros e correção
monetária à Receita Federal pela ausência dos repasses
devidos, acarretando sacrifícios para toda a população
do município que paga impostos e taxas que deveriam
ser aplicados em obras e serviços públicos.
Em sua defesa nos autos o prefeito apresentou uma
relação, sem assinatura de qualquer funcionário do
Fundo, da qual consta que no dia 08 de janeiro de
2010 foi repassado ao Fundo o valor de R$ 8.084,56,
correspondente ao mês de dezembro de 2009 e que,
no período entre 23-122009 e 13-01-2010, foram
repassados mais R$ 6.397,72, valores esses omitidos na
prestação de contas. Na mesma relação consta que, de
referência ao regime próprio patronal, foram repassados
ao Fundo, entre 08 e 13 de janeiro de 2010, mais R$
16.769,00.
De acordo com o mencionado documento (ﬂs.
564) foram repassados ao Fundo, relativamente ao
descontado na folha de pagamento de 2009, mais R$
9.347,83 do que o devido, enquanto relativamente
à contribuição patronal, só foi repassado a menor a
quantia de R$ 15.154,59.
O documento em apreço é desprovido de qualquer valor

probatório, pois não foi apresentada a documentação
comprobatória de seus registros, permanecendo, pois,
o levantamento feito pela Inspetoria Regional, que é
baseado em documentos enviados pelo próprio Fundo
na Prestação de Contas.
[...]
Entre as atribuições do gestor do Fundo está a de adotar
providências administrativas e até judiciais para obrigar
o Poder Executivo a entregar ao órgão as contribuições
previdenciárias descontadas dos servidores do
município e as contribuições patronais relativas ao
RPPS. Todavia, sendo o prefeito o gestor do mencionado
Fundo Municipal de Previdência, não poderia agir
administrativa ou judicialmente contra si próprio, o que
configurou uma situação de anomalia administrativa.
Considero, portanto, mantida a irregularidade que
enseja a aplicação de multa.
Quanto aos documentos ausentes na Prestação
de Contas, os defendentes alegam que estariam
colacionados no Anexo I apensado à peça de defesa, o
que não ocorreu.
A egrégia Primeira Câmara desse Tribunal de Contas, no
julgamento da Prestação de Contas do Fundo Municipal
de Educação de Alegre, referente ao exercício 2012,
proferiu o Acórdão TC-764/2015 que imputou multa
pecuniária ao gestor, por vislumbrar, tal como no caso
analisado, grave violação à norma, in verbis:
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos nos autos do Processo TC2885/2013, ACORDAM os Srs. Conselheiros da Primeira
Câmara do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, em sessão realizada no dia dez de junho de dois
www.tce.es.gov.br

mil e quinze, por maioria, nos termos do voto vencedor
da Conselheira convocada Márcia Jaccoud Freitas:
Julgar irregulares as contas do Fundo Municipal de
Educação de Alegre relativas ao exercício de 2012, sob
a responsabilidade de Maria Lúcia Rubini de Oliveira, na
forma do inciso III, alíneas “c” e “d” do artigo 84 da Lei
Complementar 621/2012;
Imputar à citada responsável multa individual de
R$ 3.000 (três mil reais), na forma dos artigos 88 e
135, inciso I, da Lei Complementar 621/2012, em
face da manutenção das seguintes irregularidades:
a) ausência de repasse do imposto de renda retido na
fonte à prefeitura; b) não recolhimento de obrigações
patronais; c) não recolhimento das contribuições do
INSS e do IPAS, retidas dos servidores e de terceiros;
Arquivar os presentes autos, após o trânsito em julgado.
Fica a responsável, no prazo de trinta dias, contados
a partir da publicação deste Acórdão, obrigada a
comprovar perante o Tribunal o recolhimento da multa
aplicada, nos termos do art. 454, inciso I, do Regimento
Interno deste Tribunal.
Vencido em relação aos itens 1 e 2 o Conselheiro em
substituição Marco Antonio da Silva, que votou no
sentido de: a) julgar regular com ressalvas a prestação de
contas anual do Fundo Municipal de Educação de Alegre,
relativa ao exercício de 2012, de responsabilidade da
senhora Maria Lucia Rubini de Oliveira, então Secretária
Municipal de Educação, dando-lhe a devida quitação;
b) afastar as seguintes irregularidades: b.1) Ausência
de repasse do Imposto de Renda Retido na Fonte à
Prefeitura; b.2) Não recolhimento das Obrigações
Patronais; b.3) Não recolhimento das contribuições do
Segunda-feira, 19 de agosto de 2019
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INSS e do IPAS, retidas dos servidores e de terceiros; e c)
determinar ao atual Secretário Municipal de Educação
de Alegre, no sentido de que providencie, junto ao
setor contábil, a baixa imediata de valores recebidos
apenas contabilmente, e envide esforços para que
sejam recolhidos os valores devidos, caso haja, de IRRF,
Obrigações Patronais e de contribuições previdenciárias
retidas dos servidores e de terceiros, enxugando-se,
assim, o passivo do Fundo Municipal de Educação.
Ao mesmo tempo, sobressalta a gravidade da conduta,
o fato dela consubstanciar ato de improbidade
administrativa, consoante art. 11, inciso I, da Lei n.
8.429/92[5].
Insta frisar a inescusabilidade da conduta do ordenador
de despesa, pois, para a responsabilização do agente,
em tais hipóteses, “não se exige o dolo específico,
bastando para tal o dolo genérico ou eventual, que se
caracteriza quando o administrador assume os riscos de
não atender aos comandos constitucionais e legais, que
vinculam e pautam os gastos públicos[6]”.
Além disso, configura crime “deixar de repassar à
previdência social as contribuições recolhidas dos
contribuintes, no prazo e formal legal ou convencional”
(art. 168-A do Código Penal).
Ademais, lembra-se que a jurisprudência do Tribunal
Superior Eleitoral firmou-se no sentido de que as
irregularidades em questão configuram fato grave, de
caráter insanável. Vê-se:
Registro de candidatura. Indeferimento. Eleições 2012.
Vereador. Rejeição de contas pelo TCE/ES. Ex-presidente
da Câmara Municipal. Ausência de recolhimento de
contribuição previdenciária e extrapolação dos limites de

gastos pelo Poder Legislativo. Art. 29-A. Irregularidades
insanáveis que configuram ato doloso de improbidade.
Incidência da inelegibilidade do art. 1°, I, g, da LC n°
64/90. [...] 1. Nos termos da orientação fixada neste
Tribunal, o não recolhimento de verbas previdenciárias
e a extrapolação dos limites de gastos pelo Poder
Legislativo Municipal previstos na Constituição
Federal são irregularidades insanáveis que configuram
atos dolosos de improbidade administrativa. 2. O
saneamento do processo promovido pelo TCE com
base na sua legislação específica, diante da quitação
do débito, não tem o condão de assentar a boa-fé e a
ausência de dolo por parte do recorrente, porquanto o
dolo a se perquirir para a incidência da inelegibilidade
por rejeição de contas se refere às condutas irregulares
praticadas. (Ac. de 19.8.2014 no REspe nº 4366, rel. Min.
Luciana Lóssio.)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ESPECIAL.
REGISTRO DE CANDIDATURA.
INDEFERIMENTO. ELEIÇÕES 2012. PREFEITO. REJEIÇÃO
DE CONTAS PELO TCE/PB. EXPRESIDENTE DA CÂMARA
MUNICIPAL. FATO SUPERVENIENTE SUSCITADO APÓS A
INAUGURAÇÃO
DA
INSTÂNCIA
ESPECIAL.
INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO
DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL.
IRREGULARIDADE
INSANÁVEL QUE CONFIGURA ATO DOLOSO DE
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
INCIDÊNCIA DA INELEGIBILIDADE DO ART. 1°, I, G, DA LC
N° 64/90. OMISSÃO. AUSÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. O acolhimento dos embargos de declaração, mesmo
para fins de prequestionamento, pressupõe a existência,
www.tce.es.gov.br

no acórdão embargado, de um dos vícios previstos no
art. 275 do Código Eleitoral. 2. O inconformismo que tem
como real objetivo novo julgamento da causa não pode
prosperar, porquanto ausentes os vícios previstos no art.
275 do Código Eleitoral.
3. Embargos rejeitados. (RESPE 3430, Rel. Min. Luciana
Christina Guimarães Lóssio,, DJE 22/04/2014).
Registro de candidatura. Indeferimento. Eleições
2012. Prefeito. Rejeição de contas pelo TCE/PB. Expresidente da Câmara Municipal. Fato superveniente
suscitado após a inauguração da instância especial.
Inadmissibilidade. Ausência de recolhimento de
contribuição previdenciária patronal. Irregularidade
insanável que configura ato doloso de improbidade
administrativa. Incidência da inelegibilidade do art. 1°, I,
g, da LC n° 64/90. [...] 1. Segundo a jurisprudência desta
Corte, as alterações fáticas e jurídicas supervenientes ao
registro, nos termos do §10 do art. 11 da Lei nº 9.504/97,
não podem ser consideradas após inaugurada a instância
especial. 2. Nos termos da orientação fixada neste
Tribunal, o não recolhimento de verbas previdenciárias
ou a ausência de seu repasse à Previdência Social,
seja a contribuição dos servidores, seja a patronal,
são irregularidades insanáveis que configuram atos
dolosos de improbidade administrativa, aptas a atrair
a incidência da inelegibilidade da alínea g do inciso I do
artigo 1º da LC nº 64/90. (Ac. de 10.9.2013 no REspe nº
3430, rel. Min. Luciana Lóssio.)
Eleições 2012. Registro de candidatura. Indeferimento.
Rejeição de contas. Inelegibilidade. Art. 1º, I, g,
da Lei Complementar nº 64/90. Incidência. 1.
O descumprimento da Lei nº 8.666/93 e o não
recolhimento de contribuições previdenciárias
Segunda-feira, 19 de agosto de 2019
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constituem irregularidades insanáveis que configuram
ato doloso de improbidade administrativa, para
efeito da verificação da inelegibilidade prevista no art.
1º, I, g, da LC nº 64/90. 2. Para a caracterização da
inelegibilidade prevista na alínea g do inciso I do art. 1º
da Lei das Inelegibilidades, não se exige o dolo específico,
bastando para tal o dolo genérico ou eventual, que se
caracteriza quando o administrador assume os riscos de
não atender aos comandos constitucionais e legais, que
vinculam e pautam os gastos públicos. 3. Para rever as
alegações de que constariam dos autos os comprovantes
do parcelamento da dívida junto ao INSS; de que a Corte
de Contas teria acatado a documentação referente
à prorrogação do contrato de serviço; de que existia
respectiva previsão contratual e de que tal providência
ocorreu dada a necessária continuidade do serviço
público em bene�cio da coletividade, sem nenhum
favorecimento, seria necessário o reexame dos fatos e
das provas considerados pelo acórdão regional, o que
não é possível de ser realizado em sede de recurso de
natureza extraordinária, consoante reiteradamente
decidido com apoio nas Súmulas nos 7 do STJ e 279 do
STF. (Ac. de 23.05.2013 no AgR-REspe nº 12726, rel. Min.
Henrique Neves.)
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL.
ELEIÇÕES 2012. PREFEITO.
REGISTRO DE CANDIDATURA. INELEGIBILIDADE. ART.
1º, I, G, DA LEI COMPLEMENTAR 64/90. AUSÊNCIA
DE APLICAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO DE 25% EM
EDUCAÇÃO E DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS. DESPROVIMENTO.
A rejeição de contas do agravante em virtude da não
aplicação do percentual mínimo de 25%exigido no

art. 212 da CF/88 configura irregularidade insanável e
ato doloso de improbidade administrativa, incidindo a
inelegibilidade prevista no art. 1º, I, g, da LC 64/90 (REspe
246-59/SP, de minha relatoria, PSESS de 27.11.2012).
A ausência de recolhimento de contribuições
previdenciárias – parte patronal - tambématrai a
inelegibilidade prevista no mencionado dispositivo.
Precedentes.
Agravo regimental não provido. (RESPE 7486, Rel. Min.
Fátima Nancy Andrighi,, DJ 29/11/2012)
Constata-se, lado outro, na irregularidade elencada
no item 3.7.1 do RT (não adequação à legislação
dos consórcios públicos) que o consórcio, apesar de
documentos acostados demonstrarem que a natureza
jurídica é de Consórcio Público de Direito Público, a
documentação comprobatória não foi suficiente para
comprovar a natureza jurídica do referido Consórcio,
bem como não foi possível verificar a regularização de
outros requisitos entabulados no artigo 41 do decreto
n. 6.017/2007.
De início, é sabido que a criação de lei nova deve
respeitar o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e
a coisa julgada, logo os atos jurídicos decorrentes de
consórcios criados anteriormente a Lei n. 11.707/2005
não serão extirpados do mundo jurídico, eis que de
regra, a novel lei será dotada de irretroatividade.

Logo, os serviços concedidos ou as ações que vêm sendo
empreendidas por meio de convênios e instrumentos
congêneres permanecem válidos até prazo de vigência
constante nos instrumentos contratuais. Todavia, a
prorrogação do prazo de vigência nos mesmos moldes da
legislação anterior à Lei nº 11.107/2005 ficam vedados,
sob pena de burla à atual legislação regulamentadora do
art. 241 da Constituição da República. De algum modo,
a lei procura resguardar a estabilidade das relações
jurídicas, ao permitir a vigência dos instrumentos de
gestão associada mesmo após a sua disciplina nacional.
No entanto, o que se pretende é um período de
adaptação transitória à nova Lei, a fim de não causar
sobressaltos e a interrupção dos serviços prestados de
forma associada.
Ressalta-se que essa legislação foi regulamentada pelo
decreto n. 6.017/2007 que trouxe dispositivo com a
finalidade de possibilitar aos consórcios anteriores a
2005 se adequarem ao novo regramento sob pena de
extinção, conforme art. 41 e parágrafo único:
Art. 41. Os consórcios constituídos em desacordo com
a Lei no 11.107, de 2005, poderão ser transformados
em consórcios públicos de direito público ou de direito
privado, desde que atendidos os requisitos de celebração
de protocolo de intenções e de sua ratificação por lei de
cada ente da Federação consorciado.

Entendimento este adotado por Gustavo Gomes
Machado e Caroline Bastos Dantas na obra Consórcios
Públicos – Instrumento do Federalismo Cooperativo[7]:

Parágrafo único. Caso a transformação seja para
consórcio público de direito público, a eficácia da
alteração estatutária não dependerá de sua inscrição no
registro civil das pessoas jurídicas.

Evidentemente, em garantia dos atos jurídicos perfeitos
e da segurança jurídica, a Lei nº 11.107/2005 não
retroagirá para alcançar ajustes contratuais vigentes.

Assim, a partir da entrada em vigor da Lei n. 11.107/2005
as regras atinentes à constituição, personalidade jurídica,
prestação de contas, protocolo de intenções, admissão
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de pessoal, dentre outros, terão aplicação imediata
alcançando todos os consórcios.
Contudo, no vertente caso, em que pese constatar a
natureza jurídica do consórcio como Associação Pública
(Consórcio Público de Direito Público), não foi possível
verificar a regularização de outros requisitos entabulados
no artigo 41 do decreto n. 6.017/2007, tão pouco a
existência do contrato do consórcio público.
Ficou demonstrada falta de planejamento e desídia dos
gestores mantenedores do Consórcio Intermunicipal de
Saúde da Micro-Região do Caparaó em adaptá-lo a Lei
11.107/2005, uma vez que passados 13 anos da vigência
da lei os poderes executivos (Guaçuí, Irupí, Ibatiba,
Iúna, Muniz Freire, Ibitirama e Divino de São Lourenço)
ficaram silentes em cumprir a norma legal.
Ressalta-se que manejar consórcio público sem
observância da lei de regência pode consubstanciar
ato de improbidade administrativa, consoante art. 10,
incisos XIV e XV, da Lei n. 8.429/92:
Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa
que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão,
dolosa ou culposa, que enseje perda patrimonial, desvio,
apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens
ou haveres das entidades referidas no art. 1º desta lei,
e notadamente:
[..]
– celebrar contrato ou outro instrumento que tenha
por objeto a prestação de serviços públicospor meio
da gestão associada sem observar as formalidades
previstas na lei;
– celebrar contrato de rateio de consórcio público
sem suficiente e prévia dotação orçamentária,ou sem

observar as formalidades previstas na lei.
Portanto as irregularidades verificadas nesta prestação
de contas configuram grave infração à norma legal
ou regulamentar de natureza contábil, financeira,
orçamentária, operacional ou patrimonial consoante art.
84, inciso III, alínea “c” e “d”, da LC n. 621/12.
Ante o exposto, pugna o Ministério Público de Contas:
– seja a prestação de contas julgada IRREGULAR na
forma do art. 84, inciso III, alíneas “c”, “d” e “e” da LC
n. 621/12, aplicando à responsável multa pecuniária, na
forma dos arts. 87, inciso IV, e 135, I e II, do indigitado
estatuto legal c/c art. 389, incisos I e II, do RITCEES;
– nos termos do art. 87, inciso VI, da LC n. 621/2012,
seja expedida as determinações propostas pelo Núcleo
de Controle Externo de Contabilidade e Economia às ﬂs.
20/21 da ITC 3719/2018-3; e
– recomendar à unidade gestora, na pessoa de seu atual
gestor, para que cumpra o prazo de encaminhamento
das futuras prestações de contas, em atendimento ao
art. 139 do RITCEES.
Por fim, com fulcro no inciso III[8] do art. 41 da Lei n.
8.625/93, bem como no parágrafo único[9] do art. 53
da Lei Complementar nº 621/12, reserva-se, ainda,
este Parquet ao direito de manifestar-se oralmente em
sessão de julgamento.

evidenciados indevidamente no passivo circulante;
3.1.3 – Saldo de contas do passivo financeiro evidência
indevidamente saldo devedor; 3.1.4 – Saldo de contas do
passivo circulante classificadas indevidamente no passivo
não circulante; 3.1.5 –Ausência de reconhecimento /
atualização dos passivos por competência; 3.3.1.1 – Não
recolhimento da contribuição previdenciária de INSS
retida de servidores e terceiros:
[...]
Existia no Consorcio dívida ﬂutuante de gestões
passadas do CIS CAPARAÓ que até o momento, quando
o atual gestor assumiu a presidência do consórcio,
nenhuma prestação de contas havia sido enviada a esse
Egrégio Tribunal de Contas.
Quando da eleição da minha eleição como presidente
do CIS CAPARAÓ não imaginava o que iria encontrar. Ao
tomar posse, ante a situação existente, não restou outra
alternativa a não ser relatar a ausência de contabilização
dos fatos contábeis, e iminente dívida já adquirida
pelas gestões anteriores do consórcio. Se tornando
assim inviável e obscuro para se dar continuidade a
manutenção e funcionamento do CIS CAPARAÓ.

A gestora por sua vez, defende-se dos apontamentos
com as alegações a seguir reproduzidas (evento 28),
incluindo aquelas apresentadas na sustentação oral
(eventos 50 e 51):

E, diante deste cenário, assim decidiu a Assembleia
Geral que proferiu decisão no sentido de encerrar para
com as atividades do consórcio, conforme informativos
constantes em anexos do Relatório de Gestão - RELGES
exercício de 2015 (cópia em anexo) apresentados a esse
órgão de controle externo, por ocasião do envio da PCA
de 2015.

Em relação aos itens 3.1.1 – Ausência de recolhimento
das contas de consignação do passivo financeiro;
Item 3.1.2– Saldo dos restos a pagar não processados

Os lançamentos contábeis foram feitos somente
do período, pois com as precárias informações que
o atual gestor detinha, com intuito de evidenciar
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os fatos contábeis, se tornava impossível de fazer
todos lançamentos, lembrando que nenhum dos
entes consorciados tinhas as informações claras
e demonstradas. Conforme diligências e buscas
de documentos realizadas junto aos municípios
consorciados.
De um modo geral os lançamentos contábeis realizados,
e aqueles que foram evidenciados na Decisão SEGEX
citada alhures, que foram feitos de forma equivocada,
serão corrigidos/ajustados no ano corrente. No qual
serão realizadas também as compensações e ajustes para
que se evidencie de modo correto todos lançamentos
contábeis.
Ademais, é preciso mencionar, senhor julgador, que
todo processo de levantamento, ficou complexo devido
a transição de governos, que não foi de uma forma
tranquila. Os documentos do consórcio não foram
localizados em sua totalidade até a presente data,
conforme informamos em outro item da presente
resposta.
Deve-se considerar, senhor julgador, que as divergências
indicadas nos itens acima listados, em momento foram
fruto de dolo, culpa ou deszelo com a coisa pública, e
sim fruto de uma geração desacertada de informações
ocasionadas pelos relatórios gerados pelo so�ware
usado, o que gerou a exata divergência indicada pela
equipe técnica desta Corte.
Ante o exposto, espera a requerente que esse
Egrégio Tribunal de Contas acolha as JUSTIFICATIVAS
E DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA, bem com o
compromisso de efetuar as correções dos atos praticados.
3.1.1. Os saldos anteriores não tinham informações

concretas de seu passivo e não houve condições de
apuração e pactuação do rateio das dívidas, pois que
não se obteve mais quórum para nenhuma tomada de
decisão. Quando convocados os prefeitos atuais não
compareciam as Assembleias do consórcio pois a pauta
sempre trazia de fundo a divisão das responsabilidades
e dívidas do CIS CAPARAÓ para com os municípios
consorciados.

o presente momento não conseguimos encontrar
nenhum documento que pudesse dar embasamento
jurídico a alteração da pessoa jurídica do consórcio
realizada junto a Receita Federal, ocorrida anterior
a 2013, passando de associação civil para associação
pública, como se fosse um consórcio público à luz do
que preconiza a Lei Federal 11.107/2005 e o decreto
Federal 6.017/2007.

3.1.2. Será ajustado no exercício corrente. 3.1.3. Será
ajustado no exercício corrente.

Portanto, não foi localizado, nas diligências realizadas,
nenhum dos seguintes documentos relativos à
transformação do Cis Micro Caparaó em consórcio
público de direito público: Protocolo de Intenções;
leis ratificadoras; Contrato de Consórcio Público o
que corrobora com o entendimento manifestado no
par ágrafo anterior, pois não há, conforme já dito,
embasamento para a alteração da personalidade
jurídica realizada junto a Receita Federal.

3.1.4. Será ajustado no exercício corrente.
3.1.5. O levantamento de multa e juros não foram
apurados pelo gestor e informado para seus lançamentos
contábeis.
3.3.1.1. Está apurando o rateio juntamente com a
dissolução para o recolhimento.
No que pertine a irregularidade narrada nos itens 3.7.1
– Não adequação à legislação dos consórcios público e
3.7.2 – Ausência de comprovação das medidas legais
e administrativas necessárias e suficientes a fim de
extinguir o consórcio público, as alegações (evento 28)
são as que seguem:
O Consórcio Intermunicipal de Saúde da Microrregião
do Caparaó é um consórcio administrativo, uma vez que
não foi averbada qualquer alteração do Estatuto Social
deste consórcio, junto ao cartório de registro de pessoa
jurídica no qual seu Estatuto Social foi registrado à época
da constituição da sua pessoa jurídica como associação
civil, visando ao início de suas atividades.
Conforme consta da Decisão SEGEX, volto a afirmar
que vale registrar que, apesar de inúmeras diligências
realizadas junto aos municípios consorciados até
www.tce.es.gov.br

Vale ainda registrar que a lei federal 11.107/2005 não tem
eficácia jurídica e aplicação direta a todos os consórcios
intermunicipais existentes à época de sua promulgação.
Tal afirmativa tem embasamento no disposto no art. 19
da lei federal 11.107/2005, abaixo transcrito:
Art. 19. O disposto nesta Lei não se aplica aos convênios
de cooperação, contratos de programa para gestão
associada de serviços públicos ou instrumentos
congêneres, que tenham sido celebrados anteriormente
a sua vigência. Grifo nosso
Conforme dispositivo legal acima transcrito, é cristalino
que um consórcio administrativo não se torna ou
transforma em um consórcio público apenas pela
vigência da lei federal 11.107/2005. Bem como é possível
afirmar que não existe no ordenamento jurídico p[átrio
nenhum dispositivo legal que obrigue um consórcio tido
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como administrativo a se converter ou se transformar
em um consórcio público.
Quanto mais, exigir que um consórcio administrativo, no
qual, a Assembleia Geral já deliberou pelo encerramento
de suas atividades, seja convertido em um consórcio
público.
O que existe é a mera possibilidade de que, um consórcio
tido pelos doutrinadores como administrativo, venha
a transformar em um consórcio público, desde que,
atendidos requisitos estipulados pelo próprio decreto
regulamentador da lei federal 11.107/2005, conforme
regulamento art. 41 o decreto 6.017/2007, abaixo
transcrito:
Art. 41. Os consórcios constituídos em desacordo com
a Lei no 11.107, de 2005, poderão ser transformados
em consórcios públicos de direito público ou de direito
privado, desde que atendidos os requisitos de celebração
de protocolo de intenções e de sua ratificação por lei de
cada ente da Federação consorciado.
No entanto, conforme exposto anteriormente, em
diligências realizadas junto ao Cartório de Registro de
Pessoas Jurídicas, junto aos municípios consorciados,
e demais órgãos, nenhum Protocolo de Intenções do
CIS CAPARAÓ versando sobre sua transformação em
consórcio público, de direito público ou de direito
privado (faculdade estabelecida no art. 6º da lei
federal 11.107/2005) foi encontrado. Bem como não
foi encontrada também nenhuma lei ratificadora do
documento supra referido. O que leva ao entendimento e
constatação de que não houve tal transição de consórcio
administrativo para consórcio público.
Diante de todo o exposto, volto a afirmar que o CIS

CAPARAÓ é um consórcio administrativo, pois o
mesmo não possui os seguintes documentos exigidos
pelo art. 41 do decreto federal 6.017/2005 e lei federal
11.107/2005: Protocolo de Intenções; Resumo de
publicação do protocolo de intenções; Leis Ratificadoras
do Protocolo de Intenções e Contrato de Consórcio
Público.
Por fim, reafirmar que o CIS CAPARAÓ é um consórcio
administrativo, tendo como pessoa jurídica de suporte
uma associação civil de direito privado, sem fins
econômicos, conforme registrado no Cartório de
Registro de Pessoas Jurídicas, no qual seu Estatuto Social
foi registrado à época da constituição. E que, não há no
ordenamento pátrio, nenhum dispositivo legal que o
obrigue a se adequar e adaptar aos dispositivos da lei
federal 11.107/2005 e seu decreto regulamentador.
3.7.2 – Ausência de comprovação das medidas legais
e administrativas necessárias e suficientes a fim de
extinguir o consórcio público.
Conforme já exposto no item anterior, não há no
ordenamento pátrio, nenhum dispositivo legal que o
obrigue a se adequar e adaptar aos dispositivos da lei
federal 11.107/2005 e ao decreto federal 6.017/2007.
Sendo assim, não são aplicáveis ao CIS CAPARAÓ os
dispositivos legais citados como fundamento legal a
embasar o presente item da citação objeto desta defesa
(Art. 12 da lei federal 11.107/2005 e art. 29 do decreto
federal 6.017/2007).
No entanto, venho registrar que as providências para a
extinção da pessoa jurídica da associação civil de direito
privado, pessoa jurídica de suporte do CIS CAPARAÓ
foram e continuam a ser adotadas. Tendo como
www.tce.es.gov.br

principais entraves os processos judiciais decorrentes
de ações trabalhistas que, juntamente com ações da
Receita Federal, tiveram por consequências, o bloqueio
das contas bancária deste consórcio administrativo.
Impossibilitando desta forma a movimentação
de recursos financeiros pelo CIS CAPARAÓ. E, por
consequência indireta, inviabilizou a contratação de
serviços necessários ao suporte da extinção da pessoa
jurídica em questão.
Em sua defesa oral, conforme notas taquigráficas, as
argumentação estão reproduzidas a seguir ( evento 50):
O SR. ALTAMIRO THADEU FRONTINO SOBREIRO –
Senhor presidente e relator; demais conselheiros,
representante do Ministério Público, serventuários,
advogados, pessoas que acompanham a presente
sessão, bom dia a todos! Este tema, senhor presidente
e relator, na sessão passada, este processo estava
pautado e havia um processo similar na relatoria do
doutor Rodrigo Coelho. Mas, há três ou quatro sessões
passadas, tive a oportunidade de tratar este mesmo
tema, especificamente sobre o Consórcio Intermunicipal
de Saúde da região do Caparaó. Em razão de ser um
tema recorrente, peço vênias para fazer um breve
resumo do que se trata e, para não me alongar mais,
requerendo a juntada do presente memorial, já que o
que é tratado aqui é basicamente a mesma coisa que já
tem sido ventilado, e os processos já estão maduros para
iniciarem os seus respectivos julgamentos. Na verdade,
o consórcio intermunicipal de saúde da microrregião do
Caparaó, como tenho demonstrado nas sustentações
passadas, dos processos que foram pautados, é um
consórcio que está na sua inatividade. Desde o ano de
2012, a ora defendente, sra. Vera Lúcia Costa, assumiu o
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seu primeiro ano de governo no ano de 2013. E, desde
2013, mais precisamente, no dia 24/01/2013, onde foi
deliberado entre todos os municípios que compõem o
consórcio, que esse consórcio deveria ser extinto. Tenho
relatado e, na sustentação oral da sessão passada,
inclusive sobre a presidência do doutor Domingos, após
a realização da sustentação oral, sua excelência fez uma
importante colocação de alguns casos que, inclusive,
já foram enfrentados por este Tribunal, que versam
sobre a dificuldade de se dar baixa em CNPJ’s criados.
Porque, hoje, tanto para iniciar um procedimento de
constituição, seja de uma entidade sem fins lucrativos,
ou uma entidade com fins lucrativos, uma empresa,
nesse caso, o procedimento de criação de um CNJ
é algo muito simples, célere e rápido. No entanto,
quando se depara na possibilidade de dar baixa a esse
CNPJ, a burocracia é demais severa. Razão pela qual
a ordenadora de despesa, senhora Vera Lúcia Costa,
então prefeita em exercício no município de Guaçuí
e atual presidente deste consórcio, que tem um único
propósito hoje, na sua luta em conseguir dar baixa a esta
entidade. Estou juntando documentação comprovando
que foram encerradas as contas bancárias; que já existe
um procedimento de baixa tramitando perante à Receita
Federal. No entanto, por razões alheias a senhora
Vera Lúcia Costa, este consórcio ainda não conseguiu
ter a consumação da sua extinção. Também registro
na sustentação oral e no presente memorial, que as
presentes irregularidades aqui versadas, são de natureza
meramente formal, que não tem o condão de repercutir
negativamente, ao ponto de ensejar uma desaprovação
das contas, razão pela qual, a defesa entende que, diante
de tudo que está sendo trazido e diante de tudo que está

