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Atos da Presidência

PRESIDÊNCIA

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

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

PORTARIA 254-P, DE 14 DE AGOSTO DE 2019.

PORTARIA 255-P, DE 14 DE AGOSTO DE 2019.

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO
ESPÍRITO SANTO, no uso da atribuição que lhe confere o
artigo 13, inciso IV da Lei Complementar Estadual 621,
de 8 de março de 2012,
RESOLVE:
alterar a escala de férias referente ao exercício de 2019,
aprovada pela Portaria P nº 499/2018, publicada do
Diário do TCEES de 18 de dezembro de 2018.

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO, no uso da atribuição que lhe
confere o artigo 13, inciso IV, da Lei Complementar
Estadual 621, de 8 de março de 2012,

MATR.
203563
202789
202600
203492
200100
203682
203600
203089
203559
203622
203081
203051
203535
203175
203477
202576
203674
202969
203687
203557

NOME

EXCLUIR DO
MÊS
Ana Paula Queiroz Pinto
julho
Anderson Laranja Fragoso
agosto
Carlos Augusto Rodrigues outubro
dos Santos
Carolina Zanchetta Vieira
junho
Cristina Hend Faissal
Julho
Diogo Febroni Becacici Nu- julho
nes
Felipe Varejão Pimenta
junho
Guilherne Abreu Lima e Pe- novembro
reira
Igor Magri Vale
julho
Luciana Gomes da Silva
agosto
Maria de Fatima Souza Bar- julho
ros
Marcos Antonio Souza Paz- julho