sendo exposto, essas contas mereceriam, na visão da
defesa, uma ressalva, recomendação ou uma aprovação
com ressalvas. Mas, nunca, um indicativo de reprovação,
porque não tem nenhuma irregularidade, não tem
nenhum dano ao erário, nenhum gasto de, sequer, um
centavo, que pudesse repercutir de forma negativa, ao
ponto de desaprovar a prestação das contas que ora estão
sendo analisadas. Então, são essas as considerações que
a defesa tem a registrar, senhor conselheiro relator. E,
estamos, também, requerendo a juntada do presente
memorial com os documentos comprobatórios que a
defesa fez menção aqui, na sustentação oral. São estas
as considerações.
Além da defesa oral o gestor encaminhou os seguintes
esclarecimentos adicionais, bem como apresentou
documentos conforme Memorial 51/2019-5 (evento 51).
Ata de Reunião Especial em anexo (doc. 02), ocorrida em
24/01/2013.
Cópia de documentos atendando o encerramento de
suas contas bancárias, (doc. 03).
documentação relativa ao pedido de cancelamento/
encerramento (baixa) realizado perante a Receita
Federal (doc. 04)
Em síntese apertada a defesa alega que:
em 2013, ante a existência de dívidas e na ausência
de contabilização dos atos e fatos da administração, o
consócio foi colocado em extinção, já sob a gestão da
Sra. Vera Lúcia Costa, responsável por esta Prestação de
Contas;
que desde então, a gestão fez os lançamentos contábeis
com base nos documentos disponíveis (nenhum dos
entes consorciados tinhas as informações claras e
www.tce.es.gov.br

demonstradas);
que até a data da apresentação da primeira peça de
defesa nestes autos, os documentos do consórcio não
tinham sido localizados em sua totalidade;
que o Consórcio Intermunicipal de Saúde da Microrregião
do Caparaó é um consórcio administrativo;
que nas diligências realizadas não foram localizados
documentos relativos à transformação do Cis Micro
Caparaó em consórcio público de direito público:
Protocolo de Intenções; leis ratificadoras; Contrato de
Consórcio Público;
que foram e continuam a ser adotadas para a extinção
da pessoa jurídica da associação civil de direito privado,
pessoa jurídica de suporte do CIS CAPARAÓ
junta documentos do pedido de encerramento de
atividades junto à Receita Federal do Brasil e declaração
assinada por Gerente do Branco do Brasil, atestando o
encerramento das contas bancárias naquela instituição.
Pois bem.
No presente caso é necessário uma análise intertemporal
haja vista os argumentos de defesa.
Consultando as Prestações de Contas apresentadas por
este Consórcio, verifiquei que os argumentos da defesa
podem ser confirmados:
Nos autos do Processo de Prestação de Contas Anual
referente ao exercício de 2013 (TC 01707/2017-1)
verifica-se que a apresentação de documentos só foi
completada em 2017, haja visto que:
Em 02 de março de 2013, foi protocolizada, nesta Corte
sob o No 2697, solicitação de realização de uma Tomada
de Contas Especial, pela então gestora, Sra. Vera Lucia
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Costa que por sugestão do Ministério Público de Contas
o expediente não foi conhecido como instrumento
apto à instauração de Tomada de Contas Especial.
Sugeriu, ainda, o Parquet pela adoção das medidas
necessárias ao recebimento das prestações de contas
dos consórcios públicos, na forma do art.5º, inciso V, da
Lei Complementar Estadual 621/2012.
Assim, decidiu o Relator dos autos, Eminente Conselheiro
Sebastião Carlos Ranna de Macedo, em julho de 2014,
pela notificação da gestora para que apresentasse
a Prestação de Contas de 2013. Todavia, a gestora
solicitou prorrogação de prazo fundada dificuldades
de localização da documentação a ser remetida, uma
vez que o consórcio encontrava-se em processo de
dissolução, sendo o prazo alongado até dezembro de
2014.
Ocorre que ao analisar a documentação encaminhada,
a Área Técnica verificou a necessidade de envio de
documentos em complementação à Prestação de
Contas o que resultou em uma nova notificação e,
consequentemente, reabertura de prazo. Desta feita,
alongando-se os prazos até março de 2017, conforme se
verifica na tabela a seguir:
(TABELA)
Ressalto ainda que, este consórcio foi colocado em
extinção e que, após receber a determinação para envio
de prestação de contas, a gestão tomou providencias
efetivas neste sentido, como se pode observar no
quadro a seguir: xercício Processo 2013 01707/2014-1
16/12/2014

Reconheço ainda que a gestora ao prestar de contas
de todos exercícios sob sua gestão, por força dos
registros contábeis que fez e da elaboração das
demonstrações contábeis, evidenciou a existência de
dívidas previdenciárias e tributárias. De se notar que
tais dívidas (passivos) não foram geradas na gestão
que se iniciou em 2013 e nem no exercício ora em
exame, 2015, vez que as irregularidades apontadas
nas contas de 2016, com exceção de um item, existiam
já nas prestação de contas anteriores, como se verifica
nas Instruções Técnicas Iniciais constantes das PCAS de
exercícios anteriores:Tabela
Todas essas contas encontram-se em tramitação nesta
Corte de Contas.
Portanto, o cenário apresentado pela defesa encontra
lastro nos processos de contas que serão apreciados por
este Tribunal de Contas, mostrando-se real e denotam
que foram tomadas providencias para que as contas
fossem prestadas e que, por prestar contas, foi dada
visibilidade a ausência de recolhimento de retenções
tributárias e previdenciárias., porém não foram geradas
nesta gestão.
É certo que o não recolhimento de retenções tributárias
normalmente é considerado por esta Corte como falha
grave, capaz não só de macular contas, mas também de
resultar em ressarcimento de juros e multas.

2014 06170/2015-4 25/05/2017

Todavia no presente caso concreto, tenho convencimento
de que os argumentos invocados pela defesa e já
analisados neste voto denotam que a elaboração
da presente prestação de contas não se deu em
circunstâncias de normalidade.

2015 09304/2016-6 24/02/2017

A bem da verdade, mesmo diante dos obstáculos e
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dificuldades reais, foram empreendidas ações efetivas
para organizar documentos e informações capazes de
permitir a elaboração da presente prestação de contas a
seu cargo, inclusive com a apuração das obrigações não
recolhidas.
Neste sentido, entendo pertinente me reportar à Lei
13.655/2018 que alterou a Lei de Introdução às Normas
do Direito Brasileiro – LINDB, em especial os artss 20 e 22
da atual redação da LINDB, que assim dispõe:
Art. 20. Nas esferas administrativa, controladora e
judicial, não se decidirá com base em valores jurídicos
abstratos sem que sejam consideradas as consequências
práticas da decisão.
Parágrafo único. A motivação demonstrará a necessidade
e a adequação da medida imposta ou da invalidação de
ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa,
inclusive em face das possíveis alternativas.
(...)
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.
§ 1º Em decisão sobre regularidade de conduta ou
validade de ato, contrato, ajuste, processo ou norma
administrativa, serão consideradas as circunstâncias
práticas que houverem imposto, limitado ou
condicionado a ação do agente.
§ 2º Na aplicação de sanções, serão consideradas a
natureza e a gravidade da infração cometida, os danos
que dela provierem para a administração pública,
as circunstâncias agravantes ou atenuantes e os
antecedentes do agente. (grifos nossos)
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Segundo o grupo de juristas que auxiliou na elaboração
do anteprojeto da referida Lei:
“(...) a norma em questão reconhece que os diversos
órgãos de cada ente da Federação possuem realidades
próprias que não podem ser ignoradas. A realidade de
gestor da União evidentemente é distinta da realidade
de gestor em um pequeno e remoto município. A
gestão pública envolve especificidades que têm de ser
consideradas pelo julgador para a produção de decisões
justas, corretas.
As condicionantes envolvem considerar (i) os obstáculos
e a realidade fática do gestor, (ii) as políticas públicas
acaso existentes e (iii) o direito dos administrados
envolvidos. Seria pouco razoável admitir que as normas
pudessem ser ignoradas ou lidas em descompasso com o
contexto fático em que a gestão pública a ela submetida
se insere.”
Assim, à vista do exposto, embora seja pela manutenção
dos apontamentos de desconformidade legal, entendo
que a responsabilidade da gestora deva ser afastada
e voto pela APROVAÇÃO COM RESSALVAS DAS
CONTAS referente ao exercício de 2015, emitindo-se
as determinações propostas pela área técnica, que,
inclusive, viabilizarão o encerramento das atividades do
Consórcio Intermunicipal de Saúde da Micro-Região do
Caparaó.
Por todo o exposto, acompanhando parcialmente a Área
Técnica e o Ministério Público Especial de Contas, VOTO
para que seja adotada a deliberação que ora submeto à
apreciação deste Colegiado.
SERGIO MANOEL NADER BORGES
Conselheiro Relator

1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as
razões expostas pelo relator, em:
1.1. Julgar REGULARES COM RESSALVAS as contas da
Sra. Vera Lucia Costa, gestora à frente a Consórcio
Intermunicipal de Saúde da Micro-Região do Caparaó,
no exercício de 2015, na forma do inciso I do artigo 84
da Lei Complementar 621/2012, dando quitação ao
responsável, nos termos do art. 85 do mesmo diploma
legal.
1.2. DETERMINAR ao atual gestor da Consórcio
Intermunicipal de Saúde da Micro-Região do Caparaó
para que:
a. Adote medidas administrativas para que seja dado
o correto tratamento contábil aos Restos a Pagar não
Processados, uma vez que não devem configurar
obrigação patrimonial;
b. No prazo de 90 dias, tome as medidas necessárias, nos
termos do art. 2º da IN TCEES 32/14, a fim de verificar
o recolhimento das consignações em atraso (incluindo
as contribuições retidas dos servidores e terceiros
vinculados ao INSS), apurando a totalidade dos encargos
financeiros incidentes, bem como a responsabilidade
e adote medidas para o ressarcimento aos cofres do
consórcio, informando, ainda, a esta Corte de Contas
sobre o resultado obtido;
c. Adote medidas administrativas para que seja dado o
correto tratamento contábil à conta “Salário Família”,
uma vez que este grupo de contas, tendo em vista a sua
natureza, não pode apresentar saldo devedor;
www.tce.es.gov.br

d. Adote medidas administrativas para que seja dado
o correto tratamento contábil ao saldo relativo a
“Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais
a pagar de longo prazo”, uma vez que valores de terceiros
ou retenções em nome deles devem ser classificados no
Passivo Circulante.
1.3. RECOMENDAR ao atual gestor da Consórcio
Intermunicipal de Saúde da Micro-Região do Caparaó
para que cumpra o prazo de encaminhamento das
futuras prestações de contas, em atendimento ao art.
139 do RITCEES.
1.4. Dar ciência aos interessados;
1.5. Após o trânsito em julgado, arquive-se.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 03/07/2019 - 21ª Sessão Ordinária da
2ª Câmara.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Manoel Nader Borges (relator),
Domingos Augusto Taufner e Rodrigo Coelho do Carmo.
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
Fui presente:
PROCURADOR DE CONTAS LUIS
HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Em substituição ao procurador-geral
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões
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ACÓRDÃO TC- 0807/2019-4
Processo: 05557/2017-4
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2016
UG: CIMSMRC - Consórcio Intermunicipal de Saúde da
Micro-Região do Caparaó
Relator: Sérgio Manoel Nader Borges
Responsável: VERA LUCIA COSTA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (ORDENADOR)
JURISDICIONADO: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE
SAÚDE DA MICRO-REGIÃO DO CAPARAÓ – EXERCÍCIO
DE 2016 – REGULARES COM RESSALVAS – QUITAÇÃO –
DETERMINAR – ARQUIVAR
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER
BORGES:
RELATÓRIO
Versam os presentes autos acerca da prestação de contas
anual (PCA) do Consórcio Intermunicipal de Saúde da
Micro-Região do Caparaó relativo ao exercício de 2016,
sob a responsabilidade da Sra. Vera Lúcia Costa, na
função de Ordenador de Despesas.
A Prestação de Contas foi encaminhada ao TCEES e
homologada pelo Sistema CidadES no dia 06/04/20170,
inobservando o cumprimento do prazo fixado
regimentalmente.
A presente Prestação de Contas, foi analisada pelo
corpo técnico conforme Relatório Técnico Contábil RTC
95/2018, sugerindo-se citação dos responsáveis para
esclarecer os indicativos de irregularidades a seguir
listados:

Descrição do achado

Conclusiva – ITC 3474/2018.

3.1.1 – Inconsistência no valor do Ativo Real Líquido.

O Ministério Público Especial de Contas manifestouse em Parecer 5761/2018- considerou bastante por si
mesmo a fundamentação constante do ITC 3474/2018-4
para manutenção dos apontamentos de irregularidade e
teceu comentários adicionais, pgnando ao fim para que:

3.1.2 – Ausência recolhimento das contas de consignação
do passivo financeiro.
3.1.3 – Saldo dos Restos a pagar não processados
evidenciados indevidamente no Passivo Circulante.
3.1.4 – Saldo de Conta de Passivo Financeiro evidencia
indevidamente saldo devedor.
3.1.5 – Saldo de Contas de Passivo Circulante classificadas
indevidamente no Passivo Não Circulante.
3.1.6- Ausência de reconhecimento/atualização dos
passivos por competência
3.3.1.1 – Não recolhimento da contribuição previdenciária
de INSS retida de servidores e terceiros.
3.7.1 – Não adequação à legislação dos consórcios
públicos.
3.7.2 – Ausência de comprovação das medidas legais
e administrativas necessárias e suficientes a fim de
extinguir o consórcio público.
Elaborada a Instrução Técnica Inicial ITI 280/2018,
sugerindo a citação do gestor responsável consoante
apontamentos constantes do RT 95/2018, através da
Decisão SEGEX 301/2018, o Secretário-Geral de Controle
Externo do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, promoveu a citação da Sr. Vera Lucia Costa em
razão dos achados constantes da ITI 280/2018, conforme
Termo de Citação 472/2018.
Em atenção ao Termo de Citação, a gestora apresentou
suas justificativas (Protocolo n. 09990/2018-8) que, após
análise pelo Núcleo de Controle Externo de Contabilidade
e Economia, gerou a elaboração da Instrução Técnica
www.tce.es.gov.br

Ante o exposto, pugna o Ministério Público de Contas:
1 – seja a prestação de contas julgada IRREGULAR na
forma do art. 84, inciso III, alíneas “c”, “d” e “e” da LC
n. 621/12, aplicando à responsável multa pecuniária, na
forma dos arts. 87, inciso IV, e 135, I e II, do indigitado
estatuto legal c/c art. 389, incisos I e II, do RITCEES; e,
2 – nos termos do art. 87, inciso VI, da LC n. 621/2012,
seja expedida as determinações propostas pelo Núcleo
de Controle Externo de Contabilidade e Economia às ﬂs.
30 da ITC 3474/2018-4.
Por fim, com fulcro no inciso III[6] do art. 41 da Lei n.
8.625/93, bem como no parágrafo único[7] do art. 53
da Lei Complementar nº 621/12, reserva-se, ainda,
este Parquet ao direito de manifestar-se oralmente em
sessão de julgamento
Na 4ª sessão ordinária da Segunda Câmara, ocorrida
no dia 20 de fevereiro de 2019, a responsável realizou
SUSTENTAÇÃO ORAL, por meio de seu advogado
legalmente constituído e, após, foram juntados os
memoriais (evento eletrônico 46) e as notas taquigráficas
(evento eletrônico 47).
Encaminhados os autos a área técnica esta se manifestouse por meio da Manifestação Técnica 5627/2019-7
propondo o que segue:
III – PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Segunda-feira, 19 de agosto de 2019
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Analisados os argumentos e documentos acostados em
razão de sustentação oral realizada pela Sra. Vera Lúcia
Costa, através de seu advogado legalmente constituído,
constatou-se, conforme acima exposto, que não foram
trazidos fatos ou elementos novos e suficientes para
modificar a conclusão contida na Instrução Técnica
Conclusiva 3474/2018, razão pela qual corroboramos
integralmente com o posicionamento lá exposto.

A Instrução Técnica Conclusiva - ITC 3474/2018-4 e
a Manifestação Técnica 5627/2019-7, ratificaram a
ocorrência das irregularidades apontadas no Relatório
Técnico – RT 0095/2017-1 e, em razão da manutenção
das irregularidades foi sugerido o julgamento
pela irregularidade das contas, cujas análises, são
reproduzidas a seguir:

Finalmente, que seja submetido o processo ao relator
para prosseguimento.

2 ANÁLISE DE JUSTIFICATIVAS E DOCUMENTOS
APRESENTADO AO TERMO DE CITAÇÃO 00472/2018-1

Ouvido o Ministério Público de Contas, este manifestouse por meio do Parecer 02042/2019-1 nos seguintes
termos:
O MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DO ESTADO DO
ESPÍRITO SANTO, pelo Procurador abaixo subscrito, com
fulcro no art. 3º, II, da Lei Complementar nº. 451/2008,
à guisa da Manifestação Técnica – MT 5627/2019-7,
ratifica, in totum, o parecer ministerial n. 5761/2018-9.
Ademais, com fulcro no inciso III do art. 41 da Lei n.
8.625/1993[3], bem como no parágrafo único do art.
53 da LC n. 621/2012[4], reserva-se, ainda, este Parquet
ao direito de manifestar-se oralmente em sessão de
julgamento.
Após, vieram os autos a este Magistrado de Contas para
emissão de relatório e voto.
FUNDAMENTAÇÃO
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.

Instrução Técnica Conclusiva 03474/2018-4

2.1 Inconsistência no valor do Ativo Real Líquido. (ITEM
3.1.1 DO RTC 95/2018-1).
Base legal: artigos 85, 86, 87, 88, 89, 93, 101 e 105 da
Lei 4.320/1964.
[...]
ANÁLISE DAS JUSTIFICATIVAS
Conforme justificativas apresentadas, aa defendente
atribui as diferenças tratadas no presente item à gestão
anterior, relatando o quadro com que se deparou ao
assumir a Presidência do Consórcio, resultando na
decisão, em Assembleia Geral, de encerrar as suas
atividades.
Segue afirmando que, em função da ausência de
informações relativas aos períodos anteriores, ao logo
do exercício financeiro de 2016 foram registrados,
unicamente, os fatos a ele pertinentes.
Note-se que tais alegações seguem no mesmo sentido
do que já havia sido exposto no Relatório de Gestão
(arquivo RELGES), parte integrante da presente PCA,
reenviado nessa fase de justificativas:
(FIGURA)
www.tce.es.gov.br

Com isso, há que se ponderar não só quanto ao tempo
decorrido entre a posse da presidente e a homologação
da presente PCA, como entre esta e as justificativas
apresentadas em 17/07/2018 (Protocolo n. 09990/20188).
Tendo-se passado mais de 4 (quatro) exercícios
financeiros, desde que a “ausência de contabilização dos
fatos contábeis” tenha sido constatada, não é razoável
que tais registros permaneçam pendentes.
Buscando a confirmação, da análise do Balanço
Patrimonial do exercício de 2017 (arquivo BALPATN),
enviada através do sistema CidadES, verifica-se
a existência de um Ativo Real Líquido negativo, no
mesmo montante de R$ 1.039.150,77.
Além disso, ao se apurar o Patrimônio Líquido do
exercício de 2017, tal como ilustrado na tabela abaixo,
tendo como referência inicial o Saldo Patrimonial do
exercício de 2016, verifica-se o seguinte:
Tabela 4-A): Apuração do Patrimônio Líquido do exercício de
2017 Em R$ 1,00
Descrição da conta
Valor
(=) Saldo Patrimonial (Ativo Real Líquido de (1.039.150,77)
2016)1
(+) Resultado Patrimonial (Exercício 2017)2 0,00
(+) Ajustes de Exercícios Anteriores3
0,00
(=) Patrimônio Líquido apurado (Exercício (1.039.150,77)
2017)
Fontes:
1
Saldo Patrimonial apurado na análise da Prestação de Contas
do Exercício de 2016
2
Não foi encaminhada a Demonstração das Variações Patrimoniais do exercício de 2017.
3
Balanço Patrimonial do exercício de 2017.

Contudo, tendo sido apontado o registro indevido de
Restos a Pagar Não Processados na composição do
Passivo Circulante, no total de R$ 163.629,41, ao analisar
Segunda-feira, 19 de agosto de 2019
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o Demonstrativo dos Restos a Pagar que compõe a
PCA/2017, enviada via sistema CidadES, verifica-se que
tal situação permaneceu inalterada:

informações relativas aos períodos anteriores, ao logo
do exercício financeiro de 2016 foram registrados,
unicamente, os fatos a ele pertinentes.

Tabela 5-A): Apuração do Ativo Real Líquido/2017 Em R$ 1,00
Apuração do ARL
Valor
Ativo Real (Circulante + Não 0,00
Circulante)
Passivo Real (Circulante + Não 875.521,36
Circulante)
(=) Patrimônio Líquido
(875.521,36)
Fonte: Prestação de Contas Anual/2017

Somado a isso, tendo alegado que os devidos ajustes seriam
providenciados no exercício corrente, a citada não
apresentou documentação de suporte.

Portanto, uma vez que não se tem elementos que
evidenciem iniciativas concretas no sentido de
regularização da presente inconsistência, sugere-se que
seja mantido o indicativo de irregularidade.
Sugerimos, ainda, determinar ao atual ordenador de
despesas, ou a quem lhe vier a substituir, que adote
medidas administrativas para que seja dado o correto
tratamento contábil aos Restos a Pagar não Processados,
uma vez que não devem configurar obrigação
patrimonial.
2.2 Ausência de recolhimento das contas de
consignações do passivo financeiro. (ITEM 3.1.2 DO
RTC 95/2018-1).
Base legal: artigos 92 e 105 da Lei 4.320/1964.
[...]
ANÁLISE DAS JUSTIFICATIVAS
Conforme já tratado no item 2.1, a defendente atribui a
o presente indicativo de irregularidade à gestão anterior,
relatando o quadro com que se deparou ao assumir a
Presidência do Consórcio, resultando na decisão, em
Assembleia Geral, de encerrar as suas atividades.
Segue afirmando que, em função da ausência de

Ademais, a análise do Demonstrativo da Dívida Flutuante
do exercício de 2017 (arquivo DEMDFL), enviada através
do sistema CidadES, verifica-se que os valores das
consignações permanecem pendentes de recolhimento:
(FIGURA)
Destaque-se que a ausência de recolhimento da
totalidade desses valores evidencia grave infração
legal, incorrendo em crime de apropriação indébita
previdenciária, previsto no art. 168-A do Código Penal
Brasileiro.
Insta, igualmente, acrescentar que a liquidação do
passivo com juros, multas e atualização monetária,
tendo como causa o não recolhimento tempestivo
desses valões retidos em consignação é considerada
ilegítima e contrária à finalidade pública, impondo-se a
sua glosa e o consequente dever de ressarcimento aos
cofres do consórcio.
Por fim, uma vez que, conforme exposto, não se tem
elementos que evidenciem iniciativas concretas no
sentido de regularização da presente inconsistência,
sugere-se que seja mantido o indicativo de
irregularidade.
Sugerimos, ainda, determinar ao atual ordenador de
despesas, ou a quem lhe vier a substituir, que tome as
medidas necessárias, nos termos do art. 2º da IN TCEES
32/14, a fim de verificar o recolhimento das consignações
www.tce.es.gov.br

em atraso (incluindo as contribuições retidas dos
servidores e terceiros vinculados ao INSS), apurando
a totalidade dos encargos financeiros incidentes, bem
como a responsabilidade e o ressarcimento aos cofres do
consórcio, tendo em vista que tal despesa é considerada
ilegítima e contrária à finalidade pública, impondo-se
a sua glosa, informando, ainda, a esta Corte de Contas
sobre o resultado obtido.
2.3 Saldo dos Restos a Pagar Não Processados
evidenciados indevidamente no Passivo Circulante.
(ITEM 3.1.3 DO RTC 95/2018-1).
Base legal: Normas Brasileiras de Contabilidade
Aplicadas ao Setor Público (NBCT 16.6)
[...]
ANÁLISE DAS JUSTIFICATIVAS
Conforme já tratado no item 2.1, a defendente atribui a
o presente indicativo de irregularidade à gestão anterior,
relatando o quadro com que se deparou ao assumir a
Presidência do Consórcio, resultando na decisão, em
Assembleia Geral, de encerrar as suas atividades.
Segue afirmando que, em função da ausência de
informações relativas aos períodos anteriores, ao logo
do exercício financeiro de 2016 foram registrados,
unicamente, os fatos a ele pertinentes, estando os
devidos ajustes programados para o exercício corrente.
Contudo, além de não ter sido encaminhada
documentação de suporte, como já demonstrado na
Tabela 5-A, em consulta à PCA/2017, verifica-se que o
saldo de Restos a Pagar Não processados, no total de
R$ 163.629,41, permanece indevidamente registrado no
grupo Passivo Circulante.
Portanto, uma vez que tal distorção impede que
Segunda-feira, 19 de agosto de 2019
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a contabilidade do Consórcio evidencie sua real
composição patrimonial, sugere-se que seja mantido o
indicativo de irregularidade.
Destaque-se, por oportuno, que conforme referido item
2.1, foi sugerida a determinação ao atual ordenador
de despesas, ou a quem lhe vier a substituir, que tome
as medidas necessárias a fim de que se dê o correto
tratamento contábil aos Restos a Pagar não Processados.
2.4 Saldo de Conta de Passivo Financeiro evidencia
indevidamente saldo devedor. (ITEM 3.1.4 DO
RTC 95/2018-1).
Base legal: artigo 105, §3º da Lei 4.320/1964.
[...]
ANÁLISE DAS JUSTIFICATIVAS
Conforme já tratado no item 2.1, a defendente atribui a
o presente indicativo de irregularidade à gestão anterior,
relatando o quadro com que se deparou ao assumir
a Presidência do Consórcio, resultando na decisão,
em Assembleia Geral, de encerrar as suas atividades,
estando os devidos ajustes programados para o exercício
corrente.
Contudo, além de não ter sido encaminhada
documentação de suporte, da análise do Demonstrativo da
Dívida Flutuante do exercício de 2017 (arquivo DEMDFL),
já reproduzido no item 2.2 desta instrução, verificase a conta “Salário Família” permanece exibindo saldo
devedor.
Portanto, uma vez que tal distorção impede que
a contabilidade do Consórcio evidencie sua real
composição patrimonial, sugere-se que seja mantido o
indicativo de irregularidade.

Sugerimos, ainda, determinar ao atual ordenador de
despesas, ou a quem lhe vier a substituir, que adote
medidas administrativas para que seja dado o correto
tratamento contábil à conta “Salário Família”, uma vez
que este grupo de contas, tendo em vista a sua natureza,
não pode apresentar saldo devedor.

medidas administrativas para que seja dado o correto
tratamento contábil ao saldo relativo a “Obrigações
Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a pagar
de longo prazo”, uma vez que valores de terceiros ou
retenções em nome deles devem ser classificados no
Passivo Circulante, nos termos da NBCT 16.6.

2.5 Saldo de Contas de Passivo Circulante classificadas
indevidamente no Passivo Não Circulante. (ITEM 3.1.5
DO RTC 95/2018-1).

2.6 Ausência de reconhecimento/atualização dos
passivos por competência. (ITEM 3.1.6 DO RTC 95/20181).

Base legal: Normas Brasileiras de Contabilidade
Aplicadas ao Setor Público (NBCT 16.6).

Base legal: Normas Brasileiras de Contabilidade (NBCT
16.10)
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ANÁLISE DAS JUSTIFICATIVAS

Conforme já tratado no item 2.1, a defendente atribui a
o presente indicativo de irregularidade à gestão anterior,
relatando o quadro com que se deparou ao assumir
a Presidência do Consórcio, resultando na decisão,
em Assembleia Geral, de encerrar as suas atividades,
estando os devidos ajustes programados para o exercício
corrente.

Conforme já tratado no item 2.1, a defendente atribui a
o presente indicativo de irregularidade à gestão anterior,
relatando o quadro com que se deparou ao assumir
a Presidência do Consórcio, resultando na decisão,
em Assembleia Geral, de encerrar as suas atividades,
estando os devidos ajustes programados para o exercício
corrente.

Contudo, além de não ter sido encaminhada
documentação de suporte, a análise do Balanço
Patrimonial do exercício de 2017 (arquivo BALPATN),
enviada através do sistema CidadES, verifica-se que os
valores das consignações permanecem classificadas
indevidamente no grupo do Passivo Não Circulante:

Contudo, além de não ter sido encaminhada
documentação de suporte, da análise do
Demonstrativo da Dívida Flutuante do exercício de 2017
(arquivo DEMDFL), já reproduzido no item 2.2 desta
instrução, não se verifica qualquer variação patrimonial
diminutiva referente a juros e encargos de mora.

(FIGURA)

Portanto, uma vez que tal distorção impede que
a contabilidade do Consórcio evidencie sua real
composição patrimonial, sugere-se que seja mantido o
indicativo de irregularidade.

Portanto, uma vez que tal distorção impede que
a contabilidade do Consórcio evidencie sua real
composição patrimonial, sugere-se que seja mantido o
indicativo de irregularidade.
Sugerimos, ainda, determinar ao atual ordenador de
despesas, ou a quem lhe vier a substituir, que adote
www.tce.es.gov.br

Destaque-se que, conforme referido item 2.2, foi sugerida
a determinação ao atual ordenador de despesas, ou a
quem lhe vier a substituir, para que tome as medidas
Segunda-feira, 19 de agosto de 2019
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necessárias, nos termos do art. 2º da IN TCEES 32/14,
a fim de apurar a totalidade dos encargos financeiros
decorrentes do recolhimento extemporâneo.
2.7 Não recolhimento da contribuição previdenciária
de INSS retida de servidores e de terceiros.
(ITEM 3.3.1.1. DO RTC 95/2018-1).
Base legal: Arts. 37 e 195, inciso II, da Constituição
Federal/1988; art. 30, inciso I, alíneas “a” e “b”, da Lei
Federal nº 8.212/1991.
ANÁLISE DAS JUSTIFICATIVAS
Conforme já tratado no item 2.1, a defendente atribui a
o presente indicativo de irregularidade à gestão anterior,
relatando o quadro com que se deparou ao assumir
a Presidência do Consórcio, resultando na decisão,
em Assembleia Geral, de encerrar as suas atividades,
estando os devidos ajustes programados para o exercício
corrente.
Contudo, além de não ter sido encaminhada
documentação de suporte, da análise do Demonstrativo da
Dívida Flutuante do exercício de 2017 (arquivo DEMDFL),
já reproduzido no item 2.2 desta instrução, mais uma vez
não se verifica o respectivo recolhimento.
Registre-se que a ausência de recolhimento da totalidade
desses valores evidencia grave infração legal, incorrendo
em crime de apropriação indébita previdenciária,
previsto no art. 168-A do Código Penal Brasileiro.
Portanto, considerando que o saldo a pagar de
R$ 340.324,45, relativo a contribuições ao INSS retidas
de servidores e terceiros, não foi reduzida a níveis
aceitáveis para fins de análise das contas, sugere-se que
seja mantido o indicativo de irregularidade.
Destaque-se, ainda, que conforme referido item 2.2,

foi sugerida a determinação ao atual ordenador de
despesas, ou a quem lhe vier a substituir, para que
tome as medidas necessárias, nos termos do art. 2º
da IN TCEES 32/14, a fim de verificar o recolhimento
das contribuições retidas dos servidores e terceiros
vinculados ao INSS.

art. 2º:
Art. 2º Para os fins deste Decreto, consideram-se:

[...]

I - consórcio público: pessoa jurídica formada
exclusivamente por entes da Federação, na forma
da Lei no 11.107, de 2005, para estabelecer relações
de cooperação federativa, inclusive a realização
de
objetivos
de
interesse
comum,
constituída
como
associação
pública,
com
personalidade jurídica de direito público e
natureza autárquica, ou como pessoa jurídica de direito
privado sem fins econômicos;

ANÁLISE DAS JUSTIFICATIVAS

[...]

Conforme transcrito, a citada afirma não ter sido possível
identificar, em Cartório de Registro de Pessoa Jurídica,
a averbada de qualquer alteração do Estatuto Social do
Consórcio, que foi registrado como associação civil.

VIII - convênio de cooperação entre entes federados:
pacto firmado exclusivamente por entes da Federação,
com o objetivo de autorizar a gestão associada de
serviços públicos, desde que ratificado ou previamente
disciplinado por lei editada por cada um deles;

2.8 Não adequação à legislação dos Consórcios Públicos.
(ITI 168/2018-5 C/C ITEM 3.7.1. DO RTC 95/2018-1).
Base legal: Art. 1º, 3º, 4º, inciso IV, e 5º da Lei nº
11.107/05 e art. 41 do Decreto nº 6.107/07.

Da mesma forma, reafirma não ter localizado, em
diligências junto aos municípios consorciados, nenhum
documento que dê embasamento para alteração de
personalidade jurídica junto à Receita Federal.
Contudo, segundo o art. 41, parágrafo único, da
Lei Federal n. 11.107/2005, na transformação para
consórcio público de direito público, a “eficácia
da alteração estatutária não dependerá de sua inscrição
no registro civil das pessoas jurídicas”.
Dito isso, segue afirmando não estarem sujeitos a essa
Lei, os consórcios intermunicipais existentes ao tempo
da sua promulgação, segundo interpretação dada ao seu
art. 19.
A esse respeito, vale reproduzir as definições trazidas
pelo Decreto nº 6.017, de 17 de janeiro de 2007, em seu
www.tce.es.gov.br

[...]
XVI - contrato de programa: instrumento pelo qual
devem ser constituídas e reguladas as obrigações que
um ente da Federação, inclusive sua administração
indireta, tenha para com outro ente da Federação, ou
para com consórcio público, no âmbito da prestação de
serviços públicos por meio de cooperação federativa;
Como se vê, o Consórcio Púbico difere dos demais
no gênero, posto que possui personalidade jurídica
enquanto o convênio de cooperação e o contrato de
programa são despersonalizados.
Nesse sentido, fica evidente a sujeição dos consórcios
públicos ao disposto na Lei Federal n. 11.107/2005.
Superada essa questão, ainda assim, cabe reproduzir as
Segunda-feira, 19 de agosto de 2019
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ponderações da defendente:

ANÁLISE DAS JUSTIFICATIVAS

(FIGURA)

Conforme transcrito, a justificante afirma que, embora
estejam sendo tomadas providências para extinção do
CIS CAPARAÓ, estas esbarram na impossibilidade de
movimentação de recursos financeiros em função do
bloqueio das contas bancárias para o pagamento de
ações trabalhistas e da Receita Federal.

De fato, a Lei Federal n. 11.107/2005 não fez tal
imposição, tendo unicamente facultado a transformação
em consórcios públicos de direito público ou de direito
privado.
Por outro lado, uma vez que tenha sido feita opção pela
transformação, conforme se verifica no comprovante
de inscrição e situação cadastral do Consórcio junto
a Receita Federal (arquivo CONTRA 03), devem ser
atendidos os requisitos de celebração de protocolo de
intenções e de sua ratificação por lei de cada ente da
Federação consorciado.
Por fim, vale destacar que o presente item não apontou
a necessidade de conversão em consórcio público de
direito público após a deliberação de encerramento
de suas atividades, sendo a responsável chamada aos
autos para demonstrar o cumprimento dos requisitos
necessários à época da transformação, datada de
03/11/2005.
Sendo assim, considerando que o protocolo de intenções
e o contrato do consórcio público mais uma vez não
foram apresentados, sugere-se que seja mantido o
presente indicativo de irregularidade.
2.9 Ausência de comprovação das medidas legais
e administrativas necessárias e suficientes a fim de
extinguir o consórcio público. (ITI 168/2018-5 C/C ITEM
3.7.2. DO RTC 95/2018-1).
Base legal: Art. 12 da Lei nº 11.107/05 e art. 29 do
Decreto nº 6.107/07.
[...]

Segue afirmando que, por consequência, ficou
inviabilizada a contratação dos serviços necessários.
Note-se que essa alegação destoa do que foi definido
em reunião extraordinária dos prefeitos, conforme ata
do dia 30/08/2013 (arquivos CONTRA), já mencionada
no RTC 95/2018-1:
... sendo aprovado também que as despesas com a
contratação dos serviços de auditoria sejam rateadas de
forma igual pelos municípios consorciados, devendo cada
município consorciado prover recursos orçamentários e
financeiros para o repasse ao consórcio.
De fato, depreende-se que tal iniciativa tenha nascido
justamente da impossibilidade de custear despesas com
recursos do Consórcio, diante de tudo que foi relatado
pela defesa, vale repetir:
(FIGURA)
Ainda assim, sob essa lógica, nenhuma documentação
adicional foi trazida nessa fase de justificavas.
Portanto, uma vez que não se tem elementos que
evidenciem iniciativas concretas para extinção do
Consórcio, sugere-se que seja mantido o indicativo de
irregularidade.
Manifestação Técnica 05627/2019-7
[...]
www.tce.es.gov.br

A defendente argumenta que desde o ano de 2013
o consórcio não registra atividades, pois os prefeitos
consorciados deliberaram pela dissolução do consórcio
conforme Ata Reunião Especial realizada em 24/01/2013.
Afirma, ainda, que desde tal data os funcionários do
consórcio foram demitidos, bem como realizado o
encerramento das contas bancárias e que foi solicitado
perante à Receita Federal pedido de cancelamento/
encerramento da CNPJ do consórcio. Para corroborar
suas alegações enviou cópia da Ata de Reunião;
documento emitido pelo Banco do Brasil, contendo
relação de contas bancárias encerradas e comprovante
de agendamento junto à Receita Federal.
Observa-se que a gestora centra sou defesa no fato de
que o consórcio encontra-se inativo desde o exercício
de 2013, entretanto, esta alegação não é suficiente para
afastar as irregularidades inicialmente apontadas, pois,
juntamente com a documentação enviada não é capaz
de demonstrar que as irregularidades mantidas na ITC
3474/2018 foram sanadas. Como exemplo, a ausência
de recolhimento da contribuição previdenciária retidas
dos servidores no valor de R$ 340.324,45, conforme item
2.7 da ITC. A gestora afirma que desde o dia 24/01/2013
os funcionários do consórcio foram demitidos, contudo
não apresenta comprovação de que as contribuições
previdenciárias foram devidamente recolhidas. O
mesmo se aplica aos itens que tratam de irregularidades
contábeis, respectivamente, itens 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5
e 2.6 da ITC 3474/2018, bem como as irregularidades
contidas nos itens 2.8 e 2.9.
III – PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Analisados os argumentos e documentos acostados em
razão de sustentação oral realizada pela Sra. Vera Lúcia
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Costa, através de seu advogado legalmente constituído,
constatou-se, conforme acima exposto, que não foram
trazidos fatos ou elementos novos e suficientes para
modificar a conclusão contida na Instrução Técnica
Conclusiva 3474/2018, razão pela qual corroboramos
integralmente com o posicionamento lá exposto.
Finalmente, que seja submetido o processo ao relator
para prosseguimento.
O Parquet de Contas, em sua manifestação no parecer
5761/2018-9, ratificada pelo parecer 02042/2019-1,
entendeu que é bastante por si mesmo a fundamentação
constante do ITC 3474/2018-4 para manutenção
dos apontamentos de irregularidades e, em adição,
considerou que as irregularidades elencadas nos itens
3.1.2[1] e 3.3.1.1[2] do RT 0095/2018 consubstanciam
graves violações à norma, exigindo, em harmonia com o
art. 84, inciso III, alíneas “c”, “d” e “e” da LC n. 621/12, o
julgamento pela irregularidade destas Contas:
3.1.2 - Ausência recolhimento das contas de consignação
do passivo financeiro.
3.3.1.1 - Não recolhimento da contribuição previdenciária
de INSS retida de servidores e terceiros.
Em relação à irregularidade narrada no item 3.7.1 Não adequação à legislação dos consórcios públicos,
o Ministério Público de Contas considera ainda que
ficou demonstrado falta de planejamento e desídia dos
gestores mantenedores do Consórcio intermunicipal de
Saúde da Micro-Região do Caparaó em adaptá-lo a Lei
11.107/2005, uma vez que passados 13 anos da vigência
da lei os poderes executivos (Guaçuí, Irupí, Ibatiba,
Iúna, Muniz Freire, Ibitirama e Divino de São Lourenço)
ficaram silentes em cumprir a norma legal.

A gestora por sua vez, defende-se dos apontamentos
com as alegações a seguir reproduzidas, incluindo
aquelas apresentadas na sustentação oral:
Em relação aos itens 3.1.1 – Inconsistência no valor do
ativo real liquido; 3.1.2 -Ausência de recolhimento das
contas de consignação do passivo financeiro; Item 3.1.3
–Saldo dos restos a pagar não processados evidenciados
indevidamente no passivo circulante; 3.1.4–Saldo de
contas do passivo financeiro evidência indevidamente
saldo devedor; 3.1.5 –Saldo de contas do passivo
circulante classificadas indevidamente no passivo
não circulante; 3.1.6–Ausência de reconhecimento /
atualização dos passivos por competência;3.3.1.1 –Não
recolhimento da contribuição previdenciária de INSS
retida de servidores e terceiro:
[...]
Existia no Consorcio dívida ﬂutuante de gestões
passadas do CIS CAPARAÓ que até o momento, quando
o atual gestor assumiu a presidência do consórcio,
nenhuma prestação de contas havia sido enviada a esse
Egrégio Tribunal de Contas.
Quando da eleição da minha eleição como presidente
do CIS CAPARAÓ não imaginava o que iria encontrar. Ao
tomar posse, ante a situação existente, não restou outra
alternativa a não ser relatar a ausência de contabilização
dos fatos contábeis, e iminente dívida já adquirida
pelas gestões anteriores do consórcio. Se tornando
assim inviável e obscuro para se dar continuidade a
manutenção e funcionamento do CIS CAPARAÓ.
E, diante deste cenário, assim decidiu a Assembleia
Geral que proferiu decisão no sentido de encerrar para
com as atividades do consórcio, conforme informativos
www.tce.es.gov.br

constantes em anexos do Relatório de Gestão - RELGES
do exercício de 2016 (cópia em anexo) apresentados a
esse órgão de controle externo, por ocasião do envio da
PCA de 2016.
Os lançamentos contábeis foram feitos somente
do período, pois com as precárias informações que
o atual gestor detinha, com intuito de evidenciar
os fatos contábeis, se tornava impossível de fazer
todos lançamentos, lembrando que nenhum dos
entes consorciados tinhas as informações claras
e demonstradas. Conforme diligências e buscas
de documentos realizadas junto aos municípios
consorciados.
De um modo geral os lançamentos contábeis realizados,
e aqueles que foram evidenciados na Decisão SEGEX
citada alhures, que foram feitos de forma equivocada,
serão corrigidos/ajustados no ano corrente. No qual
serão realizadas também as compensações e ajustes para
que se evidencie de modo correto todos lançamentos
contábeis.
Ademais, é preciso mencionar, senhor julgador, que
todo processo de levantamento, ficou complexo devido
a transição de governos, que não foi de uma forma
tranquila. Os documentos do consórcio não foram
localizados em sua totalidade até a presente data,
conforme informamos em outro item da presente
resposta.
Deve-se considerar, senhor julgador, que as divergências
indicadas nos itens acima listados, em momento foram
fruto de dolo, culpa ou deszelo com a coisa pública, e
sim fruto de uma geração desacertada de informações
ocasionadas pelos relatórios gerados pelo so�ware
usado, o que gerou a exata divergência indicada pela
Segunda-feira, 19 de agosto de 2019
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equipe técnica desta Corte.
Ante o exposto, espera a requerente que esse
Egrégio Tribunal de Contas acolha as JUSTIFICATIVAS
E DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA, bem com o
compromisso de efetuar as correções dos atos praticados.
No que pertine a irregularidade narrada nos itens 3.7.1
– Não adequação à legislação dos consórcios público e
3.7.2 – Ausência de comprovação das medidas legais
e administrativas necessárias e suficientes a fim de
extinguir o consórcio público, as alegações são as que
seguem:
O Consórcio Intermunicipal de Saúde da Microrregião
do Caparaó é um consórcio administrativo, uma vez que
não foi averbada qualquer alteração do Estatuto Social
deste consórcio, junto ao cartório de registro de pessoa
jurídica no qual seu Estatuto Social foi registrado à época
da constituição da sua pessoa jurídica como associação
civil, visando ao início de suas atividades.
Conforme consta da Decisão SEGEX, volto a afirmar
que vale registrar que, apesar de inúmeras diligências
realizadas junto aos municípios consorciados até
o presente momento não conseguimos encontrar
nenhum documento que pudesse dar embasamento
jurídico a alteração da pessoa jurídica do consórcio
realizada junto a Receita Federal, ocorrida anterior
a 2013, passando de associação civil para associação
pública, como se fosse um consórcio público à luz do
que preconiza a Lei Federal 11.107/2005 e o decreto
Federal 6.017/2007.
Portanto, não foi localizado, nas diligências realizadas,
nenhum dos seguintes documentos relativos à
transformação do Cis Micro Caparaó em consórcio

público de direito público: Protocolo de Intenções;
leis ratificadoras; Contrato de Consórcio Público o
que corrobora com o entendimento manifestado no
par ágrafo anterior, pois não há, conforme já dito,
embasamento para a alteração da personalidade
jurídica realizada junto a Receita Federal.
Vale ainda registrar que a lei federal 11.107/2005 não tem
eficácia jurídica e aplicação direta a todos os consórcios
intermunicipais existentes à época de sua promulgação.
Tal afirmativa tem embasamento no disposto no art. 19
da lei federal 11.107/2005, abaixo transcrito:
Art. 19. O disposto nesta Lei não se aplica aos convênios
de cooperação, contratos de programa para gestão
associada de serviços públicos ou instrumentos
congêneres, que tenham sido celebrados anteriormente
a sua vigência. Grifo nosso
Conforme dispositivo legal acima transcrito, é cristalino
que um consórcio administrativo não se torna ou
transforma em um consórcio público apenas pela
vigência da lei federal 11.107/2005. Bem como é possível
afirmar que não existe no ordenamento jurídico p[átrio
nenhum dispositivo legal que obrigue um consórcio tido
como administrativo a se converter ou se transformar
em um consórcio público.

regulamentador da lei federal 11.107/2005, conforme
regulamento art. 41 o decreto 6.017/2007, abaixo
transcrito:
Art. 41. Os consórcios constituídos em desacordo com
a Lei no 11.107, de 2005, poderão ser transformados
em consórcios públicos de direito público ou de direito
privado, desde que atendidos os requisitos de celebração
de protocolo de intenções e de sua ratificação por lei de
cada ente da Federação consorciado.
No entanto, conforme exposto anteriormente, em
diligências realizadas junto ao Cartório de Registro de
Pessoas Jurídicas, junto aos municípios consorciados,
e demais órgãos, nenhum Protocolo de Intenções do
CIS CAPARAÓ versando sobre sua transformação em
consórcio público, de direito público ou de direito
privado (faculdade estabelecida no art. 6º da lei
federal 11.107/2005) foi encontrado. Bem como não
foi encontrada também nenhuma lei ratificadora do
documento supra referido. O que leva ao entendimento e
constatação de que não houve tal transição de consórcio
administrativo para consórcio público.

Quanto mais, exigir que um consórcio administrativo, no
qual, a Assembleia Geral já deliberou pelo encerramento
de suas atividades, seja convertido em um consórcio
público.

Diante de todo o exposto, volto a afirmar que o CIS
CAPARAÓ é um consórcio administrativo, pois o
mesmo não possui os seguintes documentos exigidos
pelo art. 41 do decreto federal 6.017/2005 e lei federal
11.107/2005: Protocolo de Intenções; Resumo de
publicação do protocolo de intenções; Leis Ratificadoras
do Protocolo de Intenções e Contrato de Consórcio
Público.

O que existe é a mera possibilidade de que, um consórcio
tido pelos doutrinadores como administrativo, venha
a transformar em um consórcio público, desde que,
atendidos requisitos estipulados pelo próprio decreto

Por fim, reafirmar que o CIS CAPARAÓ é um consórcio
administrativo, tendo como pessoa jurídica de suporte
uma associação civil de direito privado, sem fins
econômicos, conforme registrado no Cartório de

www.tce.es.gov.br
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Registro de Pessoas Jurídicas, no qual seu Estatuto Social
foi registrado à época da constituição. E que, não há no
ordenamento pátrio, nenhum dispositivo legal que o
obrigue a se adequar e adaptar aos dispositivos da lei
federal 11.107/2005 e seu decreto regulamentador.
3.7.2 – Ausência de comprovação das medidas legais
e administrativas necessárias e suficientes a fim de
extinguir o consórcio público.
Conforme já exposto no item anterior, não há no
ordenamento pátrio, nenhum dispositivo legal que o
obrigue a se adequar e adaptar aos dispositivos da lei
federal 11.107/2005 e ao decreto federal 6.017/2007.
Sendo assim, não são aplicáveis ao CIS CAPARAÓ os
dispositivos legais citados como fundamento legal a
embasar o presente item da citação objeto desta defesa
(Art. 12 da lei federal 11.107/2005 e art. 29 do decreto
federal 6.017/2007).
No entanto, venho registrar que as providências para a
extinção da pessoa jurídica da associação civil de direito
privado, pessoa jurídica de suporte do CIS CAPARAÓ
foram e continuam a ser adotadas. Tendo como
principais entraves os processos judiciais decorrentes
de ações trabalhistas que, juntamente com ações da
Receita Federal, tiveram por consequências, o bloqueio
das contas bancária deste consórcio administrativo.
Impossibilitando desta forma a movimentação
de recursos financeiros pelo CIS CAPARAÓ. E, por
consequência indireta, inviabilizou a contratação de
serviços necessários ao suporte da extinção da pessoa
jurídica em questão.
Em sua defesa oral, conforme notas taquigráficas, a
Senhora Vera Lúcia Costa argumentou o seguinte:

O SR. ALTAMIRO THADEU FRONTINO SOBREIRO – Senhor
presidente e relator, demais julgadores, representante
do Ministério Público, serventuários, partes, pessoas que
acompanham a presente sessão, bom dia! Como muito
bem relatado, trata-se da análise da prestação de contas
anual de ordenador do exercício de 2016, do Consórcio
Intermunicipal de Saúde da Microrregião do Caparaó. A
área técnica, por meio da Instrução Técnica Conclusiva
TC-3474/2018, opinou pela irregularidade das contas
em razão de alguns apontamentos de natureza técnico
contábil. Antes de fazer menção ao enfrentamento
meritório das questões aqui suscitadas, uma questão
de relevo que a presente sustentação oral traz é que
durante muito tempo os municípios começaram a
se reunir criando consórcios. Mas que, na prática,
não conseguiam trazer nenhum bene�cio, nenhum
resultado. Seja ele por questões técnicas, contábil.
E eram verdadeiramente estruturas administrativas
que eram montadas completamente desorganizadas e
que vieram ensejando esses diversos apontamentos e
processos que atestavam irregularidades que, seja por
deficiência técnica ou seja por mal funcionamento da
própria estrutura do consórcio, não conseguiam trazer
um resultado proveitoso para aqueles municípios que
integravam essas associações municipais que eram
criadas através da instituição desses consórcios. Esse
consórcio aqui é um exemplo nítido de um consórcio
instituído que não deu certo, que não deu resultado.
Tanto é que no ano de 2013 foi feita uma reunião especial
- e estou juntando a ata em anexo neste momento
- onde todos os integrantes do consórcio decidiram
encerrar a suas atividades. Junto aqui, também, uma
documentação comprovando, inclusive trazendo o
www.tce.es.gov.br

encerramento de todas as contas bancárias. E também
o próprio pedido de cancelamento e encerramento e
baixa junto à Receita Federal desse consórcio. E digo
essas considerações e trago esses documentos porque
essas prestações de contas, da forma como estão sendo
analisadas aqui hoje, é meramente pró-formatação, não
há nenhum centavo de recurso público aplicado nesse
consórcio. Não há absolutamente nada que pudesse
ensejar uma penalidade, uma desaprovação ao ponto
de trazer uma consequência negativa à prefeita Vera
Lucia Costa, que hoje é presidente desse consórcio. E
está na condição de presidente simplesmente adotando
as medias necessárias para que o consórcio seja
dado a efetiva baixa. Hoje criar uma empresa, ou um
consórcio, ou um CNPJ é o procedimento mais simples
existente no mundo jurídico. O problema é quando se
dar o encerramento dessas atividades. É aí que é a parte
burocrática. A senhora vera Lucia Costa, quando assumiu
a administração pública municipal, e o primeiro mandato
dela foi no ano de 2012, quando ela assumiu o mandato,
no primeiro ano de 2013, se deparou com esse consórcio
da forma como está posto. De lá para cá, toda a atividade
dela, apesar de não ter bene�cio algum para o município,
ela está à frente desse consórcio por meio da ata, que
foi uma ata lavrada no dia 24/01/2013. Portanto, 24 dias
após ter assumido a sua gestão, e ter assumido o mandato
de prefeita municipal. E até hoje está em uma via crucis
para tentar dar baixa nessa instituição. Infelizmente, por
questão burocráticas, por questões que fogem da alçada
e do controle da ora defendente, ainda há pendências de
alguns apontamentos que precisam ser implementados
no sentido de que todo esse imbróglio, travado em torno
desse consórcio, seja resolvido. E um dos imbróglios, por
Segunda-feira, 19 de agosto de 2019
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exemplo, é essa conta que ora está sendo analisada.
Então, estamos juntando aqui, conselheiro relator, toda
a documentação que comprova que ela adotou e está
adotando todos os meios para pôr fim a esse consórcio.
Não há um centavo sequer de recursos públicos. As
contas bancárias foram todas encerradas. Há, inclusive,
o pedido de cancelamento e baixa realizado junto à
Receita Federal. E aí faço as considerações finais diante
da análise deste processo, por quê? A área técnica faz
imputações de natureza meramente técnica e contábil
e, aí, essas irregularidades poderiam, na visão da defesa,
ser fruto de recomendação. Porque nenhuma delas tem
o condão de macular os atos analisados, até porque
não houve ato nenhum. Ou seja, é uma instituição que
está tendo as suas contas analisadas que desde o dia
24/01/2013 está pendente de baixa sem movimentar
um centavo, sequer, de recurso público. São essas as
considerações que a defesa tem a registrar. Requeiro
a juntada do presente memorial junto com esses
documentos que mencionei. São documentos que não
tem o condão de mudar o entendimento da área técnica,
mas, simplesmente, trazer a mitigação dos efeitos e no
sentido de demonstrar claramente que os elementos
que estamos juntando agora são suficientes para
mitigar os efeitos e que sejam expedidos meramente
recomendações. E que as contas possam ser aprovadas
com ressalvas. São essas as considerações. Meu muito
obrigado!
Além da defesa oral o gestor encaminhou os seguintes
esclarecimentos adicionais, bem como apresentou
documentos conforme Memorial 20/2019.

em referência, vem apresentar, respeitosamente,
por intermédio de seus advogados, instrument9
procuratório em anexo (doe. 01), o presente MEMORIAL,
a fim de demonstrar as RAZÕES PARA REGULARIDADE
DA PRESTAÇÃO DE CONTAS, com base nos fatos e
fundamentos jurídicos a seguir expostos.
1. Cuidam os autos da Prestação de Contas Anual do
Consórcio Intermunicipal de Saúde da Micro-Região
do Caparaó, sob responsabilidade da Manifestante,
referente ao exercício 2016.
2. Após a tramitação processual, foi elaborada a
Instrução Técnica Conclusiva n. 3474/2018, por meio da
qual se opina pela irregularidade das contas, em razão
de diversos apontamentos de natureza técnico-contábil,
bem como de ausência de comprovação as medidas
legais e administrativas necessárias e suficientes a fim
de extinguir o consórcio público.
3. Esclarece a Manifestante que desde o ano de 2013 o
consórcio não registra atividades, pois os prefeitos dos
municípios consorciados deliberaram pela dissolução da
entidade, conforme Ata de Reunião Especial em anexo
(doe. 02), ocorrida em 24/01/2013.
4. Desde a referida data o consórcio encontra-se sem
atividades, tendo havido a demissão de todos os seus
funcionários, bem como realizada o encerramento de
suas contas bancárias, não havendo a realização de
qualquer ação na área da saúde, conforme documentos
em anexo (doc. 03). [g.n.]

Excelen�ssimo(a) Conselheiro(a),

5. Em anexo (doc. 04); junta-se documentação relativa
ao pedido de cancelamento/encerramento (baixa)
realizado perante a Receita Federal. [g.n.]

VERA LÚCIA COSTA, devidamente qualificada no processo

6. Por todo o exposto é que se pede que essa Egrégia Corte
www.tce.es.gov.br

de Contas acolha os fundamentos trazidos na presente
sustentação oral e na documentação complementar
acostada para APROVAR AS CONTAS, afastando as
irregularidades, ou, subsidiariamente, que recomende
A APROVAÇÃO DAS CONTAS COM RESSALVA.
7. Nobres Conselheiros, os autos não retratam nenhum
dano ao erário, desfalque ou infração de natureza
grave que comprometa a lisura dos atos praticados
pela Manifestante, razão pela qual · pugna-se pela sua
aprovação, ainda que com ressalvas.
Em síntese apertada a defesa alega que:
em 2013, ante a existência de dívidas e na ausência
de contabilização dos atos e fatos da administração, o
consócio foi colocado em extinção, já sob a gestão da
Sra. Vera Lúcia Costa, responsável por esta Prestação de
Contas;
que desde então, a gestão fez os lançamentos contábeis
com base nos documentos disponíveis (nenhum dos
entes consorciados tinhas as informações claras e
demonstradas);
que até a data da apresentação da primeira peça de
defesa nestes autos, os documentos do consórcio não
tinham sido localizados em sua totalidade;
que o Consórcio Intermunicipal de Saúde da Microrregião
do Caparaó é um consórcio administrativo;
que nas diligências realizadas não foram localizados
documentos relativos à transformação do Cis Micro
Caparaó em consórcio público de direito público:
Protocolo de Intenções; leis ratificadoras; Contrato de
Consórcio Público;
que foram e continuam a ser adotadas para a extinção
da pessoa jurídica da associação civil de direito privado,
Segunda-feira, 19 de agosto de 2019
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pessoa jurídica de suporte do CIS CAPARAÓ
junta documentos do pedido de encerramento de
atividades junto à Receita Federal do Brasil e declaração
assinada por Gerente do Branco do Brasil, atestando o
encerramento das contas bancárias naquela instituição.
Pois bem.
No presente caso é necessário uma análise intertemporal
haja vista os argumentos de defesa.
Consultando as Prestações de Contas apresentadas por
este Consórcio, verifiquei que os argumentos da defesa
podem ser confirmados:
Nos autos do Processo de Prestação de Contas Anual
referente ao exercício de 2013 (TC 01707/2017-1)
verifica-se que a apresentação de documentos só foi
completada em 2017, haja visto que:
Em 02 de março de 2013, foi protocolizada, nesta Corte
sob o No 2697, solicitação de realização de uma Tomada
de Contas Especial, pela então gestora, Sra. Vera Lucia
Costa que por sugestão do Ministério Público de Contas
o expediente não foi conhecido como instrumento
apto à instauração de Tomada de Contas Especial.
Sugeriu, ainda, o Parquet pela adoção das medidas
necessárias ao recebimento das prestações de contas
dos consórcios públicos, na forma do art.5º, inciso V, da
Lei Complementar Estadual 621/2012.
Assim, decidiu o Relator dos autos, Eminente Conselheiro
Sebastião Carlos Ranna de Macedo, em julho de 2014,
pela notificação da gestora para que apresentasse
a Prestação de Contas de 2013. Todavia, a gestora
solicitou prorrogação de prazo fundada dificuldades
de localização da documentação a ser remetida, uma
vez que o consórcio encontrava-se em processo de

dissolução, sendo o prazo alongado até dezembro de
2014.
Ocorre que ao analisar a documentação encaminhada,
a Área Técnica verificou a necessidade de envio de
documentos em complementação à Prestação de
Contas o que resultou em uma nova notificação e,
consequentemente, reabertura de prazo. Desta feita,
alongando-se os prazos até março de 2017, conforme se
verifica na tabela a seguir:

que foram tomadas providencias para que as contas
fossem prestadas e que, por prestar contas, foi dada
visibilidade a ausência de recolhimento de retenções
tributárias e previdenciárias., porém não foram geradas
nesta gestão.
É certo que o não recolhimento de retenções tributárias
normalmente é considerado por esta Corte como falha
grave, capaz não só de macular contas, mas também de
resultar em ressarcimento de juros e multas.

Ressalto ainda que, este consórcio foi colocado em
extinção e que, após receber a determinação para envio
de prestação de contas, a gestão tomou providencias
efetivas neste sentido, como se pode observar no quadro
a seguir:

Todavia no presente caso concreto, tenho convencimento
de que os argumentos invocados pela defesa e já
analisados neste voto denotam que a elaboração
da presente prestação de contas não se deu em
circunstâncias de normalidade.

Reconheço ainda que a gestora ao prestar de contas
de todos exercícios sob sua gestão, por força dos
registros contábeis que fez e da elaboração das
demonstrações contábeis, evidenciou a existência de
dívidas previdenciárias e tributárias. De se notar que
tais dívidas (passivos) não foram geradas na gestão
que se iniciou em 2013 e nem no exercício ora em
exame, 2016, vez que as irregularidades apontadas
nas contas de 2016, com exceção de um item, existiam
já nas prestação de contas anteriores, como se verifica
nas Instruções Técnicas Iniciais constantes das PCAS de
exercícios anteriores:

A bem da verdade, mesmo diante dos obstáculos e
dificuldades reais, foram empreendidas ações efetivas
para organizar documentos e informações capazes de
permitir a elaboração da presente prestação de contas a
seu cargo, inclusive com a apuração das obrigações não
recolhidas.

Tabela
Todas essas contas encontram-se em tramitação nesta
Corte de Contas.
Portanto, o cenário apresentado pela defesa encontra
lastro nos processos de contas que serão apreciados por
este Tribunal de Contas, mostrando-se real e denotam
www.tce.es.gov.br

Neste sentido, entendo pertinente me reportar à Lei
13.655/2018 que alterou a Lei de Introdução às Normas
do Direito Brasileiro – LINDB, em especial os artss 20 e 22
da atual redação da LINDB, que assim dispõe:
Art. 20. Nas esferas administrativa, controladora e
judicial, não se decidirá com base em valores jurídicos
abstratos sem que sejam consideradas as consequências
práticas da decisão.
Parágrafo único. A motivação demonstrará a necessidade
e a adequação da medida imposta ou da invalidação de
ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa,
inclusive em face das possíveis alternativas.
Segunda-feira, 19 de agosto de 2019
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(...)
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.

Assim, à vista do exposto, embora seja pela manutenção
dos apontamentos de desconformidade legal, entendo
que a responsabilidade da gestora deva ser afastada e
voto pela APROVAÇÃO COM RESSALVAS DAS CONTAS
referente ao exercício de 2016.

§ 1º Em decisão sobre regularidade de conduta ou
validade de ato, contrato, ajuste, processo ou norma
administrativa, serão consideradas as circunstâncias
práticas que houverem imposto, limitado ou
condicionado a ação do agente.

Apenas para evitar repetições, nestes autos deixo de
acatar as determinações propostas pela área técnica,
uma vez que acatei TODAS no julgamento do processo TC
9304/2016, de minha relatoria, que trata da prestação
de contas deste consorcio do exercício de 2015

§ 2º Na aplicação de sanções, serão consideradas a
natureza e a gravidade da infração cometida, os danos
que dela provierem para a administração pública,
as circunstâncias agravantes ou atenuantes e os
antecedentes do agente. (grifos nossos)

Por todo o exposto, acompanhando parcialmente a Área
Técnica e o Ministério Público Especial de Contas, VOTO
para que seja adotada a deliberação que ora submeto à
apreciação deste Colegiado.

Segundo o grupo de juristas que auxiliou na elaboração
do anteprojeto da referida Lei:

Conselheiro Relator

“(...) a norma em questão reconhece que os diversos
órgãos de cada ente da Federação possuem realidades
próprias que não podem ser ignoradas. A realidade de
gestor da União evidentemente é distinta da realidade
de gestor em um pequeno e remoto município. A
gestão pública envolve especificidades que têm de ser
consideradas pelo julgador para a produção de decisões
justas, corretas.
As condicionantes envolvem considerar (i) os obstáculos
e a realidade fática do gestor, (ii) as políticas públicas
acaso existentes e (iii) o direito dos administrados
envolvidos. Seria pouco razoável admitir que as normas
pudessem ser ignoradas ou lidas em descompasso com o
contexto fático em que a gestão pública a ela submetida
se insere.”

SERGIO MANOEL NADER BORGES
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as
razões expostas pelo relator, em:
1.1. Julgar REGULARES COM RESSALVAS as contas da
Sra. Vera Lucia Costa, gestora à frente a Consórcio
Intermunicipal de Saúde da Micro-Região do Caparaó,
no exercício de 2016, na forma do inciso I do artigo 84
da Lei Complementar 621/2012, dando quitação ao
responsável, nos termos do art. 85 do mesmo diploma
legal;
1.2. DEIXAR DE ACATAR, nestes autos, as determinações
propostas pela área técnica, uma vez que TODAS foram
acatadas no Processo TC 9304/2016 – PCA 2015;
www.tce.es.gov.br

1.3. Dar ciência aos interessados;
1.4. Após o trânsito em julgado, arquive-se.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 03/07/2019 - 21ª Sessão Ordinária da
2ª Câmara.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Manoel Nader Borges (relator),
Domingos Augusto Taufner e Rodrigo Coelho do Carmo.
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
Fui presente:
PROCURADOR DE CONTAS LUIS
HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Em substituição ao procurador-geral
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões

ACÓRDÃO TC- 0808/2019-4
Processo: 08830/2018-7
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2017
UG: CISABES - Consórcio Intermunicipal de Saneamento
Básico do Espírito Santo
Relator: Sérgio Manoel Nader Borges
Responsável: OTAVIO ABREU XAVIER
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (ORDENADORES)
– EXERCÍCIO DE 2017 – JURISDICIONADO: CISABES
Segunda-feira, 19 de agosto de 2019
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- CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO
BÁSICO DO ESPÍRITO SANTO – REGULARES – QUITAÇÃO
– ARQUIVAR.

Rateio; e art. 8º, § 3º da Lei 11.107/05.

O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER
BORGES:

3.6.1.2 divergência entre os valores pagos constantes
das demonstrações contábeis dos Entes Consorciados
e os valores registrados como recebidos pelo Consórcio
Público.

RELATÓRIO

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

Cuidam os autos da Prestação de Contas Anual (PCA)
do Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico
do Espírito Santo, referente ao exercício de 2017,
que reﬂete os atos de gestão administrativo-contábil,
econômico-patrimonial e orçamentário-financeiro
do senhor Otávio Abreu Xavier (Diretor-presidente –
Período: 02/01 a 31/12/17).

Por meio da Decisão SEGEX 0088/2019-8, o SecretárioGeral de Controle Externo do Tribunal de Contas do
Estado do Espírito Santo, promoveu a citação do Sr.
Otávio Abreu Xavier em relação aos itens apontados
na ITI 0096/2019-2, conforme Termo de Citação
00169/2019-8.

A prestação de contas anual foi encaminhada e
homologada pelo Sistema CidadES no dia 28/03/2018.
Portanto, o responsável pela remessa das contas
observou o art. 139 da Resolução TC 261/13, que
estabeleceu o prazo de remessa anual das contas até o
dia 31/03 do exercício seguinte.
Após análise técnica, foi elaborado o Relatório Técnico
Contábil RTC 00055/2019-3, no qual se opinou pelo
chamamento, por meio de citação, do Sr Otávio Abreu
Xavier a prestar esclarecimentos às questões suscitadas.
Elaborada a Instrução Técnica Inicial ITI 0096/2019-2,
sugerindo a citação do gestor responsável pelos itens de
irregularidade a seguir enumerados:
Item RTC/Descrição do achado
3.6.1.1 ausências de evidenciação contábil dos valores
pendentes de recebimento relativos aos contratos de
rateio.
Base legal: Cláusula quarta dos respectivos Contratos de

Em atenção ao Termo de Citação, o Sr. Otávio Abreu
Xavier apresentou suas justificativas (evento 54),
que, após análise, o Núcleo de Controle Externo de
Contabilidade e Economia elaborou a Instrução Técnica
Conclusiva – ITC 01840/2019-1 (evento 59), concluindo
pela regularidade das contas.
O Ministério Público Especial de Contas manifestouse em Parecer 02282/2019-1 (evento 63), anuindo
à proposta contida na Instrução técnica conclusiva
01840/2019-1.
Após, vieram os autos a este Magistrado de Contas para
emissão de relatório e voto.
FUNDAMENTAÇÃO
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.
www.tce.es.gov.br

O Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo
tem suas competências previstas nos artigos 31, §
1º e 71 a 75 da Constituição Federal, nos artigos 71 a
75 da Constituição Estadual e na Lei Complementar
nº 621/2012 de forma que, dentre aquelas que lhe
são atribuídas, a avaliação dos atos de gestão dos
ordenadores de despesa e administradores públicos em
geral, reﬂetidos nos resultados da gestão orçamentária,
financeira, patrimonial e operacional e traduzidos nas
contas anuais por eles prestadas, com o consequente
julgamento pela regularidade, regularidade com
ressalvas ou irregularidade das contas.
Atendendo o artigo 135 da Resolução TC 261/2013 e a
Instrução Normativa TC 34/2015 e alterações, o senhor
Otávio Abreu Xavier, na qualidade de atual diretorpresidente, encaminhou ao TCEES a prestação de contas
anual, relativa ao exercício de 2017, composta pelos
anexos, documentos e demonstrativos financeiros a qual
foi autuada nesta Corte de Contas sob o TC 8830/2018
e se constituiu nas contas anuais do CISABES, que foi
analisada consoante Relatório Técnico 0055/2019-3.
Saliente-se que o exame das contas anuais dos
ordenadores teve o seu escopo delimitado pela
Resolução TC 297/2016, que dispõe sobre as diretrizes
e os procedimentos para análise técnica e apreciação
das tomadas e prestações de contas, sendo realizado
com base na apreciação das peças e dos documentos
e demonstrativos financeiros encaminhados pelo
responsável.
Da analise efetuada restaram indícios de irregularidades
que, após o devido contraditório e ampla defesa, foram
analisados pelo corpo técnico consoante relato na
Instrução técnica conclusiva 01840/2019-1 (evento 59).
Segunda-feira, 19 de agosto de 2019
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Em razão da clareza e completude das análises
promovidas na Instrução técnica conclusiva 01840/20191, adoto in totum como parte do meu voto os argumentos
nela consignados, transcrevendo-os.
[...]
2- ANÁLISE DE JUSTIFICATIVAS E DOCUMENTOS
APRESENTADO AO TERMO DE CITAÇÃO 02210/2017-9
2.1 ausência de evidenciação contábil dos valores
pendentes de recebimento relativos aos contratos de
rateio. (ITEM 3.6.1.1 DO RTC).
Base legal: Cláusula quarta dos respectivos Contratos de
Rateio; e art. 8º, § 3º da Lei 11.107/05.
Segundo relatório técnico,
Conforme se observa da tabela 16, os valores repassados
Consórcio não correspondem ao contrato de rateio,
ficando aquém, quanto aos consorciados listados abaixo:
Tabela
Os Entes consorciados citados na tabela acima,
repassaram para o Consórcio valor menor que aquele
ajustado no Contrato de Rateio. O consórcio, por sua
vez, não evidenciou em sua contabilidade, na forma
padronizada pela IPC10, os valores pendentes de
recebimento de cada ente consorciado e não indicou
em seu relatório de gestão ou em notas explicativas
as providencias adotadas em relação aos débitos
verificados.
Das justificativas
Esclarece-se que os valores não recebidos foram
evidenciados no grupo de Controle de Direitos
Contratuais Ativos na conta contábil 811310801000 Contrato de Rateio a Executar - conforme Balancete

Contábil de Verificação, o qual segue em anexo.
Com efeito, a conta contábil, em 31 de dezembro de 2017,
apresenta valor de R$ 39.074,55, pois considera valores
de contratos de rateio a receber de exercícios anteriores
a 2017. Apesar de não haver evidenciação na conta
contábil 112310200 - Créditos de Consórcios Públicos
Decorrentes de Contrato de Rateio - no exercício de
2017, esse valor já foi lançado, para o exercício de 2019,
passando o valor de contratos de rateio a receber a ser
evidenciado também na conta 112310200 - Créditos de
Consórcios Públicos Decorrentes de Contrato de Rateio.
Visando comprovar as alegações que ora são feitas,
seguem em anexo os relatórios de recebimento de
valores.
Especificamente em relação ao SAAE de Linhares,
esclarece-se que, em verdade, o valor pago pela
autarquia não foi o de R$ 42.214,40 em relação ao
exercício de 2017; de fato, conforme relatório anexo,
respaldado pelo balancete, constata-se que foi pago o
montante de R$ 46.214,40, de modo que o valor não
pago foi de R$ 23.107,20, e não de R$ 27.107,20.
Ainda sobre o SAAE de Linhares, esclarece-se que os
valores contratados em decorrência do contrato de
rateio não foram pagos ao CISABES diante do fato de que
esse Tribunal de Contas, no âmbito do Parecer/Consulta
TC-011/2017, criou celeuma jurídica à época, depois
devidamente resolvida na Consulta n° 06943/20175, em decorrência da qual houve o entendimento
equivocado de que autarquias municipais não poderiam
realizar o pagamento de contratos de rateio destinados
à manutenção de consórcios.
Considerando esse equivocado entendimento, o SAAE
www.tce.es.gov.br

de Linhares, conforme documentos anexos, deixou de
pagar os valores de contratos de rateio em 2017, levando
à situação da diferença entre valores contratados e não
pagos.
No caso específico do SAAE de Linhares, os documentos
anexos comprovam que o CISABES, por meio de
sua Diretoria Executiva, tomou diversas e diversas
providências para a cobrança desses valores, estando
em estudos, ainda, providências judiciais nesse sentido,
demonstrando a perfeita responsabilidade de seus
gestores, em 2017, quanto à arrecadação das receitas
respectivas.
É importante destacar, ainda, que em relação a todos os
seus consorciados, o CISABES vem adotando medidas
de cobrança quanto aos valores que lhes são devidos,
estando em seu planejamento para o ano de 2019 a
cobrança judicial de todos esses valores.
Ante o exposto, verifica-se que está sanada a suposta
irregularidade apontada.
Análise das justificativas
A defesa informa que a evidenciação contábil ocorreu nas
contas de controle de credores, contas 811310801000 –
contratos de rateio a executar, e na conta 811310803
– contratos de rateio executado; que foi pago no
exercício de 2017, o valor de R$378.760,70, restando a
pagar o montante de R$20.203,85. Sendo que o saldo
remanescente a pagar se refere a valores devidos pelo
SAAE de Linhares.
O gestor se comprometeu, em futuras prestações de
contas, observar a instrução de procedimento contábil
- IPC10, realizando, também, os registros contábeis na
conta contábil 1.1.2.3.1.02.00 “Créditos de consórcios
Segunda-feira, 19 de agosto de 2019
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públicos decorrentes de contrato de rateio (P).

Tabela 17: Receita Arrecadada versus Despesa Paga

O fato de ter registrado os créditos pendentes de
recebimento em contas de controle, não é suficiente
para se afirmar, que não houve evidenciação contábil,
mas que não houve a classificação contábil que melhor
permitisse o conhecimento da composição patrimonial e
a interpretação dos resultados econômicos e financeiros,
haja vista que as contas de natureza de controle ( 7 e 8)
não apresentam direitos a receber, mas atos que podem
produzir modificações no patrimônio da Entidade.

Em R$ 1,00

Considerando que o gestor se propôs a inscrever os
créditos a receber decorrentes de contrato de rateio,
também, na conta contábil 1.1.2.3.1.02.00 “Créditos de
consórcios públicos decorrentes de contrato de rateio
(P), ou seja, em conta contábil de natureza patrimonial,
que os créditos não deixaram de ser evidenciados na
contabilidade, tendo em vista que foram registrados
em contas contábeis de natureza “controle”, conforme
pode ser visto no balancete de verificação contábil,
assim, sugere-se, diante do exposto, que seja afastada
a irregularidade.
2.2 divergências entre os valores pagos constantes das
demonstrações contábeis dos Entes Consorciados e
os valores registrados como recebidos pelo Consórcio
Público. (ITEM 3.6.1.2 DO RTC).
Base legal: Artigos 85 e 89 da Lei 4320/64.
Segundo o relatório técnico,
De acordo com a Tabela 17, o CISABES registrou em sua
contabilidade receitas arrecadadas em montante de R$
378.760,70, enquanto os registros contábeis dos Entes
integrantes registraram despesas pagas em montante de
R$ 308.460,29, tabela 15, divergente em R$ 70.300,41.

total

R e c e i t a Paga
Arrecadada
378.760,70
308.460,29

Diferença
70.300,41

Fonte: Processo TC 8830/2018 - Prestação de Contas
Anual/2017, arquivo Balorcn e balancete de execução
orçamentária dos Entes consorciados.
Assim, sugere-se citar o gestor responsável para que
apresente justificativas e documentação complementar
que entender pertinentes que justifiquem a divergência
apontada.
Das justificativas
Segue o relatório de recebimento dos contratos de rateio
do ano de 2017, comprovando o ingresso de receitas
no montante total de R$ 378.760,70, o que pode ser
comprovado também pelo balancete.
Dessa forma, devem ser consideradas regulares as contas
do CISABES relativas ao ano de 2017, sem qualquer
apontamento.

de execução orçamentária de cada Ente consorciado,
verificou-se, que repassaram para o consórcio o valor
de R$308.460,29, enquanto o consórcio tinha registrado
recebimento de R$378.760,70, resultando em uma
diferença de R$70.300,41, registrada na contabilidade
do Consórcio e não comprovada na contabilidade dos
Entes Consorciados.
A prefeitura de São Domingos do Norte transferiu recurso
para o consórcioCisabes e consórcio condoeste, utilizando
a mesma classificação contábil:01010.1784500080.007,
isto dificulta individualizar os valores transferidos para
cada Consórcio.
O consórcio CISABES apresentou documento de
listagem de arrecadação de receita, do período 01/01 a
31/12/2017, entre outros documentos, demonstrando
o recebimento de R$378.760,70, conforme também se
observa dos demonstrativos contábeis do Consórcio.
Com isso, entende-se que as justificativas e documentos
apresentados encerra a divergência ocorrida entre
valores pagos pelos Entes e recebidos pelo Consórcio.

1) tabela de demonstração de recebimentos;

3 - CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO

2) listagem de arrecadação de receitas de 2017;

Foi examinada a Prestação de Contas Anual do Consórcio
Intermunicipal de Saneamento Básico do Espírito
Santo - CISABES, relativa ao exercício de 2017, sob a
responsabilidade do Sr. Otávio Abreu Xavier.

4) balancete contábil de verificação;
5) documentos da relação com o SAAE de Linhares; e
6) o�cios de cobrança a todos os consorciados.
Da análise das justificativas
Com base nas informações extraídas do balancete
www.tce.es.gov.br

seja

a

Diante do exposto,
irregularidade.

3) listagem de arrecadação de receitas Mimoso do Sul
referente a 2017;

sugere-se

afastada

Seguem em anexo:

Quanto ao aspecto técnico-contábil e o disposto na
legislação pertinente, opina-se no sentido de que este
Egrégio Tribunal de Contas julgue REGULAR as contas
do Sr. Otávio Abreu Xavier no exercício da função de
ordenador de despesas do Consórcio Intermunicipal
Segunda-feira, 19 de agosto de 2019
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de Saneamento Básico do Espírito Santo - CISABES,
no exercício de 2017, na forma do artigo 84, I da Lei
Complementar Estadual 621/2012.
Ante o exposto, acolhendo integralmente o entendimento
técnico e ministerial, VOTO no sentido de que o Colegiado
aprove a seguinte proposta de deliberação que submeto
à consideração.
SÉRGIO MANOEL NADER BORGES

CONSELHEIRO 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

Conselheiro Relator
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as
razões expostas pelo relator, em:
1.1. Julgar Regulares as contas do Sr. Otávio Abreu
Xavier no exercício da função de ordenador de despesas
do Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico do
Espírito Santo - CISABES, no exercício de 2017, na forma
do artigo 84, inciso I da Lei Complementar Estadual
621/2012, dando quitação ao responsável, nos termos
do art. 85 do mesmo diploma legal.
1.2. Dar ciência aos interessados;
1.3. Arquivar os autos após os trâmites de estilo.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 03/07/2019 - 21ª Sessão Ordinária da
2ª Câmara.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Manoel Nader Borges (relator),
Domingos Augusto Taufner e Rodrigo Coelho do Carmo.
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente

ACÓRDÃO TC- 0809/2019-4
Processo: 03561/2018-5
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2017
UG: PMF - Prefeitura Municipal de Fundão
Relator: Rodrigo Coelho do Carmo
Responsável: ELEAZAR FERREIRA LOPES, JOILSON
ROCHA NUNES
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE ORDENADOR –
PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDÃO - EXERCÍCIO DE
2017 – REGULARIDADE COM RESSALVA DAS CONTAS –
QUITAÇÃO – DETERMINAÇÃO – DEIXAR DE INSTAURAR
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL –– DAR CIÊNCIA ARQUIVAR
O CONSELHEIRO RELATOR RODRIGO COELHO DO
CARMO:
RELATÓRIO:
Tratam os presentes autos da Prestação de Contas
Anual da Prefeitura Municipal de Fundão, referente ao
exercício financeiro de 2017, sob a responsabilidade
www.tce.es.gov.br

dos Srs. Eleazar Ferreira Lopes - Período: 01/01/2017 a
27/10/2017 e Joílson Rocha Nunes -Período:28/10/2017
a 31/12/2017.
As peças contábeis encaminhadas a esta Corte, foram
analisadas pela SecexContas -Secretaria de Controle
Externo de Contas, que expediu Relatório Técnico
00100/2018-7, peça 55, evidenciando os achados
descritos abaixo, e opinando pela citação da responsável,
para apresentação de justificativas:
Tabela
A ITI 00289/2018-1, peça 56, reforçou a necessidade
de Citação dos responsáveis depreendendo a Decisão
SEGEX 00312/2018-5, peça 57, devidamente citados: Sr.
Eleazar Ferreira Lopes -Termo de Citação 00475/20183, peça 57 e Joílson Rocha Nunes -Termo de Citação
00476/2018-8, peça 58.
Nos termos da Decisão o Sr. Eleazar Ferreira Lopes
trouxe aos autos Defesa/justificativa nº 00999/20182, Protocolo 11640/2018-8, peça 64, e ainda peças
complementares 65 a 86, para instrução foram remetidos
através do Despacho 42863/2018-9, peça 88, Secretaria
Geral de Controle Externo – SEGEX, reenviado de ordem
ao NCE – Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e
Economia para as devidas providências.
Ao proceder à análise dos documentos apresentados,
o Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e
Economia, através da Instrução Técnica Conclusiva
04074/2018-5, opinou no sentido de que as contas do
exercício de 2017 da Prefeitura Municipal de Fundão,
dos Srs. Eleazar Ferreira Lopes (01/01 a 27/10/2017)
e Joílson Rocha Nunes (28/10 a 31/12/2017), sejam
julgadas IRREGULARES, com fulcro no artigo 84,
Segunda-feira, 19 de agosto de 2019
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da Lei Complementar nº 621/2012, tendo em vista
a manutenção dos indicativos de irregularidades
apontados nos itens 2.3

valores dispendidos com encargos financeiros por atraso
na quitação de débitos previdenciários, tendo em vista o
art. 37 da Constituição da República.

e 2.5 desta instrução conclusiva, propondo ainda
determinações ao gestor.

- Que realize os ajustes necessários a fim de que o
Demonstrativo da Dívida Fundada evidencie a real
situação dos passivos do município.

O Ministério Público de Contas, na lavra do Procurador
Especial de Contas, Heron Carlos Gomes de Oliveira,
Parecer 04993/2018-2, peça 94, manifestou-se em
consonância com a área técnica, transcrevendo, inclusive,
a proposta de encaminhamento da ITC 04074/2018-5,
da seguinte forma:
3 PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Foi examinada a Prestação de Contas Anual relativa
à Prefeitura Municipal de Fundão, exercício de 2017,
sob a responsabilidade dos Srs. Eleazar Ferreira Lopes
(01/01 a 27/10/2017) e Joílson Rocha Nunes (28/10
a 31/12/2017), formalizada de acordo com a IN
TCEES 43/2017, e instruída considerando-se o escopo
delimitado pela Resolução TC 297/2016 e alterações
posteriores.
Quanto ao aspecto técnico-contábil e o disposto na
legislação pertinente, opina-se no sentido de que
este Egrégio Tribunal de Contas julgue IRREGULAR a
prestação de contas anual dos Srs. Eleazar Ferreira
Lopes e Joílson Rocha Nunes, ordenadores de despesas
durante o exercício de 2017, nos termos do art. 84 da Lei
Complementar 621/2012, tendo em vista a manutenção
dos indicativos de irregularidades apontados nos itens
2.3 e 2.5 desta instrução conclusiva.
Propõe-se, ainda determinar ao atual gestor:
- Que tome as medidas administrativas para
responsabilizar e recompor o erário municipal com os

- Que adote as medidas administrativas e legais
necessárias e suficientes a fim de arrecadar os créditos
inscritos em Dívida Ativa.
Após pedirem Sustentação Oral, na 41ª Sessão Ordinária
da Segunda Câmara, realizada no dia 05 de dezembro
de 2018, o Sr. Joilson da Rocha Neves, através de seu
advogado legalmente constituído, apresentou defesa
oral acompanhada de documentos. Na sessão seguinte,
realizada no dia 12 de dezembro de 2018, foi a vez do Sr.
Eleazar Ferreira Lopes apresentar sua defesa oral
O NCE, através da Manifestação Técnica 0830/2019
concluiu:
IV – CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Analisados os argumentos e documentos acostados em
razão de sustentação oral realizada pelos Srs. Eleazar
Ferreira Lopes e Joilson Rocha Nunes, conclui-se pela
elisão da irregularidade contida no item 2.5 da ITC
4074/2018 e pela mantença da contida no item 2.3 da
mesma instrução.
Diante do exposto e do que consta dos autos, submetese à consideração superior a seguinte proposta de
encaminhamento:
– julgar IRREGULAR a Prestação de Contas Anual de
Gestão dos Srs. Eleazar Ferreira Lopes e Joilson Rocha
Nunes no exercício das funções de ordenadores de
despesas da Prefeitura Municipal de Fundão, no exercício
www.tce.es.gov.br

de 2017, na forma do artigo 84, da Lei Complementar
Estadual 621/2012, aplicando-lhes, ainda, MULTA
individual com base nos artigos 87, inciso IV e 135,
incisos I e II da Lei Complementar 621/2012, e art. 389,
I do RITCEES.
1.1 – DETERMINAR, com fundamento no art. 87, VI, da
Lei Complementar 621/2012:
Que tome as medidas administrativas para
responsabilizar e recompor o erário municipal com os
valores dispendidos com encargos financeiros por atraso
na quitação de débitos previdenciários, tendo em vista o
art. 37 da Constituição da República.
Que realize os ajustes necessários a fim de que o
Demonstrativo da Dívida Fundada evidencie a real
situação dos passivos do município.
2 - Exclusivamente para os fins do disposto na Decisão
Plenária TC-13/2018, que dispõe sobre a aplicação no
âmbito deste Tribunal da interpretação da fixação de
tese jurídica de repercussão geral pelo Supremo Tribunal
Federal, em sede de Recurso Extraordinário nº 848.826/
DF, emitir parecer prévio pela REJEIÇÃO da prestação
de contas anual de gestão, exercício de 2017, sob
responsabilidade dos Srs. Eleazar Ferreira Lopes e Joilson
Rocha Nunes, objetivando instrumentalizar o julgamento
pela Câmara Municipal de Fundão, nos termos do art. 1º,
inciso I, alínea “g”, da Lei Complementar nº 64, de 18 de
maio de 1990.
Finalmente, que seja submetido o processo ao relator
para prosseguimento.
O Ministério Público Especial de Contas, em seu Parecer
Ministerial nº 630/2019 anuiu aos argumentos fáticos e
jurídicos constantes da Manifestação Técnica do NCE.
Segunda-feira, 19 de agosto de 2019
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Após, vieram-me os autos para análise.
FUNDAMENTAÇÃO
A ITC 4074/2018 concluiu pela manutenção apenas das
seguintes irregularidades: 2.3. Ausência de recolhimento
de contribuições previdenciárias do RGPS retidas de
serviços de terceiros (item 3.4.1.2 do RT 100/2018-7)
e 2.5. Evidências de que a dívida ativa não está sendo
objeto de cobrança administrativa e/ou judicial (item
3.7.2 do RT 100/2018-7).
Assim, passo a manifestar-me quanto aos argumentos
fáticos e jurídicos da Manifestação Técnica 0830/2019
que levaram em consideração os argumentos trazidos
aos autos em fase de defesa oral.
II.1 Ausência de recolhimento de contribuições
previdenciárias do RGPS retidas de serviços de terceiros.
Trouxe o RT 100/2018-7 a ausência de clareza dos valores
retidos para repasse ao Regime Próprio de Previdência
Social, sua natureza e as circunstâncias que levaram
à manutenção dos mesmos no Passivo da Unidade
Gestora.
Justificou o Sr. Eleazar Ferreira Lopes que no exercício de
sua gestão, compreendido entre os dias 10 de janeiro de
2017 e 27 de outubro de 2017, que recolheu regularmente
as contribuições previdenciárias do RGPS retidas de
serviços de terceiros, conforme conta na Listagem
de Liquidação/Desconto e Listagem de Pagamentos,
referentes ao período de 01.01.2017 a 31.12.2017, como
também do relatório extraído do Razão da conta contábil
218810102002 INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF/PJ que,
por sua vez, evidencia o registro contábil dos débitos e
créditos apurados no referido período.
Já o Sr. Joilson Rocha Nunes, trouxe que o valor devido

em razão de retenções por prestação de serviços
de terceiros no exercício de 2017 foi integralmente
recolhido, tendo em vista o somatório do valor recolhido
em 2017 e no começo de 2018. Ocorrendo, de fato, um
saldo de exercícios anteriores acumulado no valor de R$
449.838,63, que, entretanto, se refere a competências
sobre as quais não tem responsabilidade o atual Gestor.
Entendendo ainda que ao assumir a gestão municipal,
assumiu também o dever de administrar o seu passivo,
contudo, esclareceu que não houve tempo hábil para
apuração e quitação de débitos das contribuiçõesrecolhidas em exercícios anteriores diante do valor
acumulado.
Manifestou a área técnica que embora os gestores
tenham provado que recolheram todos os valores
retidos durante o exercício, verifica-se que não houve
nenhum recolhimento referente ao saldo acumulado
dos exercícios anteriores, fato este que gera um dano ao
erário, visto que o recolhimento em atraso de obrigações
previdenciárias gera o pagamento de juros e multa,
despesas essas contrárias ao interesse público.
Em sua defesa oral, o Senhor Eleazar Ferreira Lopes
em síntese argumentou que se candidatou ao cargo
de vereador nas eleições de 2016, elegendo-se ao meu
primeiro mandato de vereador. Dentro desse contexto,
foi conduzido à presidência da Câmara Municipal de
Fundão, exatamente no primeiro dia de janeiro de 2017,
para o que, sinceramente, não esperava e, tampouco,
havia me preparado.
Não teve a oportunidade de participar de qualquer
transição de governo, tampouco, de constituir,
previamente minha equipe nesse mister. Não obstante,
em que pesasse o curto período em que permaneceria
www.tce.es.gov.br

à frente do Poder Executivo Municipal, dedicou-se
à solução dos maiores problemas enfrentados pelo
Município, como, por exemplo, o atraso no ticket
alimentação dos servidores, superior a três meses,
e, ainda, a manutenção do fornecimento de serviços
básicos e medicamentos.
Contudo, conforme se observa do Relatório das Dívidas
Flutuantes do Município de Fundão, período 2010/2018,
ocorreu o recolhimento não apenas todo valor gerado
no exercício no período que ocupou o cargo de Prefeito
Municipal, mas também, uma pequena parcela dos
valores referentes aos exercícios anteriores.
Veio aos autos também Senhor Joilson Rocha Nunes
através de defesa oral mais uma vez trazer que exerceu
o mandato em 2017 por apenas dois meses, 28/10/2017
a 31/12/2017, tendo verificado ao assumir a gestão, não
haver pedido de parcelamento de débito da dívida em
questão, bem como inexistência de reserva orçamentária
para pagamento. Assim, no exercício de 2018, solicitou
à Receita Federal, no dia 03/12/2018, levantamento do
valor efetivamente devido de retenções previdenciárias
de serviços de terceiros, com o intuito de realizar
parcelamento desta dívida.
Destacou a manifestação técnica 830/2019 que a
documentação referente ao parcelamento propriamente
dito não foi encaminhada a esta Corte de Contas, e que
o trâmite para a realização do parcelamento se iniciou
apenas no fim do exercício de 2018, indicando que
durante todo o decorrer do referido exercício o saldo
de contribuições previdenciárias retidas de terceiros
permaneceu sem ser recolhido ao INSS, aumentando
assim o dano decorrente da incidência de juros pelo
atraso no pagamento.
Segunda-feira, 19 de agosto de 2019
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Entende ainda ser compreensivo que o gestor herde esse
tipo de situação de gestões passadas, qual seja, contas
a pagar e deficiência de recursos em caixa, entretanto
argumenta que houve falta de comprovação, quanto
a tomada de providências legais para dirimir o débito,
incluindo medidas de parcelamento junto ao credor,
medidas estas próprias da gestão. Afirmando que a
previdência é matéria constitucional e que os recursos
retidos de terceiros são consignados, não pertencem ao
município, e devem ser recolhidos à autarquia federal
no prazo legal. Sugerindo então a manutenção da
irregularidade.
A ausência de recolhimento da dívida com o INSS
configura falha de natureza grave, considerando que
os órgãos e entidades da administração pública direta,
indireta ou fundacional estão sujeitos, na condição
de empresas, à obrigatoriedade tanto de arrecadação
quanto do recolhimento da mesma, conforme artigo
14 da Lei Federal 8.213/91 conjugado com o 30 da Lei
Federal 8.212/91.

nos termos do art. 2º da IN TCEES 32/2014, a fim de
apurar a totalidade dos encargos financeiros incidentes
sobre recolhimento de contribuições previdenciárias em
atraso, relativas aos exercícios em análise, bem como
a responsabilidade e o ressarcimento aos cofres do
município, tendo em vista que tal despesa é considerada
ilegítima e contrária à finalidade pública, impondo-se a
sua glosa.
Conforme decidido na 19ª Sessão Ordinária da 2ª
Câmara, realizada no dia 19 de junho de 2019, deixo
de aplicar a determinação nesses autos, uma vez que,
foi aprovado o entendimento exarado pelo Conselheiro
Domingos Augusto Taufner nos autos do Processos TC
5558/2017, Prestação de Contas Anual de Ordenador,
município de Fundão, exercício 2016, que aplicou
determinação semelhante, abrangendo a apuração dos
fatos narrados na presente irregularidade.
II.2 Evidências de que a dívida ativa não está sendo
objeto de cobrança administrativa e/ou judicial.

Contudo, considerando que recolhimento das obrigações
previdenciárias retidas no exercício de 2017 tenha sido
comprovado e a situação a�pica que passou o município
no exercício ora analisado.

Conforme relatado no RT 100/2018-7, do relatório
“dívida ativa cobrança judicial”, constata-se que há
evidências de que a dívida ativa não está sendo objeto
de cobrança administrativa e/ou judicial.

Entendo, divergindo parcialmente da área técnica e
corpo ministerial, ser prudente deixar de analisar o item
em questão quanto ao saldo acumulado pertinente a
recolhimento de contribuições previdenciárias retidas de
serviços de terceiros anteriores ao exercício financeiro
do exercício de 2017.

Alegou o Sr. Eleazar Ferreira Lopes mais uma vez que
assumiu a prefeitura municipal sem qualquer transição
com o governo anterior. Sequer tinha uma equipe de
governo previamente preparada para a assunção de tão
complexo o�cio, mesmo, porque concorrera e se elegera
para cargo no Poder Legislativo Municipal, cujas funções
e prerrogativas são diametralmente diversas.

Quanto a determinação proposta pela área técnica e
Ministério Público Especial de Contas para que o atual
gestor tome as medidas administrativas necessárias,

Empregou, juntamente com sua equipe de governo,
todos os esforços no sentido de melhor gerir o município
www.tce.es.gov.br

de Fundão, mesmo diante da interinidade de seu cargo,
o que o impossibilitou de programar sua gestão em
longo prazo.
Informou também que o município de Fundão dispõe
de corpo de auditores fiscais e procuradores jurídicos
municipais para a realização das cobranças das dívidas
ativas (todos efetivos e ingressos por concurso público),
ignorando, contudo, pelas razões já apresentadas
(ausência de transição, de prévio preparo de equipe
de governo e interinidade), os motivos pelos quais tal
equipe de servidores públicos efetivos, não cumpriu com
suas obrigações nesse sentido.
E que se tivesse ciência de que as dívidas ativas municipais
não estavam sendo cobradas por aqueles que possuíam
prerrogativa funcional para tanto (auditores fiscais
e procuradores jurídicos municipais), teria adotado
imediatamente providencias administrativas no sentido
de punir a desídia apontada. Ocorre, que o Justificante
sequer dispôs de tempo suficiente para assim proceder,
diante da assunção da Chefia do Poder Executivo local
por seu sucessor, eleito extemporaneamente.
Já o Sr. Joilson Rocha Nunes apresentou documentos e as
seguintes alegações de defesa:
Nesse ponto, é preciso que se reconheça que, numa
perspectiva histórica, o Município de fato tem
negligenciado a devida cobrança da dívida, ativa.
Entretanto, uma série de medidas administrativas têm
sido tomadas pela atual gestão no sentido de propiciar
o devido cumprimento desse mister.
Destaca-se inicialmente que o Município de Fundão
realizou o devido concurso público somente no ano de
2014, efetivando os Auditores fiscais somente no ano de
Segunda-feira, 19 de agosto de 2019
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2016, até então nem mesmo esse necessário quadro de
agentes havia na estrutura municipal.

inclusive pagamento em duplicidade por parte dos
Contribuintes.

Além disso, a prefeitura Municipal, em sua estrutura
administrativa não possui, em sua divisão de tributação,
Seção ou até mesmo departamento específico para
apuração, lançamento e cobrança de divida ativa, algo
que tem trazido enorme prejuízo as execuções elencadas
pelo TCE/ES.

Ante a tal fato, o Município iniciou neste exercício uma
atualização no banco de dados, procurando dirimir
os erros encontrados, sabendo da exigência legal e
necessidade do setor publico em controle dos seus atos.

Para corrigir tal deficiência, o Poder Executivo, por meio
da atual gestão, que já havia identificado o problema,
enviou Projeto de Lei ao Legislativo com a finalidade de
criar o departamento de dívida ativa, dotado e pessoal
e estrutura para a realização do controle, registro e
cobrança administrativa da dívida ativa municipal. Tudo
conforme documentação comprobatória em anexo.
Embora ainda não tenha sido aprovada, a proposição,
uma vez convertida em Lei, trará as condições necessária
a uma eficiente e correta cobrança da dívida ativa
municipal.
Não bastasse, mesmo com todas as dificuldades
administrativas e escassez de recursos materiais e
humanos o Gestor tem orientado a Secretaria de Finanças
a envidar todos os esforços no sentido de realizar a
pertinente cobrança, como demonstram os documentos
em anexo, que comprovam ação adotada pelo Município
no sentido de promover a cobrança administrativa da
dívida, notificando os contribuintes.
Por fim, as deficiências encontradas no setor de
Tributação englobam fatores simples que tem trazido
prejuízos gigantesco a cobrança da divida ativa municipal,
entre as deficiências, um banco de dados defasado em
suas informações, não trazendo confiabilidade gerando

Dessarte, não restam dúvidas de que o passivo
encontrado pelo Gestor no Município, no sentido da
total ausência de uma estrutura administrativa que
permitisse a correta cobrança de sua divida ativa é
uma realidade. Entretanto, ele comprova que lançou
mão de todos os recursos a sua disposição no sentido
de propiciar as condições para que esse mister seja
devidamente cumprido.
Indubitável, neste contexto, a impossibilidade de
qualquer responsabilização tenho como base os
questionamentos deste Item, tendo em vista todas
as medidas tomadas pelo atual Gestor no sentido de
efetivamente promover a necessária cobrança da dívida
ativa municipal.
As alegações do gestor Joilson Rocha Nunes relatam que
a dívida ativa do município passou a receber no exercício
de 2018 o tratamento exigido pela legislação conforme
orientado pela Auditoria Temática da Receita em curso
nesta Corte de Contas.
Dessa forma, considerando que as documentações
trazidas se referem às dívidas de todo o exercício de
2017, abrangendo os respectivos períodos de mandato
de ambos os gestores, acompanho o entendimento
técnico e ministerial, e afasto a presente irregularidade.
O Parecer ministerial 0630/2019 do Procurador Heron
Carlos Gomes de Oliveira, peça 94, corroborou com
www.tce.es.gov.br

a área técnica aos argumentos fáticos e jurídicos
delineados na Manifestação Técnica 00830/2019-5,
pela IRREGULARIDADE das contas e por apresentar
DETERMINAÇÕES ao Gestor.
CONCLUSÃO
Desse modo, divergindo parcialmente do entendimento
técnico e Ministerial quanto ao item II.1 Ausência de
recolhimento de contribuições previdenciárias do RGPS
retidas de serviços de terceiros, VOTO, no sentido de
que a Segunda Câmara aprove a minuta de Acórdão que
submeto à consideração de Vossas Excelências.
RODRIGO COELHO DO CARMO
Conselheiro Relator
1. ACÓRDÃO
VISTOS, acompanhando o entendimento exarado pela
unidade técnica e Ministério Público de Contas, relatados
e discutidos estes autos, ACORDAM os Conselheiros da
Segunda Câmara do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito, ante as razões expostas pelo Relator, em:
1.1. Julgar REGULAR COM RESSALVA a Prestação
de Contas Anual da Prefeitura Municipal de Fundão,
referente ao exercício financeiro de 2017, sob a
responsabilidade dos Senhores Eleazar Ferreira Lopes e
Joilson Rocha Nunes, nos termos do art. 84, inciso III, §
1º da Lei Complementar nº 621/2012, dando a devida
QUITAÇÃO aos responsáveis nos termos do art. 86 do
dispositivo legal retro mencionado.
1.2. Determinar ao gestor municipal, com fundamento
no art. 87, VI da Lei Complementar 621/2012:
1.2.1. Que realize os ajustes necessários a fim de que
o Demonstrativo da Dívida Fundada evidencie a real
Segunda-feira, 19 de agosto de 2019
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situação dos passivos do município;

Relator: Rodrigo Coelho do Carmo

1.3. Dar ciência aos interessados e, após o trânsito em
julgado, arquive-se.

Responsável: SAULO RODRIGUES MEIRELLES, THIAGO
BRINGER, REGIS PINHEIRO RESSUREICAO

2. Unânime.

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE ORDENADOR
– EXERCÍCIO DE 2017 – IRREGULAR – MULTA –
DETERMINAÇÃO – DAR CIÊNCIA – ARQUIVAR.

3. Data da Sessão: 03/07/2019 - 21ª 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- 0810/2019-4
Processo: 04170/2018-5
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2017
UG: SMCT - Secretaria Municipal de Ciência, Tecnologia,
Inovação, Educação Profissional e Trabalho de São
Mateus

O EXMO. CONSELHEIRO RELATOR RODRIGO COELHO DO
CARMO:
RELATÓRIO
Tratam os presentes autos de Prestação de Contas
Anual de Ordenador da Secretaria Municipal de Ciência,
Tecnologia, Inovação, Educação Profissional e Trabalho
de São Mateus, referente ao exercício financeiro de
2017, onde figuram como responsáveis os Senhores
Saulo Rodrigues Meirelles, Thiago Bringer e Regis
Pinheiro Ressureição.
Após análise, o Núcleo de Controle Externo de
Contabilidade e Economia – NCE se manifestou por
meio do Relatório Técnico 625/2018-1, pela citação dos
responsáveis, para apresentação de justificativas quanto
ao seguinte achado:
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

Proposta de encaminhamento
Saulo
Rodrigues Citação
Meirelles / Thiago
Bringer / Regis Pinheiro Ressureição

www.tce.es.gov.br

A Instrução Técnica Inicial 0785/2018-5, também
trouxe o mesmo indício de irregularidade apontado
anteriormente, propiciando a citação dos responsáveis
para apresentação de justificativas, determinada através
da Decisão Segex 0753/2018-5 no prazo de 30 (trinta)
dias improrrogáveis.
Regularmente convocados, por meio dos Termos de
Citação 1325, 1326 e 1327/2018. Não foi protocolada
nesta Egrégia Corte de Contas nenhuma peça de
defesa/justificativa, tendo sido decretada a revelia dos
responsáveis através do despacho 11409/2019.
Por fim, opinou o Núcleo de Controle Externo de
Contabilidade e Economia, através da Instrução Técnica
Conclusiva 01244/2019-2, concluiu da seguinte forma:
3. Conclusão e Proposta de encaminhamento
Foi examinada a Prestação de Contas Anual de gestão
relativa à Secretaria Municipal de Ciência, Tecnologia,
Inovação, Educação Profissional e Trabalho de São
Mateus, exercício de 2017, formalizada de acordo com
a IN 43/2017, e conforme escopo definido na Resolução
TC 261/13 e alterações. Apontados indicativos de
irregularidades no RT 625/2018, assegurou-se aos
responsáveis indicados o direito ao contraditório e à
ampla defesa, observado, portanto, o devido processo
legal.
Devidamente citados, os responsáveis pela gestão
da PCA sob exame, não apresentaram justificativas,
esclarecimentos e documentos, sendo a revelia
declarada conforme Despacho 11408/2019. Desta
forma, conclui-se manutenção da irregularidade contida
no item 2 desta instrução:
Divergências

entre

os

valores

de

Segunda-feira, 19 de agosto de 2019
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previdenciária patronal apurada na folha de pagamento
e registros contábeis indicam pagamentos a menor que
o devido de contribuições patronais ao RGPS (item
3.4.2.1 do RT 625/2018)
Diante do exposto e do que consta dos autos, submetese à consideração superior a seguinte proposta de
encaminhamento:
1 - Sob o aspecto técnico-contábil, julgar IRREGULAR
a Prestação de Contas Anual de Gestão dos Srs. Saulo
Rodrigues Meirelles, Thiago Bringer e Regis Pinheiro
Ressureição no exercício das funções de ordenadores de
despesas da Secretaria Municipal de Ciência, Tecnologia,
Inovação, Educação Profissional e Trabalho de São
Mateus, no exercício de 2017, na forma do artigo 84,
III, da Lei Complementar Estadual 621/2012, aplicandolhes, ainda, MULTA individual com base nos artigos 87,
inciso IV e 135, inciso II da Lei Complementar Estadual
621/2012, e art. 389, II do RITCEES.
Sugere-se também determinar ao atual gestor da
Secretaria Municipal de Ciência, Tecnologia, Inovação,
Educação Profissional e Trabalho de São Mateus, que
concilie a folha de pagamentos relativa ao exercício de
2017 com os registros contábeis e, constatando ausência
de recolhimento de contribuição previdenciária ao
RGPS, providencie o recolhimento bem como apuração
de responsabilidades pelo pagamento de multas e
juros, bem como ressarcimento de tais valores na forma
prevista na IN TC nº 32/2014, tendo em vista que tais
valores não atendem ao interesse público.
O douto representante do Ministério Público de Contas,
Dr. Heron Carlos Gomes de Oliveira, manifestou-se por
meio do Parecer 02285/2019 em consonância com o

entendimento técnico exarado na ITC 01244/2019-2.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
II.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 (item
3.4.2.1 do RT 625/2018).
O Núcleo de Contabilidade de Economia em sua análise,
apresentada por meio do RT 625/2018, avaliou os valores
empenhados, liquidados e pagos, a �tulo de obrigações
previdenciárias (contribuição patronal) devidas pela
Secretaria Municipal de Ciência, Tecnologia, Inovação,
Educação Profissional e Trabalho de São Mateus.
Observou-se que os valores liquidados e pagos pela
unidade gestora, no decorrer do exercício em análise,
representaram 58,59 e 58,59%, respectivamente, dos
valores devidos, indicados no Resumo Anual da Folha de
Pagamentos. Evidenciando um recolhimento ao INSS a
menor por parte da Secretaria. Assim, considerando a
não apresentação de justificativas por parte do gestor, a
área técnica e o Ministério Público de Contas opinaram
pela manutenção da irregularidade.
Entendendo que o atraso no recolhimento, tem
repercussão em despesas indevidas e desnecessárias
com multa, juros e correção monetária, o que representa
prejuízo ao erário, sendo esta irregularidade de natureza
grave, que causa prejuízo financeiro ao INSS e ao ente
ao qual o servidor beneficiário vincula-se, acompanho o
Ministério Público de Contas e área técnica, mantenho
a irregularidade.
CONCLUSÃO
www.tce.es.gov.br

Desse modo, acompanhando área técnica e do
Ministério Público de Contas, VOTO no sentido de que
a Segunda Câmara aprove a seguinte minuta de Acórdão
que submeto à sua consideração.
RODRIGO COELHO DO CARMO
Conselheiro Relator
1. ACÓRDÃO
VISTOS, divergindo parcialmente do entendimento
exarado pela unidade técnica e Ministério Público de
Contas, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros da Segunda Câmara do Tribunal de Contas
do Estado do Espírito, ante as razões expostas pelo
Relator, em:
1.1. JULGAR IRREGULAR a Prestação de Contas Anual
da Secretaria Municipal de Ciência, Tecnologia,
Inovação, Educação Profissional e Trabalho de São
Mateus, referente ao exercício financeiro de 2017,
sob a responsabilidade dos Srs. Thiago Bringer, Saulo
Rodrigues e Regis Pinheiro Ressureição, nos termos do
art. 84, inciso III, § 1º da Lei Complementar nº 621/2012;
1.2. Aplicar MULTA individual os responsáveis, Srs.
Thiago Bringer, Saulo Rodrigues e Regis Pinheiro
Ressureição, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais),
atualizáveis na forma do art. 138 c/c art. 135, §3º, ambos
da Lei Complementar 621/2012, dosada na forma do
artigo 389, inciso I do Regimento Interno, por se tratar
de pretensão punitiva em virtude da irregularidade
mantida;
1.3. DETERMINAR ao atual gestor da Secretaria
Municipal de Ciência, Tecnologia, Inovação, Educação
Profissional e Trabalho de São Mateus, que concilie
a folha de pagamentos relativa ao exercício de 2017
Segunda-feira, 19 de agosto de 2019
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LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões

com os registros contábeis e, constatando ausência de
recolhimento de contribuição previdenciária ao RGPS,
providencie o recolhimento bem como apuração de
responsabilidades pelo pagamento de multas e juros,
bem como ressarcimento de tais valores na forma
prevista na IN TC nº 32/2014, tendo em vista que tais
valores não atendem ao interesse público.

Processo: 02791/2019-8

1.4. Dar CIÊNCIA ao interessado e, após o trânsito em
julgado, ARQUIVE-SE.

Classificação:
Orçamentária

2. Unânime.

Exercício: 2018

3. Data da Sessão: 03/07/2019 - 21ª Sessão Ordinária da
2ª Câmara.

UG: PMF - Prefeitura Municipal de Fundão

4. Especificação do quórum:

Responsável: JOILSON ROCHA NUNES

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

cumprimento da obrigação de prestar as referidas contas
e o encaminhamento dos esclarecimentos que julgasse
pertinentes quanto a pendência.

ACÓRDÃO TC- 0811/2019-4
Relatório

Resumido

de

Execução

Relator: Rodrigo Coelho do Carmo
PRESTAÇÃO DE CONTAS – RELATÓRIO RESUMIDO
DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO 6º
BIMESTRE DO EXERCÍCIO DE 2018 – DEIXAR DE APLICAR
MULTA - ENCAMINHOU RELATÓRIO - ARQUIVAR.
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 Fundão, sob a responsabilidade do Sr. Joilson Rocha
Nunes, 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 0199/20199 a notificação e a citação do responsável, para o
www.tce.es.gov.br

Em conformidade a Decisão Segex 00185/2019-7, peça
05, foi pela citação (Termo de Citação nº 00245/20195) e notificação do responsável (Termo de Notificação
nº 00271/2019-1) para cumprimento da obrigação, bem
como juntar documentos no prazo de 05 (cinco) dias.
Cabe mencionar 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, em
22/04/2019, o responsável efetuou a remessa do RREO
– 6º bimestre/2018, demandado por esta Corte de
Contas (extrato a seguir). Bem como foi identificada a
protocolização de justificativas (Protocolo 6645/2019-7),
por parte do gestor, pelo não cumprimento dos prazos
instituídos.
(FIGURA)
Fonte: Processo
19503/2019-7

TC

2791/2019-8

-

Despacho

Ante os fatos apresentados e face à constatação do
saneamento da omissão, o NCE – Núcleo de Controle
Externo de Contabilidade e Economia apresenta a
Instrução Técnica Conclusiva 01973/2019-8, que conclui
sugerindo nos seguintes termos:
3. DO ENCAMINHAMENTO
CONSIDERANDO que o jurisdicionado remeteu, ao
TCEES, de maneira extemporânea, o Relatório Resumido
Segunda-feira, 19 de agosto de 2019
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de Execução Orçamentária relativo ao 6º bimestre/2018,
desrespeitando os 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;
CONSIDERANDO, ainda, que os documentos
apresentados pelo Prefeito Municipal de Fundão, em
resposta ao Termo de Citação nº 00245/2019-5, não
permitem identificar a ocorrência de motivo de força
maior apto a afastar sua responsabilidade pelo não
atendimento à determinação deste Tribunal no prazo
fixado;

01973/2019-8, pugnando pela aplicação de multa ao
responsável.
A Remessa 08352/2019-2 encaminhou os presentes
autos a este gabinete para manifestação.
Em que pese a caracterização do atraso mencionado,
entendo que este não trará impactos à análise técnica
da prestação de contas, tampouco restou evidenciada a
má-fé do gestor em sua conduta, assim, deixo de aplicarlhe a penalidade sugestionada pela área técnica e Corpo
Ministerial, tendo em vista o saneamento da omissão
posta.
CONCLUSÃO
Nesses termos, divergindo da manifestação da área
técnica e do 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

3. Data da Sessão: 03/07/2019 - 21ª 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

Conselheiro Relator

SUGERE-SE:

1. ACÓRDÃO

1) a aplicação de multa ao Sr. JOILSON ROCHA NUNES,
Prefeito Municipal de FUNDÃO, nos termos do art. 135,
IX, da Lei Complementar nº 621/2012 c/c o art. 389, IX,
do RITCEES,

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:

2) o arquivamento dos autos, após esgotados os
procedimentos relacionados à cobrança da multa
indicada, em virtude do saneamento da omissão.

1.1. DEIXAR DE APLICAR PENALIDADE DE MULTA ao
Sr. Joilson Rocha Nunes, responsável pela Prefeitura
Municipal de Fundão, em razão do saneamento da
omissão;

Na forma regimental manifesta-se o Ministério Público
de Contas, por meio de seu Procurador, Dr. Heron Carlos
Gomes de Oliveira, Parecer 02414/2019-9, anuindo
à proposta contida na Instrução Técnica Conclusiva

2. Unânime.

1.2. ARQUIVAR os presentes autos, com fundamento
art. 330, Incisos III e IV do Regimento Interno (Resolução
TC 261/2013).
www.tce.es.gov.br

ACÓRDÃO TC- 0812/2019-4
Processo: 08820/2019-1
Classificação: Controle Externo > Fiscalização > Omissão
UG: FMS - Fundo Municipal de Saúde de Alegre
Relator: Rodrigo Coelho do Carmo
Responsável: ADALBERTO LOUZADA ROCHA
PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL - FUNDO MUNICIPAL
DE SAÚDE DE ALEGRE - EXERCÍCIO 2019 – MÊS 04 –
OMISSÃO - DEIXAR DE APLICAR MULTA - ENCAMINHOU
PRESTAÇÃO DE CONTAS.
Segunda-feira, 19 de agosto de 2019
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O CONSELHEIRO RELATOR RODRIGO COELHO DO
CARMO:
RELATÓRIO
Tratam os presentes autos de omissão do Fundo
Municipal de Saúde de Alegre, sob responsabilidade do
Sr. Adalberto Louzada Rocha, no encaminhamento, por
meio do sistema CidadES deste Tribunal, da Prestação
de Contas Mensal referente ao mês 04, exercício 2019,
prevista na IN TC 43/2017.
Diante da verificação do não envio, foi expedido o
Termo de Notificação Eletrônico 3533/2019 para o
cumprimento da obrigação de prestar as referidas contas
e o encaminhamento dos esclarecimentos que julgasse
pertinentes quanto a pendência.
Mantida a omissão foram os autos remetidos ao NCE Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia
que através da Manifestação Técnica 5750/2019-9 que
apresenta proposta de encaminhamento nos seguintes
termos:
PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO.
Em face do descumprimento do prazo legal e do não
atendimento ao Termo de Notificação Eletrônico
3533/2019 emitido por esta Corte de Contas em razão
da referida omissão, propõe-se ao relator que submeta
ao Colegiado competente:
1. A edição de Acórdão para aplicação de multa ao
responsável, a ser dosada pelo relator, nos termos do
art. 135, inciso VIII, na forma do § 4°do mesmo artigo, da
Lei Complementar 621/2012, c/cart. 389, inciso VIII, na
forma do §1º do Regimento Interno do TCEES (aprovado
pela Resolução TC 261/2013).
Na forma regimental manifesta-se o Ministério Público de

Contas por meio de seu Procurador, Dr. Heron Carlos de
Oliveira, Parecer 02063/2019-1, anuindo aos termos da
proposta contida da Manifestação Técnica 05750/20199, pugnando pela aplicação de multa ao responsável.

da omissão;

A Remessa 08197/2019-4 encaminhou os presentes
autos a este gabinete para manifestação.

2. Unânime.

Em que pese a caracterização do atraso mencionado,
entendo que este não trará impactos à análise técnica
da prestação de contas, tampouco restou evidenciada a
má-fé do gestor em sua conduta, assim, deixo de aplicarlhe a penalidade sugestionada pela área técnica e Corpo
Ministerial, tendo em vista o saneamento da omissão
posta.
(FIGURA)
Consulta realizada no Sistema CidadES em 27/06/2019.
CONCLUSÃO
Nesses termos, divergindo da 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

1.2. ARQUIVAR os presentes autos, com fundamento
art. 330, Incisos III e IV do Regimento Interno (Resolução
TC 261/2013).
3. Data da Sessão: 03/07/2019 - 21ª 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

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. DEIXAR DE APLICAR PENALIDADE DE MULTA ao
Sr. Adalberto Louzada Rocha, responsável pelo Fundo
Municipal de Saúde de Alegre, em razão do saneamento
www.tce.es.gov.br

ACÓRDÃO TC- 0813/2019-4
Processo: 08841/2019-3
Classificação: Controle Externo > Fiscalização > Omissão
UG: PMPC - Prefeitura Municipal de Pedro Canário
Relator: Rodrigo Coelho do Carmo
Responsável: BRUNO TEOFILO ARAUJO
Segunda-feira, 19 de agosto de 2019
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PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE PEDRO CANÁRIO - EXERCÍCIO 2019 –
MÊS 04 – DEIXAR DE APLICAR MULTA - ENCAMINHOU
PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL.
O CONSELHEIRO RELATOR RODRIGO COELHO DO
CARMO:
RELATÓRIO
Tratam os presentes autos de omissão da Prefeitura
Municipal de Pedro Canário, sob responsabilidade do Sr.
Bruno Teófilo Araújo, no encaminhamento, por meio do
sistema CidadES deste Tribunal, da Prestação de Contas
Mensal do mês 04/2019, prevista na IN TC 43/2017.
Diante da verificação do não envio, foi expedido o
Termo de Notificação Eletrônico 3861/2019, para o
cumprimento da obrigação de prestar a referida conta
e o encaminhamento dos esclarecimentos que julgasse
pertinentes quanto a pendência.
Mantida a omissão foram os autos remetidos ao NCE Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia
que, por meio da Manifestação Técnica 05771/2019-1
apresenta proposta de encaminhamento nos seguintes
termos:
PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO.
Em face do descumprimento do prazo legal e o não
atendimento ao Termo de Notificação Eletrônico
3861/2019 emitido por esta Corte de Contas em razão
da referida omissão, propõe-se ao relator que submeta
ao Colegiado competente:
1. A edição de Acórdão para aplicação de multa ao
responsável, a ser dosada pelo relator, nos termos do
art. 135, inciso VIII, na forma do § 4° do mesmo artigo, da
Lei Complementar 621/2012, c/c art. 389, inciso VIII, na

forma do § 1º do Regimento Interno do TCEES (aprovado
pela Resolução TC 261/2013).
Na forma regimental manifesta-se o Ministério Público
de Contas, por meio de seu Procurador, Dr. Heron Carlos
Gomes de Oliveira, Parecer nº 02114/2019-1 anuindo
aos termos da proposta contida da Manifestação Técnica
05771/2019-1, pugnando pela aplicação de multa ao
responsável.
A Remessa 08205/2019-5 encaminhou os presentes
autos a este gabinete para manifestação.
Em que pese a caracterização do atraso mencionado,
entendo que este não trará impactos à análise técnica
da prestação de contas, tampouco restou evidenciada a
má-fé do gestor em sua conduta, assim, deixo de aplicarlhe a penalidade sugestionada pela área técnica e Corpo
Ministerial, tendo em vista o saneamento da omissão
posta.
(FIGURA)
Consulta realizada ao Sistema Cidades em 27/06/2019.
CONCLUSÃO
Nesses termos, divergindo da 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

razões expostas pelo relator, em:
1.1. DEIXAR DE APLICAR PENALIDADE DE MULTA do
Sr. Bruno Teófilo Araújo, responsável pela Prefeitura
Municipal de Pedro Canário, em razão do saneamento
da omissão;
1.2. ARQUIVAR os presentes autos, com fundamento
art. 330, Incisos III e IV do Regimento Interno (Resolução
TC 261/2013).
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 03/07/2019 - 21ª 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

1. ACORDÃO
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
www.tce.es.gov.br

ACÓRDÃO TC- 0814/2019-4
Processo: 08907/2019-9
Segunda-feira, 19 de agosto de 2019
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Classificação: Controle Externo > Fiscalização > Omissão
UG: PMADN - Prefeitura Municipal de Água Doce do
Norte
Relator: Rodrigo Coelho do Carmo
Responsável: PAULO MARCIO LEITE RIBEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE DO NORTE - EXERCÍCIO
2019 – MESES 03 E 04 – OMISSÃO NO ENVIO – DEIXAR
DE APLICAR MULTA - ENCAMINHOU PRESTAÇÃO DE
CONTAS MENSAL.
O CONSELHEIRO RELATOR RODRIGO COELHO DO
CARMO:
RELATÓRIO
Tratam os presentes autos de omissão da Prefeitura
Municipal de Água Doce do Norte, sob responsabilidade
do Sr. Paulo Márcio Leite Ribeiro, no encaminhamento,
por meio do sistema CidadES deste Tribunal, da Prestação
de Contas Mensal, referente aos meses 03 e 04/2019,
prevista na IN TC 43/2017.
Diante da verificação do não envio, foi expedido o
Termo de Notificação Eletrônico 4065/2019 para o
cumprimento da obrigação de prestar as referidas contas
e o encaminhamento dos esclarecimentos que julgasse
pertinentes quanto a pendência.
Mantida a omissão foram os autos remetidos ao NCE Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia
que, por meio da Manifestação Técnica 05843/2019-1,
apresenta proposta de encaminhamento nos seguintes
termos:
PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO.
Em face do descumprimento do prazo legal e do não

atendimento ao Termo de Notificação Eletrônico
4065/2019 emitido por esta Corte de Contas, em razão
da referida omissão, propõe-se ao relator que submeta
ao Colegiado competente:
1. A edição de Acórdão para aplicação de multa ao
responsável, a ser dosada pelo relator, nos termos do
art. 135, inciso VIII, na forma do § 4° do mesmo artigo, da
Lei Complementar 621/2012, c/c art. 389, inciso VIII, na
forma do § 1º do Regimento Interno do TCEES (aprovado
pela Resolução TC 261/2013).
Na forma regimental manifesta-se o Ministério Público
de Contas por meio de seu Procurador, Dr. Heron Carlos
Gomes de Oliveira, Parecer nº 02359/2019-3, anuindo
aos termos da proposta contida da Manifestação Técnica
05843/2019-1, pugnando pela aplicação de multa ao
responsável.
A Remessa 08360/2019-7 encaminhou os presentes
autos a este gabinete para manifestação.
Em que pese a caracterização do atraso mencionado,
entendo que este não trará impactos à análise técnica
da prestação de contas, tampouco restou evidenciada a
má-fé do gestor em sua conduta, assim, deixo de aplicarlhe a penalidade sugestionada pela área técnica e Corpo
Ministerial, tendo em vista o saneamento da omissão
posta.
(FIGURA)
Consulta realizada ao Sistema CidadES em 27/06/2019.
CONCLUSÃO
Nesses termos, divergindo da 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
www.tce.es.gov.br

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. DEIXAR DE APLICAR PENALIDADE DE MULTA ao Sr.
Paulo Márcio Leite Ribeiro, responsável pela Prefeitura
Municipal de Água Doce do Norte, em razão do
saneamento da omissão;
1.2. ARQUIVAR os presentes autos, com fundamento
art. 330, Incisos III e IV do Regimento Interno (Resolução
TC 261/2013).
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 03/07/2019 - 21ª 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
Segunda-feira, 19 de agosto de 2019
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LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões

Termo de Notificação Eletrônico 3450/2019 para o
cumprimento da obrigação de prestar as referidas contas
e o encaminhamento dos esclarecimentos que julgasse
pertinentes quanto a pendência.

lhe a penalidade sugestionada pela área técnica e Corpo
Ministerial, tendo em vista o saneamento da omissão
posta.

ACÓRDÃO TC- 0815/2019-4

Mantida a omissão foram os autos remetidos ao NCE Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia
que, por meio da Manifestação Técnica 05846/2019-5,
apresenta proposta de encaminhamento nos seguintes
termos:

Consulta realizada no Sistema CidadES em 27/06/209.

Processo: 08915/2019-3
Classificação: Controle Externo > Fiscalização > Omissão
UG: SMCT - Secretaria Municipal de Ciência, Tecnologia,
Inovação, Educação Profissional e Trabalho de São
Mateus
Relator: Rodrigo Coelho do Carmo
Responsável: FELIPE FERREIRA DOS SANTOS
PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO,
EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO DE SÃO
MATEUS - EXERCÍCIO 2019 – MESES 03 e 04 – OMISSÃO
NO ENVIO – DEIXAR DE APLICAR MULTA - ENCAMINHOU
PRESTAÇÃO DE CONTAS.
O CONSELHEIRO RELATOR RODRIGO COELHO DO
CARMO:
RELATÓRIO
Tratam os presentes autos de omissão da Secretaria
Municipal
de
Ciência,
Tecnologia,
Inovação,
Educação Profissional e Trabalho de São Mateus, sob
responsabilidade do Sr. Felipe Ferreira dos Santos, no
encaminhamento, por meio do sistema CidadES deste
Tribunal, da Prestação de Contas Mensal, referente
aos meses 03 e 04 do exercício 2019, prevista na IN TC
43/2017.
Diante da verificação do não envio, foi expedido

PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO.
Em face do descumprimento do prazo legal e o não
atendimento ao Termo de Notificação Eletrônico
3450/2019 emitido por esta Corte de Contas em razão
da referida omissão, propõe-se ao relator que submeta
ao Colegiado competente:
1. A edição de Acórdão para aplicação de multa ao
responsável, a ser dosada pelo relator, nos termos do
art. 135, inciso VIII, na forma do § 4° do mesmo artigo, da
Lei Complementar 621/2012, c/c art. 389, inciso VIII, na
forma do § 1º do Regimento Interno do TCEES (aprovado
pela Resolução TC 261/2013).
Na forma regimental, manifesta-se o Ministério Público
de Contas por meio de seu Procurador, Dr. Luciano
Vieira, Parecer 02160/2019-1, anuindo aos termos da
proposta contida da Manifestação Técnica 05846/20195, pugnando pela aplicação de multa ao responsável.
A Remessa 07846/2019-9 encaminhou os presentes
autos a este gabinete para manifestação.
Em que pese a caracterização do atraso mencionado,
entendo que este não trará impactos à análise técnica
da prestação de contas, tampouco restou evidenciada a
má-fé do gestor em sua conduta, assim, deixo de aplicarwww.tce.es.gov.br

(FIGURA)
CONCLUSÃO
Nesses termos, divergindo da 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. 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. DEIXAR DE APLICAR PENALIDADE DE MULTA ao Sr.
Felipe Ferreira dos Santos responsável pela Secretaria
Municipal de Ciência, Tecnologia, Inovação, Educação
Profissional e Trabalho de São Mateus, em razão do
saneamento da omissão;
1.2 ARQUIVAR os presentes autos, com fundamento art.
330, Incisos III e IV do Regimento Interno (Resolução TC
261/2013).
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 03/07/2019 - 21ª Sessão Ordinária da
2ª Câmara.
4. Especificação do quórum:
Segunda-feira, 19 de agosto de 2019
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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- 0816/2019-4

Tratam os presentes autos de omissão da Secretaria
Municipal de Meio Ambiente de São Mateus, sob
responsabilidade da Sra. Christiani Rampinelli Rosa
Zuliani, no encaminhamento, por meio do sistema
CidadES deste Tribunal, das Prestação de Contas Mensal,
referente aos meses 01, 02, 03 e 04 do exercício 2019,
prevista na IN TC 43/2017.
Diante da verificação do não envio, foi expedido o
Termo de Notificação Eletrônico 3567/2019 para o
cumprimento da obrigação de prestar as referidas contas
e o encaminhamento dos esclarecimentos que julgasse
pertinentes quanto a pendência.
Mantida a omissão foram os autos remetidos ao NCE Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia
que através da Manifestação Técnica 05934/2019-5 que
apresenta proposta de encaminhamento nos seguintes
termos:

Processo: 09098/2019-3

PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO.

Classificação: Controle Externo > Fiscalização > Omissão

Em face do descumprimento do prazo legal e o não
atendimento ao Termo de Notificação Eletrônico
3567/2019 emitido por esta Corte de Contas em razão
da referida omissão, propõe-se ao relator que submeta
ao Colegiado competente:

UG: SMMA - Secretaria Municipal de Meio Ambiente de
São Mateus
Relator: Rodrigo Coelho do Carmo
Responsável: CHRISTIANI RAMPINELLI ROSA ZULIANI
PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE SÃO MATEUS EXERCÍCIO 2019 – MESES 01, 02, 03 e 04 – OMISSÃO NO
ENVIO – DEIXAR DE APLICAR MULTA - ENCAMINHOU
PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL.
O CONSELHEIRO RELATOR RODRIGO COELHO DO
CARMO:
RELATÓRIO

1. A edição de Acórdão para aplicação de multa ao
responsável, a ser dosada pelo relator, nos termos do
art. 135, inciso VIII, na forma do § 4° do mesmo artigo, da
Lei Complementar 621/2012, c/c art. 389, inciso VIII, na
forma do § 1º do Regimento Interno do TCEES (aprovado
pela Resolução TC 261/2013).
Na forma regimental, manifesta-se o Ministério Público
de Contas por meio de seu Procurador de Contas, Dr.
Heron Carlos Gomes de Oliveira, Parecer 02379/2019www.tce.es.gov.br

1, anuindo aos termos da proposta contida da
Manifestação Técnica 05934/2019-5 e pugnando pela
aplicação de multa ao responsável.
A Remessa 08413/2019-5 encaminhou os presentes
autos a este gabinete para manifestação.
Em que pese a caracterização do atraso mencionado,
entendo que este não trará impactos à análise técnica
da prestação de contas, tampouco restou evidenciada a
má-fé do gestor em sua conduta, assim, deixo de aplicarlhe a penalidade sugestionada pela área técnica e Corpo
Ministerial, tendo em vista o saneamento da omissão
posta.
(FIGURA)
Consulta realizada no Sistema CidadES em 27/06/2019.
CONCLUSÃO
Nesses termos, divergindo da 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. 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. DEIXAR DE APLICAR PENALIDADE DE MULTA a
Sra. Christiani Rampinelli Rosa Zuliani, responsável pela
Secretaria Municipal de Meio Ambiente de São Mateus,
em razão do saneamento da omissão;
Segunda-feira, 19 de agosto de 2019
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1.2. ARQUIVAR os presentes autos, com fundamento
art. 330, Incisos III e IV do Regimento Interno (Resolução
TC 261/2013).

DE SAÚDE DE SANTA MARIA DE JETIBÁ - EXERCÍCIO
2019 – MESES 03 e 04 – DEIXAR DE APLICAR MULTA ENCAMINHOU PRESTAÇÃO DE CONTAS.

2. Unânime.

O CONSELHEIRO RELATOR RODRIGO COELHO DO
CARMO:

3. Data da Sessão: 03/07/2019 - 21ª 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- 0817/2019-4
Processo: 10040/2019-3
Classificação: Controle Externo > Fiscalização > Omissão
UG: FMSSMJ - Fundo Municipal de Saúde de Santa Maria
de Jetibá
Relator: Rodrigo Coelho do Carmo
Responsável: SIGRID STUHR
PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL DO FUNDO MUNICIPAL

RELATÓRIO
Tratam os presentes autos de omissão do Fundo Municipal
de Saúde de Santa Maria de Jetibá, sob responsabilidade
da Sra. Sigrid Stuhr, no encaminhamento, por meio do
sistema CidadES deste Tribunal, das Prestação de Contas
Mensal (PCM) relativas aos meses 03 e 04/2019, nos
termos do estabelecido na IN TC nº 43/2017.

art. 135, inciso VIII, na forma do § 4° do mesmo artigo, da
Lei Complementar 621/2012, c/c art. 389, inciso VIII, na
forma do § 1º do Regimento Interno do TCEES (aprovado
pela Resolução TC 261/2013).
Na forma regimental, manifesta-se o Ministério Público
de Contas, por meio de seu Procurador, Dr. Luis Henrique
Anastácio da Silva, Parecer nº 02481/2019-1, anuindo
aos termos da proposta contida na Manifestação Técnica
06828/2019-9, pugnando pela aplicação de multa à
responsável.
A Remessa 08452/2019-5 encaminhou os presentes
autos a este gabinete para manifestação.

Conforme preceitua a referida Instrução Normativa,
foi emitido o Termo de Notificação Eletrônico nº
4326/2019, cientificando a responsável acerca da
inadimplência, bem como concedendo-lhe o prazo de 05
(cinco) dias para cumprimento da obrigação, sob pena
de aplicação de multa pecuniária, consoante disposto no
artigo 135, inciso VIII e § 4º, da LC nº 621/2012 c/c 389,
inciso VIII, do RITCEES. Todavia, não logrou êxito.

Em que pese a caracterização do atraso mencionado,
entendo que este não trará impactos à análise técnica
da prestação de contas, tampouco restou evidenciada a
má-fé do gestor em sua conduta, assim, deixo de aplicarlhe a penalidade sugestionada pela área técnica e Corpo
Ministerial, tendo em vista o saneamento da omissão
posta.

Mantida a omissão, o NCE - Núcleo de Controle Externo
de Contabilidade e Economia manifesta-se, por meio da
Manifestação Técnica nº 06828/2019-9, pela seguinte
proposta de encaminhamento:

Consulta realizada no Sistema CidadES em 27/06/2019.

PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO.
Em face do descumprimento do prazo legal, agravado
pelo não atendimento ao Termo de Notificação
Eletrônico 4326/2019 emitido por esta Corte de Contas
em razão da referida omissão, propõe-se ao relator que
submeta ao Colegiado competente:
1. A edição de Acórdão para aplicação de multa ao
responsável, a ser dosada pelo relator, nos termos do
www.tce.es.gov.br

(FIGURA)
CONCLUSÃO
Nesses termos, divergindo da 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. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Segunda-feira, 19 de agosto de 2019
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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. DEIXAR DE APLICAR PENALIDADE DE MULTA a Sra.
Sigrid Stuhr, responsável pelo Fundo Municipal de Saúde
de Santa Maria de Jetibá, em razão do saneamento da
omissão;
1.2. ARQUIVAR os presentes autos, com fundamento
art. 330, Incisos III e IV do Regimento Interno (Resolução
TC 261/2013).

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- 0063/2019-4

2. Unânime.

Processo: 05194/2017-4

3. Data da Sessão: 03/07/2019 - 21ª Sessão Ordinária da

Classificação: Prestação de Contas Anual de Prefeito

2ª Câmara.

Exercício: 2016

4. Especificação do quórum:

UG: PMVP - Prefeitura Municipal de Vila Pavão

4.1. Conselheiros: Sérgio Manoel Nader Borges

Relator: Rodrigo Coelho do Carmo

(presidente), Rodrigo Coelho do Carmo (relator) e

Responsável: ERALDINO JANN TESCH

Domingos Augusto Taufner

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE PREFEITO PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO - EXERCÍCIO DE
2016 – PARECER PRÉVIO PELA REJEIÇÃO - DETERMINAR
– RECOMENDAR – FORMAR AUTOS APARTADOS –
ENVIAR – DAR CIÊNCIA - ARQUIVAR.

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

O EXMO. SR. CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO
CARMO:
I - RELATÓRIO:
Tratam os presentes autos de Prestação de Contas Anual
da Prefeitura Municipal de Vila Pavão, referente ao
exercício financeiro de 2016, sob a responsabilidade do
Sr. Eraldino Jann Tesch, na qualidade de ordenador de
despesas do executivo municipal.
As peças contábeis encaminhadas a esta Corte de
www.tce.es.gov.br

Contas, foram analisadas pela então Secretaria de
Controle Externo de Contas - SecexContas, que expediu
Relatório Técnico 0082/2018-2, peça 58, evidenciando
procedimentos irregulares, e opinando pela citação do
responsável para apresentação de justificativas.
Os indícios de irregularidade apontados no relatório
depreenderam a citação do responsável para
apresentação de justificativas, determinada pela Decisão
SEGEX 141/2018-6, peça 61.
Regularmente citado via Termo de Citação 0303/20186, peça 62, o responsável fez jus ao seu direito de
defesa, apresentando justificativas e documentos
comprobatórios peças 66/75, que foram devidamente
analisados pelo Núcleo de Controle Externo de
Contabilidade e Economia – NCE.
Ao término da análise, opinou a área técnica através da
Instrução Técnica Conclusiva 3561/2018-1, peça 78, no
sentido de que este Egrégio Tribunal de Contas emita
PARECER PRÉVIO, dirigido à Câmara Municipal de Vila
Pavão recomendando a REJEIÇÃO da prestação de contas
anual do Sr. Eraldino Jann Tesch, prefeito no exercício
de 2016, conforme dispõem o inciso III, do art. 132 da
Resolução TCEES 261/2013 e o inciso III, do art. 80, da Lei
Complementar 621/2012, tendo em vista a manutenção
das seguintes irregularidades:
2.2 AUSÊNCIA DE CONTROLE DAS FONTES DE RECURSOS
EVIDENCIADAS NO DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/
DÉFICIT FINANCEIRO ENCAMINHADAS NO ANEXO AO
BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO (ITEM 6.1 DO RT
82/2018-2) – Por si só passível de ressalva.
Inobservância aos artigos 50 e 55, inciso III, da Lei
Complementar Federal 101/2000 (LRF) e artigos 85 e 92,
parágrafo único da Lei Federal 4.320/64.
Segunda-feira, 19 de agosto de 2019
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2.3 APURAÇÃO DE DÉFICIT FINANCEIRO EVIDENCIANDO
DESEQUILÍBRIO DAS CONTAS PÚBLICAS (ITEM 6.2 DO RT
82/2018-2)

sob responsabilidade de ERALDINO JANN TESCH, na
forma do art. 80, inciso III, da LC n. 621/2012 c/c art. 71,
inciso II, da Constituição do Estado do Espírito Santo;

e regimentais, havendo, assim, aptidão ao julgamento de
mérito em atendimento aos princípios constitucionais do
devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório:

Inobservância ao artigo 1º, § 1º, c/c artigo 4º, inciso I,
alínea “a”, da Lei Complementar nº 101/2000.

2 – sejam formados autos apartados, no tocante ao
apontamento descrito no item 7.1.1 do RT 82/20182 com a finalidade de aplicar a sanção pecuniária a
ERALDINOJ ANN TESCH, com espeque no art.136 da LC
n. 621/201213e 390, inciso III, do RITCEES14c/c art. 5°,
incisos IV, §§ 1° e 2°, da Lei n. 10.028/2000;

Nesta fase processual, cabe manifestação apenas acerca
dos ítens mantidos como irregulares na Instrução Técnica
Conclusiva 3561/2018-1, sobre os quais passo a analisar:

2.5 DESCUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL COM DESPESA
DE PESSOAL ESTABELECIDO NA LRF (ITEM 7.1.1 DO RT
82/2018)
Inobservância a alínea b, inciso III, do Artigo 20, 22 e 23
da LC 101/2000.
2.6 DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS
QUADRIMESTRES DE MANDATO SEM SUFICIENTE
DISPONIBILIDADE DE CAIXA PARA PAGAMENTO (ITEM
7.4.2 DO RT 82/2018-2)
Inobservância ao art. 42 da LRF
Ainda, sugere DETERMINAR ao atual gestor:
Adote medidas de controle e evidenciação fidedignas
das informações pertinentes às fontes de recursos
utilizadas pelo município, nos termos da Lei 4320/64 e
Lei de Responsabilidade Fiscal, bem como do Manual de
Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP); bem
como medidas necessárias e suficientes que garantam
o cumprimento do limite máximo constitucional para as
transferências de duodécimos ao Poder Legislativo.
Nos termos regimentais o Ministério Público de Contas
manifestou-se através do Parecer 05619/2018-4, na lavra
do Procurador Luciano Vieira, peça 82, que corroborou
com a área técnica, por ocasião dos termos da Instrução
Técnica Conclusiva 3561/2018-1, e pugnou:
1 - seja emitido PARECER PRÉVIO recomendando-se ao
Legislativo Municipal a REJEIÇÃO das contas do Executivo
Municipal de Vila Pavão referente ao exercício de 2016,

3 - sejam, ainda, nos termos do art. 87, inciso VI, da LC
n. 621/2012, expedidas as seguintes determinações ao
Chefe do Executivo Municipal:
3.1 - aquelas propostas pelo Núcleo de Controle Externo
de Contabilidade e Economia contidas na ITC–3561/20181, e
3.2 - que o Poder Executivo Municipal para que divulgue
amplamente, inclusive em meios eletrônicos de acesso
público, a prestação de contas relativa ao exercício
financeiro em questão e o respectivo parecer prévio, na
forma do art. 48 da LC n. 101/00.
É o relatório.
Após, vieram-me os autos para análise.
II – FUNDAMENTAÇÃO
Os presentes autos cuidam da Prestação de Contas
Anual da Prefeitura Municipal de Vila Pavão, referente
ao exercício de 2016, no âmbito de análise das contas
de governo, para fins de emissão de parecer prévio,
objetivando dar embasamento ao Poder Legislativo
Municipal, competente a proceder com o julgamento das
contas.
Constata-se que o feito se encontra devidamente
instruído, que foram observados todos os trâmites legais
www.tce.es.gov.br

II.1 Ausência de controle das fontes de recursos
evidenciadas no demonstrativo do superávit/déficit
financeiro encaminhadas no anexo ao balanço
patrimonial consolidado (Item 6.1 do RT 82/20182). Inobservância aos artigos 50 e 55, inciso III, da Lei
Complementar Federal 101/2000 (LRF) e artigos 85 e 92,
parágrafo único da Lei Federal 4.320/64.
Observou a área técnica que a disponibilidade de caixa
após a inscrição de restos a pagar não processados
(RPNP) obteve os seguintes saldos de disponibilidade
líquida por vínculo:
(FIGURA)
Contudo, o Demonstrativo do Superávit/Déficit
Financeiro apurado no Balanço Patrimonial evidencia em
31/12/2016, recursos ordinários de R$ 28.528.633,41
(excluído o superávit financeiro da Câmara de
R$300.830,16) e vinculados de R$ -26.792.392,52.
Embora o conceito de resultado financeiro diferenciase do de disponibilidade de caixa líquida, observou
o RT 82/2018-2 a incompatibilidade nos resultados
apresentados, uma vez que, as disponibilidades líquidas
por vínculo, apuradas por esta Corte de Contas na Tabela
23 do referido RT, totalizam em recursos ordinários
R$-726.336,32 e, em vinculados R$ 2.313.883,51.
Configurando inconsistências de saldos entre as fontes
de recursos evidenciados no Anexo BALPAT e no Relatório
de Gestão Fiscal (RGFDCX).
Segunda-feira, 19 de agosto de 2019
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Após citação, Termo de Citação 303/2018-6, o Sr.
Eraldino Jann Tesch apresentou o Demonstrativo da
disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar abaixo e
afirmou que inexiste a presente inconsistência.
(FIGURA)
Concluiu a área técnica concluiu que:
(...)
Bom esclarecer que os valores do “demonstrativo
do superávit/déficit financeiro” anexo ao Balanço
Patrimonial, e do “demonstrativo da disponibilidade
de caixa e dos restos a pagar” do anexo 5 da RGF, não
devem, necessariamente, apresentar os mesmos
resultados do superávit/déficit evidenciado no balanço
patrimonial, apesar de os resultados serem muito
próximos, e em alguns casos, até mesmo coincidentes.
A diferença que eventualmente existir entre eles, será
decorrente dos créditos de curto prazo a receber, que em
sua grande maioria, se referem ao salário família e salário
maternidade.
Uma das características qualitativas que se requer
da informação contábil é a representação fidedigna,
pois para ser útil como informação contábil, ela deve
representar fidedignamente os fenômenos econômicos
e outros que se pretenda representar, e é alcançada
quando a representação do fenômeno é completa,
neutra e livre de erro material.
Compulsando as justificativas apresentadas pela
defesa constata-se que elas não merecem prosperar
visto que limitou-se apenas a apresentar um quadro
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos
a Pagar, demonstrativo este diferente do apurado por
esta Corte de Contas, tabela 24 do RT 82/2018-2, bem
como do demonstrativo enviado, e disponibilizado no

LRFWeb, quando da Prestação de Contas Anual, todavia
não apresentou nenhum argumento ou documento
capaz de justificar o indicativo apontado.
Vale ressaltar que o resultado financeiro, quando
superavitário, é fonte de abertura de créditos adicionais
em exercícios posteriores, nos termos das leis
complementares 4320/64 e 101/00.
(...)
A ausência de controle das fontes de recursos no
Demonstrativo
do
Superávit/Déficit
financeiro
encaminhado no anexo ao Balanço Patrimonial
consolidado, por si só, já é um indício de fragilidade
nas informações financeiras que coloca em risco a
distribuição dos recursos a serem aplicados, já que,
conhecer o montante dos mesmos de forma segregada
por tipo de recurso é condição “sine qua non” para um
bom planejamento de gastos.
O gestor não conseguiu ser convincente em sua defesa ao
negar a irregularidade com base em novos documentos
que descriminaram valores de disponibilidade de Caixa
e dos Restos a Pagar divergentes dos constantes da PCA
em análise e dos relatórios enviados ao Sistema LRFWeb.
Se não há clareza das informações contidas nos relatórios
de controle das informações e nos de gestão fiscal não
é possível atribuir confiabilidade aos demonstrativos
contábeis.
Faz-se imperativa, portanto, em consonância com
entendimento técnico e ministerial a manutenção
da presente irregularidade e determino para que o
gestor adote as medidas necessárias para o controle e
evidenciação fidedignos das informações pertinentes às
fontes de recursos utilizadas pelo município, nos termos
da Lei 4320/64 e Lei de Responsabilidade Fiscal, bem
www.tce.es.gov.br

como do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor
Público (MCASP).
II.2 Apuração de déficit financeiro evidenciando
desequilíbrio das contas públicas (Item 6.2 do RT
82/2018-2). Inobservância ao artigo 1º, § 1º, c/c artigo
4º, inciso I, alínea “a”, da Lei Complementar nº 101/2000.
Apurou o RT 82/2018-2 com base no Balanço Patrimonial
encaminhado (BALPAT), déficit financeiro em diversas
fontes, resultado do confronto entre ativo e passivo
financeiros, sendo que a fonte recursos ordinários não
possui resultado positivo suficiente para a cobertura,
conforme tabela a seguir:
(FIGURA)
O Termo de Citação 303/2018-6 motivou o Sr. Eraldino
Jann Tesch a vir aos autos apresentar justificativa, onde
afirma que o demonstrativo de disponibilidade financeira
que serviu de base para apuração do resultado financeiro
por fonte de recursos, apresentou inconsistência de
informações, razão pela qual apresentou, com base no
ﬂuxo de caixa contábil de Dezembro/2016 a seguinte
posição:
(FIGURA)
Conceitua a área técnica:
Inicialmente é imperioso frisar que, entende-se por
resultado financeiro o valor resultante do confronto
entre o ativo financeiro e o passivo financeiro, podendo
ser superavitário ou deficitário. Tal definição pode ser
extraída da leitura do art. 43, § 2º, da lei 4.320/64,
reproduzida abaixo:
Art. 43 [...]
[...]
§ 2º Entende-se por superávit financeiro a diferença
Segunda-feira, 19 de agosto de 2019
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positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro,
conjugando-se, ainda, os saldos dos créditos adicionais
transferidos e as operações de credito a eles vinculadas.
[...]
Portanto, ao final do exercício, quando da elaboração do
Balanço Patrimonial, apura-se o resultado financeiro, o
qual, segundo o próprio art. 43, em seu § 1º, em caso de
superávit financeiro, poderá ser utilizado para abertura
de créditos adicionais no próximo exercício.
Vale destacar também que a Lei Complementar 101/2000,
estabelece no parágrafo único do art. 8º que os recursos
legalmente vinculados à finalidade específica serão
utilizados exclusivamente para atender ao objeto de sua
vinculação, ainda que em exercício diverso daquele em
que ocorrer o ingresso. Portanto, é necessário que haja
controle das disponibilidades, por fontes de recursos,
como medida basilar a fim de se garantir que não haja
déficits ou utilização indevida dos recursos financeiros
em objeto diverso daquele a que se vincula.
Tanto é que o Balanço Patrimonial apresenta um anexo
no qual demonstra o superávit ou déficit por fonte de
recursos, sendo que algumas fontes podem apresentar
superávit e outras déficit, de modo que o total seja igual
ao superávit / déficit financeiro apurado pela diferença
entre o Ativo Financeiro e o Passivo Financeiro conforme
o quadro dos ativos e passivos financeiros e permanentes.
Esse resultado financeiro, que reﬂete a interação entre os
recursos disponíveis ao ente público e suas obrigações,
acumulados até o final do exercício financeiro, não
dependentes de autorização orçamentária e está
associado única e exclusivamente ao exercício em que foi
apurado.
Assim, conclui-se que é responsabilidade do gestor

público zelar pelo equilíbrio financeiro do ente público,
e para isso deve utilizar as ferramentas legais a fim de
reduzir as despesas do município, através da limitação
dos empenhos, ferramentas estas não utilizadas pela
gestão municipal no exercício.
Todavia, não procedem as alegações apresentadas
pela defesa, visto que ela demonstra um quadro com
os saldos disponíveis ao final do exercício por fonte de
recurso, saldos estes, com base no valor demonstrado
no ﬂuxo de caixa contábil. Conforme já discorrido acima,
não se confunde o conceito de resultado financeiro,
com os saldos apresentados no ﬂuxo de caixa por
fonte de recurso, visto que este evidencia apenas
as disponibilidades financeiras ao final do exercício,
enquanto aquele demonstra os ativos financeiros
menos os passivos financeiros.
(...)
A inconsistência apontada pela área técnica é de natureza
financeira, evidenciada do confronto do ativo financeiro
com o passivo financeiro, a fim de apurar a capacidade de
pagamento das despesas, a qual, ao ser desmembrada
sua análise pelas fontes de recursos, contas vinculadas
e ordinárias, mostrou haver insuficiência dos recursos
ordinários para a cobertura dos vinculados, resultando
num déficit financeiro.
Equivocadamente, o gestor em sua defesa, apenas fez
alusão aos saldos disponíveis ao final do exercício por
fonte de recurso, evidenciados no ﬂuxo de caixa contábil
sem nenhuma menção ao resultado financeiro, confronto
do ativo financeiro menos o passivo financeiro, ora em
discussão
Na verdade, trata-se de dois componentes patrimoniais
distintos com variações independentes e regidos por
www.tce.es.gov.br

condutas contábeis específicas. Assim, o fato alegado de
que o déficit financeiro é resultante das inconsistências
do demonstrativo inicialmente apresentado e que a
correção das mesmas apenas no citado demonstrativo
sem a correção também da sua contabilização, agrava
mais por demonstrar a omissão em corrigir tais
lançamentos contábeis.
Considerando que os argumentos e defesa não foram
suficientes para dirimir o desequilíbrio das contas
causado pelo déficit financeiro, logo, acompanhando
o entendimento técnico e ministerial, fica mantida a
irregularidade.
II.3 Descumprimento do limite legal com despesa de
pessoal estabelecido na LRF (Item 7.1.1 do RT 82/2018).
Inobservância a alínea b, inciso III, do Artigo 20, 22 e 23
da LC 101/2000.
Conforme relatado no RT 82/2018-2 foi constatado,
que o Poder Executivo canalizou em despesa de pessoal
e encargos sociais o montante de R$ 13.625.173,45,
resultando, numa aplicação de 54,49% em relação à
receita corrente líquida apurada para o exercício (R$
25.006.670,98), excedendo-o em R$ 121.571,12.
Está Corte de Contas emitiu pareceres de alerta ao
responsável no 1º, 2º e 3º quadrimestres de 2016
(Processos TC 4.549/2016, 9.301/2016 e 1.509/2017).
Por fim, em consulta ao Sistema LRFweb, verificou a área
técnica que os dados declaratórios enviados divergem
dos apurados na Prestação de Contas Anual do exercício
de 2015.
(FIGURA)
Observa-se que os dados enviados via sistema indicam
que o percentual excedente de gastos com pessoal do
poder executivo foi eliminado nos dois quadrimestres
Segunda-feira, 19 de agosto de 2019
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seguintes (1º e 2º quadrimestres de 2016), entretanto,
novamente é apurado descumprimento ao limite de
gastos com pessoal no término do exercício de 2016.
Em síntese a justificativas e os documentos apresentados
pelo Sr. Eraldino Jann Tesch, após o envio do Termo de
Citação 303/2018-6, afirmam a inclusão de maneira
indevida do valor de R$ 321.089,05 (trezentos e vinte e
um mil e oitenta e nove reais e cinco centavos), referente
à 1/3 de férias e o adiantamento do mês de Janeiro/2017
de servidores que entraram em gozo de férias em
Dezembro/2016. Afirmando que a competência dessa
despesa é do exercício seguinte.
Traz a área técnica:
Preliminarmente, é imperioso destacar o art. 18 da LRF,
que entende por despesa total com pessoal “o somatório
dos gastos do ente da Federação com os ativos, os inativos
e os pensionistas, relativos a mandatos eletivos, cargos,
funções ou empregos, civis, militares e de membros
de Poder, com quaisquer espécies remuneratórias,
tais como vencimentos e vantagens, fixas e variáveis,
subsídios, proventos da aposentadoria, reformas e
pensões, inclusive adicionais, gratificações, horas extras
e vantagens pessoais de qualquer natureza, bem como
encargos sociais e contribuições recolhidas pelo ente às
entidades de previdência”.
O conceito de despesa com pessoal definido pela LRF
para fins de verificação do cumprimento dos limites por
ela estipulados apenas abrange as verbas de natureza
remuneratória, eis que a expressão “quaisquer espécies
remuneratórias” remetem à ideia de remuneração,
restando excluídas, por conseguinte, aquelas
consideradas de caráter indenizatório.
O Manual de Demonstrativos Fiscais (MDF)2 da Secretaria

do Tesouro Nacional (STN), que define alguns parâmetros
para a padronização dos demonstrativos fiscais nos três
níveis de governo, também exclui as parcelas de natureza
indenizatória da contabilização da despesa bruta com
pessoal, consoante se depreende dos seguintes trechos:
Não se considera despesa bruta com pessoal os
pagamentos de natureza indenizatória, que têm como
característica compensar dano ou ressarcir gasto do
servidor público, em função do seu o�cio, e os bene�cios
assistenciais.
[...]
Não devem ser consideradas, no cálculo da despesa
bruta com pessoal, as espécies indenizatórias, tais
como ajuda de custo, diárias, auxílio-transporte, auxíliomoradia e auxílio-alimentação. As despesas indenizatórias
são aquelas cujo recebimento possui caráter eventual
e transitório, em que o Poder Público é obrigado a
oferecer contraprestação por despesas extraordinárias
não abrangidas pela remuneração mensal e realizadas no
interesse do serviço, razão pela qual as indenizações não
se incorporam ao vencimento ou provento para qualquer
efeito. (Grifo nosso)
Compulsando as justificativas apresentadas, conclui-se
que as mesmas não merecem prosperar, visto que são
desacompanhados de documentos comprobatórios de
suas alegações, como também por estarem em desacordo
com os preceitos legais, uma vez que o pagamento de
férias, gratificação natalina e um terço constitucional de
férias concedido aos agentes públicos no exercício da
atividade deve ser computado na despesa com pessoal.
Por fim, é importante salientar ainda que, entende-se
que o conceito de competência se vincula ao fato de que
o pagamento de 13º salário, férias e eventuais atrasados
www.tce.es.gov.br

devem ser registrados, para fins de cálculo da despesa
total com pessoal quando o servidor teve direito ao
pagamento e, não necessariamente, quando o recebeu.
Veja-se o art. 18, § 2º da Lei Complementar 101/2000:
§ 2º A despesa total com pessoal será apurada somandose a realizada no mês em referência com as dos onze
imediatamente anteriores, adotando-se o regime de
competência.
Ao apresentar novos cálculos que condenam a
metodologia inicial do auditor, o gestor trouxe
exclusões (um terço constitucional de férias) totalmente
desprovidas de legalidade por se tratarem de verbas
remuneratórias e não indenizatórias.
A LC 101/00 – a Lei de Responsabilidade Fiscal, em seu
Artigo 23, preleciona que o gestor deve tomar medidas
para restabelecer as despesas aos limites estabelecidos
no prazo de até o segundo quadrimestre seguinte, com
a preocupação de atenuar pelo menos um terço do
excedente no primeiro quadrimestre seguinte.
Os dados declaratórios, referentes ao exercício de 2017,
lançados pelo município no sistema LRFWeb são os
seguintes:
Tabela
Apura-se, então que, houve a redução de um terço da
despesa de pessoal do Poder Executivo no primeiro
quadrimestre do exercício de 2017, em comparação ao
último quadrimestre de 2016. Enquanto no segundo
quadrimestre deu-se também a redução da despesa de
pessoal do Poder Executivo para 53,47 % (cinquenta e
três vírgulas quarenta e sete por cento), dentro do limite
legal de 54% (cinquenta e quatro pontos percentuais).
Vê-se, portanto, que, o gestor deve ser beneficiado pelos
termos do Parecer Prévio TC 119/2018 – Plenário que
Segunda-feira, 19 de agosto de 2019
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considera que a irregularidade do descumprimento do
limite de pessoal só deve ser materializada após o período
de adequação ao constatar-se a negativa de adequação.
Assim, considerando que o munícipio reconduziu a
despesa com pessoal no prazo previsto em lei, razão pela
qual, deixo de aplicar as sanções suscitadas pela área
técnica e Ministério Público de Contas, ficando afastada
a presente irregularidade.
II.4 Despesas contraídas nos dois últimos quadrimestres
de mandato sem suficiente disponibilidade de caixa para
pagamento (Item 7.4.2 do RT 82/2018-2). Inobservância
ao art. 42 da LRF
Conforme relatado no RT 82/2018-2, ao confrontar as
obrigações contraídas com a disponibilidade de caixa
existente, levando-se em conta os encargos e despesas
compromissadas a pagar até o final do exercício e não
apenas nos dois últimos quadrimestres, foi detectada a
insuficiência de recursos financeiros para tal.
A seguir observou-se que o Poder Executivo contraiu
obrigações de despesa no período em que veda o art.
42 da LRF com insuficiência de recursos financeiros para
pagamento, nas seguintes fontes de recursos:
Disponibilidade de caixa antes da inscrição dos restos a
pagar não processados (R$):
(FIGURA)
Disponibilidade de caixa após a inscrição dos restos a
pagar não processados do exercício, inclusive as despesas
de exercícios anteriores (R$):
(FIGURA)
A inscrição de restos a pagar não processados sem
disponibilidade financeira também encontra vedação no
art. 55 da LRF.

Os restos a pagar empenhados e liquidados no período
vedativo, derivados ou não de contratações pactuadas
são os evidenciados no APÊNDICE G do Relatório Técnico,
nas fontes da Saúde e Educação – Recursos próprios e
Não Vinculados.

Depreende-se da análise do RTC 82/2018-2 que das fontes
que apresentaram insuficiência financeira para suportar
as despesas contraídas nos dois últimos quadrimestres
do exercício de 2016, já havia saldos financeiros negativos
em 30/04/2016, na maioria delas.

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

A ausência de lastro financeiro para cobrir a execução
dos restos a pagar não processados contrapõe-se aos
ditames do artigo 1º, § 1º da LC 101/2000, que dispõe
sobre a responsabilidade na gestão fiscal:

Em atendimento ao Termo de Citação 303/2018-6, o
Sr. Eraldino Jann Tesch afirma que foi instaurada uma
Tomada de Conta Especial que está sob análise do
TCEES, onde apura os valores dos saldos devedores na
conta contábil INSS (retido dos servidores até 2012) e
também parte da empresa, assim que concluída a análise
da Tomada de Contas, uma vez que tais valores foram
parcelados, sendo a distribuição por fonte de recursos a
seguinte:
(FIGURA)
A parte retida do servidor a qual faz parte do saldo
devedor da conta contábil que também deverá ser
baixado após conclusão da Tomada de Contas Especial,
uma vez que R$ 130.251,98 (cento e trinta mil, duzentos
e cinquenta e um reais e noventa e oito centavos) foram
valores parcelados e R$ 207.199,64 (duzentos e sete
mil, cento e noventa e nove reais e sessenta e quatro
centavos) é saldo devedor indevido de 2012.
Portanto, tais valores enquanto não forem baixados,
irão impactar negativamente na disponibilidade líquida
das demonstrações contábeis, motivo pelo qual pediu a
desconsideração da presente irregularidade.
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“Art. 1º [...]
§1º A responsabilidade na gestão fiscal pressupõe a
ação planejada e transparente, em que se previnem
riscos e corrigem desvios capazes de afetar o equilíbrio
das contas públicas, mediante o cumprimento de metas
de resultados entre receitas e despesas e a obediência a
limites e condições no que tange a renúncia de receita,
geração de despesas com pessoal, da seguridade social
e outras, dívidas consolidada e mobiliária, operações de
crédito, inclusive por antecipação de receita, concessão
de garantia e inscrição em Restos a Pagar.” Grifei.
Inevitavelmente, esse cenário leva ao desequilíbrio
fiscal. A própria LRF, quando trata dos demonstrativos
concernentes ao Relatório de Gestão Fiscal, não admite
que a administração pública tenha em seus balanços tais
restos a pagar sem que haja disponibilidade financeira
para arcar com o dispêndio dos mesmos, conforme se
verifica in verbis:
Art. 54. Ao final de cada quadrimestre será emitido
pelos titulares dos Poderes e órgãos referidos no art. 20
Relatório de Gestão Fiscal, assinado pelo:
[...]
Art. 55. O relatório conterá:
Segunda-feira, 19 de agosto de 2019
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[...]

serão deduzidos:

III - demonstrativos, no último quadrimestre:

a) Todos os encargos e demais compromissos a
pagar até o final do exercício, inclusive os restos
a pagar não processados de exercícios anteriores,
independentemente da natureza da despesa contratada
ser de caráter continuado ou não, revestindo-se ou não
de caráter de essencialidade, emergência e cuja não
celebração importe em prejuízo à continuidade do
serviço público; (grifo nosso)

do montante das disponibilidades de caixa em trinta e
um de dezembro;
da inscrição em Restos a Pagar, das despesas:
liquidadas;
empenhadas e não liquidadas, inscritas por atenderem a
uma das condições do inciso II do art. 41;
empenhadas e não liquidadas, inscritas até o limite do
saldo da disponibilidade de caixa;
não inscritas por falta de disponibilidade de caixa e cujos
empenhos foram cancelados; (grifo nosso)
Quanto à alegação do defendente da necessidade de
exclusão dos valores que foram parcelados pelo INSS
depende da conclusão de Tomada de Contas Especial já
que estão impactando negativamente a disponibilidade
líquida de caixa, demonstra a imprecisão do controle das
despesas, em especial ao que tange aos seus respectivos
lastros financeiros e ainda remete à contradição dessa
postura com a premissa do planejamento tão valorizado
pela Lei de Responsabilidade Fiscal.
É cediço que deve haver preocupação constante do
gestor em manter o equilíbrio fiscal, contraindo passivos
no limite das disponibilidades financeiras.
Foi nesse olhar ampliado da responsabilidade fiscal que o
Plenário desta Corte de Contas em sua Decisão Normativa
TC 001/2018, de 29 de maio de 2018, ao dispor sobre a
fixação e a ratificação das disposições a fim de apurar o
cumprimento do artigo 42 da LRF, inclui entre os encargos
e compromissos a pagar a serem deduzidos os de caráter
continuado, essenciais e emergenciais:
II - Para apuração da disponibilidade líquida de caixa

(...)
IV - O ato de “contrair obrigação de despesa” será
considerado no momento da assunção da obrigação,
ou seja, da emissão do ato administrativo gerador da
despesa, da data de assinatura do contrato, convênio,
acordo, ajuste e outros instrumentos congêneres ou, na
ausência desses, da data do empenho da despesa, na
forma do artigo 62 da Lei 8.666/1993.

necessidade de inclusão das mesmas no cômputo do
art. 42, como prevê a Decisão Normativa 001/2018, do
Plenário deste Tribunal de Contas.
De maneira consistente, a metodologia utilizada para
apuração do cumprimento do art. 42, em obediência às
instruções técnicas desta Corte, cercou-se de um robusto
arcabolso jurídico formado pela LRF, as portarias STN
nº. 553/2014 e portaria conjunta STN-SOF nº 01 de 10
de dezembro de 2014, bem como da Portaria 700/2014
que tratam, em síntese, da aprovação e do Manual de
Demonstrativos Fiscais (MDF) e da 6ª edição do Manual
de Contabilidade Aplicado ao Setor Público (MCASP).
Restou, portanto, evidenciado o descumprimento do art.
42 c/c o art. 1º, §1º, da Lei Complementar 101/2000 com
a contração de despesas nos dois últimos quadrimestres
sem que houvesse, em 31/12/2016, em caixa o lastro
financeiro para cumpri-las.

(...)

Assim, fica mantida a irregularidade.

VI - As obrigações de despesas contraídas nos dois últimos
quadrimestres do último ano de mandato e inscritas
em restos a pagar processados e não processados, com
insuficiência de disponibilidade de caixa, configuram
o descumprimento do caput, do art. 42 da Lei
Complementar nº. 101/2000, observado o disposto no
inciso V, do artigo 1º desta Decisão.

Sendo assim, acolho a manifestação da área técnica,
exarada na Manifestação Técnica MT 1413/2018-4,
acatando inclusive a sugestão ali contida, bem como
posicionamento do Ministério Público de Contas, através
do Parecer 5619/2018-4.

O Apêndice G do RT 037/2018-7 demonstra também
que diversas despesas foram contraídas nos dois últimos
quadrimestres do exercício, tendo inclusive a assinatura
dos respectivos contratos no mesmo período, sem que
fossem observados os procedimentos de inscrição
em Restos a Pagar e o acompanhamento ano a ano
dos valores inscritos em restos a pagar bem como dos
valores que deveriam ser cancelados. Isso confirma a
www.tce.es.gov.br

III – CONCLUSÃO:
Ante o exposto, divergindo parcialmente do
posicionamento da área técnica e do Ministério Público
de Contas, VOTO no sentido de que a Segunda Câmara
aprove a seguinte minuta de Parecer Prévio que submeto
à sua consideração.
RODRIGO COELHO DO CARMO
Conselheiro Relator
1. PARECER PRÉVIO
Segunda-feira, 19 de agosto de 2019
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VISTOS, relatados e discutidos estes autos, RESOLVEM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em Sessão Ordinária da Segunda Câmara,
ante as razões expostas pelo relator, em:
1.1. Emitir PARECER PRÉVIO recomendando à Câmara
Municipal de Vila Pavão a REJEIÇÃO da Prestação de
Contas Anual da Prefeitura Municipal de Vila Pavão,
exercício de 2016, sob a responsabilidade do Sr. Eraldino
Jann Tesch, nos termos do art. 84, inciso III, § 1º da Lei
Complementar nº 621/2012.

1.5. Tendo em vista que a infringência ao art. 42 da LRF
constitui provável infração penal, prevista no artigo
359-C, do Decreto-Lei nº 2.848/1940 – Código Penal
Brasileiro, remeter ao Ministério Público do Estado do
Espírito Santo cópia da Instrução Técnica Conclusiva
1832/2015, do Parecer Ministerial, deste Voto e da
Decisão proferida, para as finalidades previstas no artigo
163, §8º, da Resolução TC 261/2013 (Regimento Interno
do TCEES);

1.2. Determinar, com fundamento no art. 87, VI da Lei
Complementar 621/2012 que:

1.6. Dar ciência aos interessados e, após o trânsito em
julgado, arquive-se.

1.2.1. Adote medidas de controle e evidenciação
fidedignas das informações pertinentes às fontes de
recursos utilizadas pelo município, nos termos da Lei
4320/64 e Lei de Responsabilidade Fiscal, bem como
do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público
(MCASP);

2. Unânime.

1.2.2. Adote medidas necessárias e suficientes
que garantam o cumprimento do limite máximo
constitucional para as transferências de duodécimos ao
Poder Legislativo.
1.3. Recomendar ao Poder Executivo Municipal para que
divulgue amplamente, inclusive em meios eletrônicos de
acesso público, a prestação de contas relativa ao exercício
financeiro em questão e o respectivo Parecer Prévio, na
forma do art. 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei
nº. 101/00).
1.4. Formar autos apartados, após trânsito em julgado,
nos termos dos arts. 38, inciso II, e parágrafo único, 134,
inciso III, e § 2° e 281 do RITCEES, com a finalidade de se
responsabilizar, pessoalmente, o Prefeito Municipal pelo
descumprimento do disposto no art. 5°, inciso III, §§ 1° e

LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões

2°, da Lei n. 10.028/00, face à infração ao art. 42 da LRF.

PARECER PRÉVIO TC- 0065/2019-4
Processo: 04386/2018-1
Classificação: Prestação de Contas Anual de Prefeito
Exercício: 2017
UG: PMAB - Prefeitura Municipal de Águia Branca
Relator: Domingos Augusto Taufner
Responsável: ANGELO ANTONIO CORTELETTI

4. Especificação do quórum:

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE PREFEITO –
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUIA BRANCA –
EXERCÍCIO DE 2017 – PARECER PRÉVIO – REJEIÇÃO DETERMINAÇÃO - RECOMENDAÇÃO – ARQUIVAR.

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

O EXMO. SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO
TAUFNER:

4.2. Conselheira substituta: Márcia Jaccoud Freitas
(convocada nos termos do artigo 10, §5º, do Regimento
Interno)

RELATÓRIO

3. Data da Sessão: 26/06/2019 - 20ª Sessão Ordinária da
2ª Câmara.

CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
Relator
CONSELHEIRO SUBSTITUTA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Convocada nos termos do artigo 10,
§5º, do Regimento Interno
Fui presente:
PROCURADOR DE CONTAS LUIS
HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Em substituição ao procurador-geral
www.tce.es.gov.br

Tratam-se os presentes autos de Prestação de Contas
Anual da Prefeitura Municipal de Águia Branca/
ES, referente ao exercício financeiro de 2017, sob a
responsabilidade do Sr. Ângelo Antônio Corteletti, chefe
do Poder Executivo Municipal.
Em relação à referenciada prestação de contas, o NCE
- Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e
Economia elaborou o Relatório Técnico Contábil RTC nº
00526/2018-2 (Doc. 53), apontando os seguintes indícios
de irregularidades:
Item 4.5.1 Recursos de compensação financeira pela
exploração de petróleo e gás natural não constam em
conta bancária.
Segunda-feira, 19 de agosto de 2019
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Fundamentação legal: art. 8º da Lei federal 7.990/89 e
art. 2º da Lei Estadual 10720/2017.
Responsável: Ângelo Antônio Corteletti
Item 6.1 Déficit financeiro em diversas fontes de recursos.
Fundamentação legal: Artigo 1º, § 1º c/c artigo 4º, inciso
I, alínea a, da LRF.
Responsável: Ângelo Antônio Corteletti
Item 6.2 Resultado financeiro das fontes de recursos
evidenciado no balanço patrimonial é inconsistente em
relação aos demais demonstrativos contábeis.
Fundamentação legal: artigos 83, 84 e 89 da lei federal
nº 4.320/64
Responsável: Ângelo Antônio Corteletti
Item 11 Ausência de cumprimento de determinação
Parecer Prévio TC 019/2016.
Responsável: Ângelo Antônio Corteletti
Item 12.1.11 Divergência entre o saldo da dívida ﬂutuante
e o saldo do passivo financeiro evidenciado no balanço
patrimonial.
Fundamentação legal: artigos 85, 89, 100, 101 e 105, da
lei federal 4.320/1964
Responsável: Ângelo Antônio Corteletti
Ato sequente, o NCE elaborou a Instrução Técnica
Inicial ITI 00645/2018-8 (Doc. 54), sugerindo citação do
responsável para apresentar justificativas no prazo legal.
ITI ratificada em Decisão SEGEX 00624/2018-6 (Doc. 55).
Devidamente citado, o responsável Sr. Ângelo Antônio
Cortele�, apresentou defesa/justificativa 00170/20191. (Doc. 62).
Os autos foram remetidos a Secretaria de Controle
Externo de Previdência e Pessoal – SecexPrevidência,

por meio de Despacho 05016/2019-2 (Doc. 65).

00707/2019-3, tecendo ainda comentários adicionais.

Em Manifestação Técnica 00334/2019-1 (Doc. 66), a
SecexPrevidência informou que não foram constatadas
irregularidades atribuídas ao Chefe do Poder Executivo
Municipal quanto aos regimes próprios de previdência.

O responsável requereu sustentação oral, conforme doc.
62, pág. 2, contudo, não a realizou.

Como consequência, o processo fora remetido para
Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e
Economia – NCE, e este por meio de Instrução Técnica
Conclusiva - ITC 00707/2019-3 (Doc. 67), opinou pela
Rejeição prestação de Contas do Sr. Ângelo Antônio
Cortele� - Prefeito Municipal, durante o exercício de
2017, em razão dos achados:
2.1 Recursos de compensação financeira pela exploração
de petróleo e gás natural não constam em conta bancária
(Item 4.5.1 do RT 526/2018).
Fundamentação legal: art. 8º da Lei federal 7.990/89 e
art. 2º da Lei Estadual 10720/2017
2.2 Déficit financeiro em diversas fontes de recursos
(Item 6.1 do RT 526/2018).
Fundamentação legal: Artigo 1º, § 1º c/c artigo 4º, inciso
I, alínea a, da LRF.
2.3 Resultado financeiro das fontes de recursos
evidenciado no balanço patrimonial é inconsistente em
relação aos demais demonstrativos contábeis (Item 6.2
do RT 526/2018)
Fundamentação legal: artigos 83, 84 e 89 da lei federal
nº 4.320/64.
Encaminhado os autos ao Ministério Público de Contas,
este manifestou-se por meio de Parecer Ministerial
00891/2019-1 (Doc. 71), de Lavra do Procurador de
Contas Luis Henrique Anastácio da Silva, no qual anuiu
aos argumentos fáticos jurídicos, delineados em ITC
www.tce.es.gov.br

Assim vieram os autos para emissão de voto.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO:
Os presentes autos cuidam de PRESTAÇÃO DE CONTAS
ANUAL da Prefeitura Águia Branca/ES, referente ao
exercício de 2017, de responsabilidade do Sr. Ângelo
Antônio Corteletti – Prefeito Municipal, portanto,
estamos a apreciar as “Contas de Governo”.
A Carta Magna estabeleceu, em seu artigo 71, as normas
federais relativas à “fiscalização” de competências
do Tribunal de Contas da União, fazendo distinção
entre apreciar e emitir parecer prévio sobre as contas
do Chefe do Poder Executivo, a serem julgadas pelo
Legislativo (art. 71, I) e a de julgar as contas dos demais
administradores e responsáveis, entre eles, os dos órgãos
do Poder Legislativo e do Poder Judiciário (art. 71, II). Tais
normas são aplicadas também aos Tribunais de Contas
dos Estados, conforme dispõe o artigo 75, do mesmo
diploma legal.
Verifico que o feito se encontra devidamente instruído,
tendo sido observados todos os trâmites legais e
regimentais, e atendidos os princípios constitucionais do
devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório,
havendo, assim, aptidão a análise de mérito. Nesse
sentido, passo a apreciar a prestação de contas em
questão, para fins de emissão do parecer prévio,
objetivando dar embasamento ao Poder Legislativo
Municipal competente a proceder com o julgamento das
contas do prefeito.
Segunda-feira, 19 de agosto de 2019
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A referida Prestação de Contas foi recebida e homologada
nesta Corte de Contas em 02 de abril de 2018 por
meio do sistema CidadES, ou seja, tempestivamente,
com fulcro no artigo 123 do Regimento Interno deste
Tribunal, aprovado pela Resolução TC 261/2013. Assim,
com em observância ao artigo 122 e o §2º do artigo 123
do RITCEES, o prazo para a emissão do parecer prévio,
encerra-se em 02/04/2020.
Após análise dos autos, verifico que o município de Águia
Branca, cumpriu com a determinação do art. 60, inciso
XII, da ADCT e art. 22, “caput”, da Lei n° 11.494/2007,
considerando que aplicou 78,37% (setenta e oito, vírgula
trinta e sete por cento) das transferências de recursos
do FUNDEB na remuneração dos profissionais do
magistério da educação básica. Também aplicou 34,85%
(trinta e quatro vírgula oitenta e cinco por cento) das
receitas de impostos e transferências constitucionais na
manutenção e desenvolvimento do ensino, em atenção
aos artigos 212, “caput”, da CF/88; 18,82% (dezoito vírgula
oitenta e dois por cento) de despesas próprias em ações
e serviços públicos de saúde, atendendo, portanto, o
disposto no artigo 77, inciso III, do ADCT; e, também,
no que se refere à despesa total de pessoal do Poder
Executivo, em relação à receita corrente líquida apurada
para o exercício, foi de 52,39% (cinquenta e dois vírgula
trinta e nove pontos percentuais), descumprindo o limite
prudencial, e respeitando o limite máximo previsto na
Lei de Responsabilidade Fiscal. No tocante às despesas
totais com pessoal, consolidando o Poder Executivo com
o Poder Legislativo, constatou-se que essas despesas
atingiram 56,12% (cinquenta e seis vírgulas doze pontos
percentuais) em relação à RCL, respeitando os limites
legal (60%) e prudencial (57%).
Ressalte-se que dos demonstrativos encaminhados,

verificou-se não terem sido extrapolados os limites
de contratação de operação de créditos previstos em
Resolução 43/2001 do Senado Federal (16% e 7% Receita
Corrente Líquida) e no artigo 167 da Constituição da
República, bem como não houve concessão de garantias
ou recebimento de contra garantias.
Por fim, constatou-se a inexistência de previsão para
beneficiar instituições com renúncia de receita, de
acordo com a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei
Orçamentária Anual do Município, aprovadas para o
exercício em análise.
Entretanto, foram mantidas pela Área Técnica deste
Tribunal, e anuídas pelo Ministério Público de Contas,
as seguintes irregularidades, relacionadas no RTC nº
00526/2018-2 (Doc. 53):
Descrição do achado da RT 50/2018
Item 2.1 Recursos de Compensação Financeira Pela
Exploração de Petróleo e Gás Natural não Constam em
Conta Bancária (Item 4.5.1 do RT 526/2018-2).
Base legal: art. 8º da Lei Federal 7.990/89 e art. 2º da Lei
Estadual 10720/2017.
Item 2.2 Déficit Financeiro em Diversas Fontes de
Recursos (Item6.1 do RT 526/2018-2).
Base legal: artigos art. 1º, §1º, c/c artigo 4º, inciso I,
alínea “a” da Lei complementar nº 101/2000.
Item 2.3 Resultado Financeiro das Fontes de Recursos
Evidenciado no Balanço Patrimonial é Inconsistente em
Relação aos demais Demonstrativos Contábeis (Item 6.2
do RT 526/2018-2).
Base legal: artigos 83, 84, e 89, da lei federal 4.320/1964.
Assim, passo a analisar e ao final deliberar para apreciação
desta Câmara sobre as irregularidades (itens Item 4.5.1;
www.tce.es.gov.br

6.1, 6.2, 11, e Item 12.1.11 do RT 00526/2018) analisadas
pela Equipe Técnica e pelo Ministério Público de Contas,
após as justificativas apresentadas pelo Responsável.
DOS INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES
Recursos de Compensação Financeira Pela Exploração de
Petróleo e Gás Natural não Constam em Conta Bancária
(Item 4.5.1 do RT 526/2018 e 2.1 da ITC 707/2019)
Base Normativa: Artigo 8º da Lei Federal 7.990/89 e
artigo 2 da Lei Estadual 10720/2017.
Foi verificado pela área técnica que há uma divergência
entre os saldos das fontes de recursos 604 e 605, com
aqueles apurados por esta corte de contas. Indicaram,
ainda, que a fonte de recurso 605, encerrou o exercício
com superávit financeiro no total de R$ 339.982,14, e
de acordo com o termo de disponibilidade financeira
(TVDISP) a conta bancária do banco do Banestes nº
11.670.320-A, pertinente à fonte 605, apresenta saldo
condizente com o saldo financeiro constante no anexo
do balanço patrimonial. Entretanto, em relação à fonte
604, encerrou o exercício com saldo financeiro zero (R$
0,00) e verificou-se que o TVDISP não apresenta registro
de conta bancária específica para esta fonte.
Instado a se manifestar, o Responsável, Sr. Ângelo Antônio
Corteletti, aduziu (Doc.62), preliminarmente, que o TCE,
ao apurar o superávit por fonte de recurso, deixou de
considerar os rendimentos de aplicação financeira, assim
como, a despesa empenhada e demais passivos inscritos
e consignados, de modo que utilizou método diverso
daquele exposto no Manual de contabilidade Aplicada ao
Setor Público.
No mérito, o responsável alegou que com base no artigo
105 da lei Federal 4.320/64, deve ser considerado na
apuração da disponibilidade de recurso por fonte, as
Segunda-feira, 19 de agosto de 2019
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contas do ativo com atributo “F”, subtraindo as contas do
passivo com atributo “F”, além das contas nº 622130100,
nº 622130500 e nº 6311000, que somadas resultam
no saldo da conta 821110000 – Disponibilidade por
Destinação de Recursos – DDR.
Alegou ainda que o TCE não considerou o fato de que
os rendimentos de aplicação financeira auferidos em
decorrência dos recursos arrecadados nas fontes 604 e
605, são creditados diretamente nas contas especificas
de royalties, o que eleva a disponibilidade de caixa da
fonte especifica.
Citou que se deve levar em conta o saldo inicial advindo
do exercício de 2016, em que as fontes 604 e 605
apresentaram inconsistência quando da apreciação da
PCA de 2016, e que decorreram na ausência de tempo
para a prefeitura lançar os ajustes das fontes de recursos
demonstradas no Balanço Patrimonial em exercício
já encerrado. Tais lançamentos, foram realizados no
exercício de 2018, podendo ser constatado em anexo 5
do RGF que apresenta compatibilidade de valores com o
demonstrativo do superávit/déficit apurado no balanço
patrimonial.
Destacou que as inconsistências decorrem também do
fato de o município destinar recursos das fontes objeto
de análise, para o Fundo Municipal de Saúde, por
meio de simples transferência bancária, e que apesar
do demonstrativo do balanço patrimonial de 2017
evidenciar o superávit financeiro de forma inconsistente,
o demonstrativo da disponibilidade de caixa e dos restos
a pagar (DOC-001), evidencia de forma consistente o
superávit apurado pelo município.
O Corpo Técnico em sede de ITC, manteve a irregularidade,
sob a fundamentação de que o total de recursos em conta

bancária relativa aos royalties do petróleo diminuiu,
estando incompa�vel com os registros contábeis. Além
disso, não fora possível identificar a destinação dos
recursos de royalties e que sua movimentação não se deu
unicamente em conta vinculada, conforme informado
pelo próprio gestor, comprometendo a transparência e
contrariando as boas práticas de controle.
Do compulsar dos autos, constato que os argumentos
levantados pelo responsável, não são suficientes para
afastar a irregularidade. A área técnica apontou que em
relação à fonte 604, não apresenta no TVDISP registro
de conta bancária específica para esta fonte. O gestor
confirma o repasse de recursos de royalties para o
Fundo de Saúde, por meio de transferências bancárias,
e que executa as despesas em outras fontes de recursos
vinculados.
Diante dessa prática, resta prejudicada a verificação
da utilização de tais recursos em conformidade com a
norma estabelecida, sendo imprescindível prova robusta
capaz de comprovar a regular movimentação das fontes
de recursos de royalties do petróleo, ou mesmo a correta
aplicação dos recursos recebidos, o que não há no
presente processo.
Assim, integro ao meu voto os argumentos aduzidos pela
área técnica desta Corte de Contas, e VOTO para que seja
MANTIDA A IRREGULARIDADE em análise, vez que os
documentos e os argumentos apresentados pela defesa
não são suficientes para sanear o presente item.
Déficit Financeiro em Diversas Fontes de Recursos (Item
6.1 do RT 526/2018 e 2.2 da ITC 707/2019)
Base Normativa: Artigo 1º, §1º, c/c artigo 4º, inciso I,
alínea “a” da Lei Complementar nº 101/2000
Foi apontado pela equipe técnica que as fontes de
www.tce.es.gov.br

recursos MDE, RECURSOS DO FNDE – SALÁRIO
EDUCAÇÃO, RECURSOS DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, e
RECURSOS ORDINÁRIOS, possuem um déficit financeiro
não suportado pelo superávit financeiro da conta de
Recursos Ordinários, resultado do confronto entre ativo
e passivo financeiro.
Em sede de defesa, o responsável, Sr. Ângelo Antônio
Corteletti, aduziu (Doc.62) que há uma pequena
inconsistência entre os demonstrativos contábeis,
contudo, houve suficiência de caixa de recursos não
vinculados em montante suficiente para dar cobertura
às fontes de recursos do “FUNDEB 40%” e “Educação –
Recursos Federais, de modo que tanto o demonstrativo
da disponibilidade de caixa quanto dos restos a pagar,
apresentaram suficiência de caixa de recursos não
vinculados suficientemente capaz de dar cobertura
financeira ao déficit financeiro apresentado nas fontes
“FUNDEB 40%” e “Educação –Recursos Federais”.
Quanto a divergência entre o demonstrativo do
superávit financeiro anexo ao balanço patrimonial e o
demonstrativo da disponibilidade de caixa e dos restos
a pagar, alegou em sede de preliminar, com fulcro no
artigo 105 e 43 da lei federal 4.320/64, que as contas do
ativo e passivo são diferenciadas umas das outras por
um atributo específico que permita atender o critério da
Lei, permitindo separar o ativo e passivo em financeiro e
permanente.
Alegou ainda que o grupo de contas do Passivo Circulante
e Passivo não Circulante não contemplam as despesas
que ainda não passaram pelo estágio da liquidação
da despesa, o que dificulta a apuração do superávit
financeiro, não sendo possível, portanto, atender ao
artigo 58 da lei federal 4.320/64.
Segunda-feira, 19 de agosto de 2019
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Aduziu que:
[...]o saldo apurado no “demonstrativo da disponibilidade
de caixa e dos restos a pagar”, após a inscrição em restos
a pagar não processados, não deve, necessariamente,
apresentar o mesmo resultado do superávit/déficit
evidenciado no balanço patrimonial, apesar do resultado
de ambos serem muito próximo e em alguns casos, até
mesmo coincidentes. A diferença que eventualmente
existirá entre o “demonstrativo da disponibilidade de
caixa e dos restos a pagar” após a inscrição em restos a
pagar não processados e o “superávit/déficit financeiro”
do balanço patrimonial, será relativo às demais contas
do ativo circulante com atributo “financeiro” que não
fazem parte do demonstrativo da disponibilidade de
caixa e dos restos a pagar.

bancária dos royalties, compromete a confiabilidade do
resultado financeiro apresentado nos demonstrativos
contábeis.
Entendo que, de fato, há divergência entre o demonstrativo
do superávit financeiro anexo ao balanço patrimonial,
em relação ao demais demonstrativos contábeis, o
que pode comprometer a confiabilidade do resultado
financeiro. Todavia, em que pese a aludida divergência,
foi verificado pela área técnica (RT 0526/2018-Tabela 29),
que na presente prestação de contas não há déficit na
disponibilidade de caixa.

Por fim, alegou que os valores apresentados através do
demonstrativo do superávit/déficit financeiro, foram
gerados de maneira inconsistente pelo sistema contábil
utilizado pelo município, que se encontra em fase de
adaptação, e que o referido sistema, com o fito de corrigir
tais inconsistências, possui uma função de lançamento
contábeis de ajustes, que geralmente possui lançamento
nos primeiros dias úteis após o encerramento do
exercício.

Além disso, foi possível verificar no Balanço Patrimonial
do exercício de 2018, processo TC 8652/2019, que
ocorreu ajustes no demonstrativo do superávit financeiro
anexo ao balanço patrimonial, uma vez que há algumas
fontes vinculadas apresentando déficits, entretanto,
a fonte Recursos Ordinários possui um superávit de R$
803.893,50 (oitocentos e três mil, oitocentos e noventa e
três reais e cinquenta centavos), que garante a cobertura
das contas deficitárias. Tem-se, portanto, que no exercício
seguinte, ocorreu a regularização da inconsistência e não
há déficits financeiros, especialmente a fonte Recursos
Ordinários, evidenciando os ajustes contábeis alegados
pelo responsável.

Em sede de ITC a Equipe Técnica sugeriu a manutenção
da presente irregularidade, sob a fundamentação de
que o gestor reconheceu as inconsistências entre os
demonstrativos contábeis, contudo não demonstrou
a regularização da inconsistência e da inexistência de
déficits financeiros. Também conclui que o fato de o
município destinar recursos das fontes de royalties,
para o Fundo Municipal de Saúde, através de simples
transferências bancárias, e não diretamente pela conta

Ademais, a manutenção da presente irregularidade
motivada pelo comprometimento da confiabilidade do
resultado financeiro, em razão de o município destinar
recursos das fontes de royalties, para o Fundo Municipal
de Saúde, através de transferências bancárias, e não
diretamente pela conta bancária dos royalties, configurase bis in idem, uma vez que esse fato já foi apontado
como irregularidade e está sendo mantido como irregular
no presente processo.
www.tce.es.gov.br

Nesse sentido, entendo que os déficits apresentados
eram decorrentes da ausência de ajustes contábeis e por
terem sido ajustados no exercício seguinte, não ensejam
a irregularidade das contas, tão somente a manutenção
da irregularidade, no campo da ressalva.
Resultado Financeiro das Fontes de Recursos
Evidenciado no Balanço Patrimonial é Inconsistente em
Relação aos Demais Demonstrativos Contábeis (Item
6.2 do RT 526/2018 e 2.3 da ITC 707/2019).
Base Normativa: Artigos 83, 84 e 89 da Lei Federal
4.320/64.
Em RT 526/2018, os auditores apontaram que de acordo
com o Balanço Patrimonial (BALPAT) apresentado, há
uma incompatibilidade no resultado financeiro das
fontes de recurso evidenciado, de modo que o resultado
é inconsistente com o apurado por esta Corte de Contas.
Instado a se manifestar, o Responsável apresentou
justificativas (Doc. 62) informando que há uma
inconsistência entre o Demonstrativo da Disponibilidade
de caixa de restos a pagar e demais demonstrativos,
contudo, há suficiência de recursos próprios, capazes de
dar cobertura às fontes do “FUNDEB 40%” e “Educação –
Recursos Federais”.
Ademais, aduziu que ‘o saldo apurado no “demonstrativo
da disponibilidade de caixa e dos restos a pagar”, após a
inscrição em restos a pagar não processados, não deve,
necessariamente, apresentar o mesmo resultado do
superávit/déficit evidenciado no balanço patrimonial,
apesar do resultado de ambos ser muito próximo e
em alguns casos, até mesmo coincidentes. A diferença
que eventualmente existirá entre o “demonstrativo
da disponibilidade de caixa e dos restos a pagar” após
a inscrição em restos a pagar não processados e o
Segunda-feira, 19 de agosto de 2019
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“superávit/déficit financeiro” do balanço patrimonial,
será relativo às demais contas do ativo circulante
com atributo “financeiro” que não fazem parte do
demonstrativo da disponibilidade de caixa e dos restos
a pagar. ’
Por fim, alegou que as inconsistências decorrem da
adaptação do sistema contábil do município, que
se encontra em fase de adaptação, e que o referido
sistema, com o fito de corrigir tais inconsistências, possui
uma função de lançamento contábeis de ajustes, que
geralmente possui lançamento nos primeiros dias úteis
após o encerramento do exercício.
O Corpo Técnico sugeriu em sede de ITC que a
irregularidade fosse mantida, sob o fundamento de que
não ter sido anexado aos autos, quaisquer documentos
capazes de comprovar que houve a regularização da
impropriedade no início de 2018, impossibilitando
corroborar as alegações do defendente. Ademais,
sustentaram ainda que há inconsistência entre o
resultado financeiro do balanço patrimonial e os demais
demonstrativos contábeis.
De fato, há a incompatibilidade entre os demonstrativos
contábeis do exercício de 2017, devendo ser mantido
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,
sendo passível de correção, razão pela qual acompanho
parcialmente o entendimento técnico e ministerial e
mantenho a irregularidade apenas na ressalva, cabendo
determinação para que o atual gestor promova a
parametrização dos demonstrativos contábeis.
Ausência de Cumprimento de Determinação do Parecer

Prévio TC 019/2016 (Item 11 do RT 526/2018 e 2.4 da
ITC 707/2019).

corte contas em Parecer Prévio TC 019/2016 –Primeira
Câmara.

Base Normativa: Parecer Prévio TC 019/2016.

Do compulsar dos autos, constato que a documentação
anexada (doc. 62, pág. 174/179) comprovam os
argumentos suscitados pelo responsável, de modo que a
irregularidade fora devidamente sanada.

Os auditores apontaram que o Parecer Prévio TC
019/2016 – Primeira Câmara, determinou a atual gestão
do Município de Águia Branca, que adotasse:
“Medidas necessárias para dá cumprimento ao art. 48 da
LRF, no que tange às audiências públicas, relacionadas ao
processo de elaboração e discussão da LOA e LDO”;
“Junto ao RPPS do município, a criação do Comitê de
Investimentos a fim de auxiliar a Diretoria Executiva e o
Conselho de Administração nas decisões relacionadas à
política de investimentos dos recursos do RPPS”.
Contudo, segundo os auditores, não há nos autos da
prestação de contas, quaisquer documentos capazes
de comprovar que as determinações alhures foram
cumpridas.
Instado a se manifestar, o Responsável informou (Doc.
62) que o município vem cumprindo a determinação
quanto ao art. 48 da LRF, anexando aos autos lista
de presença da audiência pública da Lei de Diretrizes
Orçamentárias e Lei orçamentária anual realizada pelo
município (Doc. 62, pág. 174/177). No que tange a
Criação do Comitê de Investimentos, informou que a
determinação fora “devidamente cumprida e atendida
por parte do município e RPPS”, anexando aos autos
cópia do decreto 802/2018, que nomeia membros do
comitê de investimento (Doc. 62, pág. 178/179).
O Corpo Técnico, por meio da Instrução Técnica
Conclusiva 00707/2019-3 (Doc. 67), sugeriu que a
irregularidade fosse afastada, sob a fundamentação de
as alegações e documentos apresentados comprovam
que gestor cumpriu as determinações expedidas por esta
www.tce.es.gov.br

Assim, integro ao meu voto os argumentos aduzidos pela
área técnica desta Corte de Contas, e VOTO para que
seja afastada a irregularidade em análise, vez que os
documentos e os argumentos apresentados pela defesa
foram suficientes para afastar e sanear o presente item.
Divergência entre o saldo da Dívida Flutuante e o
Saldo do Passivo Financeiro Evidenciado no Balanço
Patrimonial (Item 12.1.11 do RT 526/2018 e 2.5 da ITC
707/2019).
Base Normativa: Artigos 85, 89, 100, 101, e 105 da Lei
Federal 4.320/1964
Em sede de RT, os auditores apontaram que há uma
divergência de R$ 407.990,48 entre o balanço Patrimonial
e Demonstrativo da Dívida Flutuante. Aduziram ainda
que o valor de R$ 405.023,01 referente a restos a pagar
processados, não estão devidamente evidenciados no
Demonstrativo da Dívida Flutuante.
Em sede de defesa (Doc. 62), o Responsável aduziu
que a inconsistência é consequência do fato de que o
exercício de 2017, foi o primeiro que exigia o envio do
Demonstrativo da Dívida Flutuante através de arquivo
estruturado (XML), de modo que a adaptação do
sistema contábil às exigências do TCE se deu de forma
inconsistente, em razão de os restos a pagar processados
não terem sido evidenciados no Demonstrativo da Dívida
Flutuante. Assim, entraram em contato com a empresa
responsável pela manutenção do sistema contábil, para
Segunda-feira, 19 de agosto de 2019
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proceder a correção do demonstrativo em questão, o
que pode ser constatado em documento anexo (doc. 5), que está em consonância com o valor evidenciado no
balanço patrimonial e demais demonstrativos contábeis
A área técnica, por meio da Instrução Técnica Conclusiva
00707/2019-3 (Doc. 67) opinou pelo afastamento
da irregularidade, sob a fundamentação de que a
irregularidade foi consequência da falha na geração
no arquivo DEMDFLT.XML, e parte das consignações,
sendo possível confirmar o alegado pelo responsável,
confrontando o DEMDFLT.XML anterior, com o emitido
diretamente do sistema contábil do município e anexado
aos autos pelo responsável (Doc. 62, pág. 181)
O Corpo Técnico sugeriu ainda que fosse recomendado
a atual gestão, observar na integralidade a Instrução
Normativa 43/2017, quando do envio da próxima
prestação de contas.
Do compulsar dos autos, constato que a documentação
anexada (doc. 62, pág. 181) comprova os argumentos
levantados pelo responsável, de modo que a
irregularidade fora devidamente saneada.
Assim, integro ao meu voto os argumentos aduzidos pela
área técnica desta Corte de Contas, e VOTO para que
seja afastada a irregularidade em análise, vez que os
documentos e os argumentos apresentados pela defesa
foram suficientes para afastar e sanear o presente item.
Insta ressaltar que, acolhendo a sugestão técnica,
DETERMINO ao atual gestor municipal ou quem venha
a lhe suceder, que observe na sua integralidade a IN
43/2017, assim como seus anexos, quando do envio das
próximas prestações de contas.
Ante todo o exposto, acompanhando parcialmente o
opinamento da Área Técnica e do Ministério Público de

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

parecer prévio, na forma do art. 48 da LRF.
1.4. RECOMENDAR ao gestor responsável que:
1.4.1. Sejam observados os parâmetros indicados nos
Anexos da Instrução Normativa 43/2017, quando do

1. ACÓRDÃO

envio da próxima prestação de contas, a fim de evitar

Vistos, relatados e discutidos estes autos, RESOLVEM os
senhores conselheiros do Tribunal de Contas do Estado
do Espírito Santo, reunidos em Sessão da Segunda
Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em:
1.1. Emitir Parecer Prévio dirigido à Câmara Municipal de
Águia Branca, recomendando a REJEIÇÃO DAS CONTAS
do Ângelo Antônio Corteletti – Prefeito Municipal do
Município, relativas ao exercício de 2017, conforme
dispõem o inciso III, do art. 132 da Resolução TCEES
261/2013 e o inciso III, do art. 80, da Lei Complementar
621/2012.
1.2. DETERMINAR ao atual gestor que:
1.2.1. Realize a parametrização dos relatórios: Balanço
Patrimonial em relação aos demais demonstrativos
contábeis (Termo de Verificação de Disponibilidades,
Relação de Restos a Pagar e Demonstração da Dívida
Flutuante);
1.2.2. Observe o parágrafo único do art. 8º da LRF e
adote práticas de controle e evidenciação das fontes
de recursos, nos termos do Anexo 05 do Relatório de
Gestão Fiscal (Manual dos Demonstrativos Fiscais da
Secretaria do Tesouro Nacional), a fim de que todos os
demonstrativos evidenciem a real situação da unidade
gestora;
1.2.3. Divulgue amplamente, inclusive em meios
eletrônicos de acesso público, a prestação de contas
relativa ao exercício financeiro em questão e o respectivo
www.tce.es.gov.br

distorções nos demonstrativos gerados a partir sistema
CidadES, concorrendo para que evidenciem a real
situação da unidade gestora.
1.5. Dar ciência aos interessados;
1.6. Após os trâmites regimentais, arquivar os autos.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 03/07/2019 - 21ª 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, 19 de agosto de 2019

86

ATOS DOS RELATORES

RELATORES

Atos dos Relatores
DECISÃO MONOCRÁTICA 00745/2019-9

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.

PROCESSO: 06211/2015-1
CLASSIFICAÇÃO: CONTROLE EXTERNO - FISCALIZAÇÃO REPRESENTAÇÃO
UGS: PMC - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA, PMV
- PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA, PMV - PREFEITURA
MUNICIPAL DE VITÓRIA
RELATOR: LUIZ CARLOS CICILIOTTI DA CUNHA
RESPONSÁVEL: PEDRO IVO DA SILVA, LUCIANO SANTOS
REZENDE, GERALDO LUZIA DE OLIVEIRA JUNIOR, GILSON
DANIEL BATISTA, WEYDSON FERREIRA DO NASCIMENTO,
MARCELO DE OLIVEIRA MACHADO, NILSON MESQUITA
FILHO, ELISANGELA LEITE MELO, RICARDO SAVACINI
PANDOLFI, JOILSON BROEDEL, STELLA MATUTINA DIAS
BARROS, SUELI MOREIRA BORGES DE CARVALHO RANGEL,
ALESSANDRO DE MELLO GOMES
REPRESENTANTE: SERGIO CAMILO GOMES
PROCURADORES: ANDRE LUIZ MOREIRA (OAB: 7851ES), JOAO HENRIQUE GONCALVES PIRES (OAB: 6465E-ES),
PABLO FERNANDES PANSINI (OAB: 27261-ES), LEANDRO
DOS SANTOS RODRIGUES (OAB: 25472-ES), VITOR RIZZO
MENECHINI (OAB: 10918-ES)
FISCALIZAÇÃO / REPRESENTAÇÃO – REITERAR CITAÇÃO ––
DISPONIBILIZAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO LUIZ CARLOS CICILIOTTI DA
CUNHA:
Tratam os autos de Representação, acompanhada de
documentos, encaminhada pelo Vereador de Cariacica
Sérgio Camilo Gomes, informando possíveis irregularidades
nos contratos de trabalho de prestação de serviços da
médica Dra. Sueli Moreira Borges de Carvalho Rangel.
www.tce.es.gov.br

O representante alega, em síntese, que a médica teria sido
cedida pelo Município de Vitória para prestação de serviços
exclusivamente em Cariacica, ocorrendo que estaria
percebendo remuneração por ambos os municípios para
uma única prestação de serviço.
Alegou também, que a médica estaria percebendo por
80 horas semanais de serviço, recebendo de Vitória pelas
40 horas de serviço objeto da cessão, mas acumulando
indevidamente a remuneração de outras 40 horas, com
base em dois contratos temporários mantidos com o
Município de Cariacica, cuja carga horária não poderia ser
cumprida, haja vista dar ensejo a uma jornada de 16 horas
ininterruptas por dias úteis.
Após diligências necessárias, o Ministério Público Especial
de Contas, através da Manifestação nº 00365/2018-7, da
lavra do Procurador de Contas Dr. Luciano Vieira, divergiu
do posicionamento da área técnica, opinando pela
reabertura da instrução processual, no sentido de que fosse
esclarecida a fundamentação do cálculo para apuração dos
valores a serem ressarcidos, bem como a indicação dos
respectivos responsáveis.
Instada a se manifestar, a área técnica, nos termos da
Manifestação Técnica nº 00465/2019-8, opinou pela citação
da Sra. Sueli Moreira Borges de Carvalho Rangel e do Sr.
Nilson Mesquita Filho, no sentido de que apresentem
alegações de defesa e documentos que entenderem
necessários ou recolham a quantia devida, ou ainda, a
seu critério, adotem ambas as providências, individual ou
coletivamente, sendo acompanhada pela Secretaria de
Controle Externo de Previdência e Pessoal, que através da
Instrução Técnica Inicial nº 00131/2019-1, acrescentando a
conversão dos autos em Tomada de Contas Especial, tendo
em vista os indicativos de dano ao erário.
Na sequência dos atos, a Decisão TC 01075/2019-2 Segunda-feira, 19 de agosto de 2019
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Plenário, desta Corte de Contas, consubstanciada pelo
Voto nº 01995/2019-4, acompanhou parcialmente o
entendimento da área técnica, deixando de converter os
autos em Tomada de Contas Especial, citando a Sra. Sueli
Moreira Borges de Carvalho Rangel e o Sr. Nilson Mesquita
Filho, no sentido de que apresentassem alegações de
defesa e/ou recolhessem a importância devida, no valor de
13.964,6434 VRTE e de 13.465,7514 VRTE.
Assim, tendo em vista a Decisão TC nº 01075/2019-2
foi disponibilizada no Diário Oficial Eletrônico do TCEES
em 18/06/2019, bem como foi realizada atualização das
partes no sistema e-tcees, necessário é reiterar a citação
em homenagem aos princípios da ampla defesa e do
contraditório.
É o sucinto relatório.
DECISÃO:
1. DA FUNDAMENTAÇÃO:
Da análise dos autos, verifico que a área técnica, através
da Instrução Técnica Inicial nº 00131/2019-1, acompanhou
os termos da Manifestação Técnica nº 00465/2019-8,
acrescentando a conversão dos autos em Tomada de
Contas Especial, tendo em vista o indicativo de dano ao
erário, tendo assim se posicionado, verbis:
[...]
Em face das irregularidades apontadas na Manifestação
Técnica 465/2019 (item 3), em respeito aos princípios
constitucionais do contraditório e da ampla defesa, sugerese a esta Corte de Contas:
3.1 A conversão do processo em Tomada de Contas
Especial, em vista dos indicativos de dano ao erário, nos
termos do art. 316 do Regimento Interno desta Corte de
Contas (Resolução TC 261/2013);
3.2 A citação dos responsáveis indicados no quadro

abaixo, nos termos do artigo 56, III, da Lei Complementar
Estadual 621/2012 e do artigo 157, II, do RITCEES, para
que, no prazo estipulado, apresentem, individual ou
coletivamente, razões de justificativa, acompanhada dos
documentos que entenderem necessários, e/ou recolham
a importância devida.
RESPONSÁVEis (SOLI- subitem / IRREGULA- Valor devido
vrte
RIDADE (Manifestação R$
DÁRIOS)
Técnica 465/2019)
Sueli Moreira Borges 3

34.500,65

13.964,6434

33.242,95

13.465,7514

de Carvalho Rangel –
servidora cedida para o Município de Cariacica
Nilson Mesquita Filho 3
- Secretário Municipal
de Saúde de Cariacica

3.3 Sugere-se, também, a remessa de cópia da
Manifestação Técnica 465/2019, juntamente com os
Termos de Citação e de Notificação, a fim de subsidiar a
presente Instrução Técnica Inicial. - g.n.
A Decisão TC 01075/2019-2 - Plenário, desta Corte de
Contas, consubstanciada pelo Voto nº 01995/2019-4,
acompanhou parcialmente o entendimento da área técnica,
deixando de converter os autos em Tomada de Contas
Especial, citando a Sra. Sueli Moreira Borges de Carvalho
Rangel e o Sr. Nilson Mesquita Filho, no sentido de que
apresentassem alegações de defesa e/ou recolhessem as
respectivas importâncias devidas, no valor de 13.964,6434
VRTE e de 13.465,7514 VRTE.
Ocorre que a Decisão TC nº 01075/2019-2 foi disponibilizada
no Diário Oficial Eletrônico do TCEES em 18/06/2019, bem
como foi realizada atualização das partes no sistema etcees, e considerando que há valores envolvidos, entendo
que é necessário reiterar a citação, em homenagem aos
princípios da ampla defesa e do contraditório, por Servidor.
www.tce.es.gov.br

2. DOS DISPOSITIVOS:
Ante o exposto, DETERMINO:
I. REITERAR A CITAÇÃO à Sra. Sueli Moreira Borges de
Carvalho Rangel e ao Sr. Nilson Mesquita Filho, com
fundamento no art. 56, inciso III, da Lei Complementar
Estadual nº 621/2012 e dos artigos 288, inciso IX, e 389,
inciso I, da Resolução TC nº 261/2013, para que, no
prazo de 30 (trinta) dias, apresentem individualmente
ou coletivamente alegações de defesa e documentos que
entenderem necessários e/ou RECOLHAM A IMPORTÂNCIA
DEVIDA, no valor de 13.964,6434 VRTE e de 13.465,7514
VRTE, respectivamente, em razão do indicativo de
irregularidade constante da Manifestação Técnica nº
00465/2019-8 e da Instrução Técnica Inicial 00131/2019-1;
II. ALERTAR aos agentes responsáveis, no sentido de que
poderão exercer sua defesa por todos os meios em direito
admitidos, e, querendo, exercer o direito de sustentação
oral, nos termos do disposto no art. 327, § 1º, da Resolução
TC nº 261/2013, Regimento Interno, quando do julgamento
dos presentes autos, cuja data será devidamente publicada
no Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado
do Espírito Santo, na forma do art. 101, da Resolução
TC nº 261/2013, informando-os de que a ausência de
manifestação resultará na declaração de sua revelia nos
termos do art. 157, § 7º, da Resolução TC nº 261/2013;
III. DISPONIBILIZAR aos agentes responsáveis, cópia da
Manifestação Técnica 00465/2019-8 e da Instrução Técnica
Inicial 00131/2019-1, constantes dos presentes autos,
integrantes desta decisão e da Decisão TC 01075/2019-2.
À Secretaria Geral das Sessões para os impulsos necessários.
LUIZ CARLOS CICILIOTTI DA CUNHA
Relator

Segunda-feira, 19 de agosto de 2019
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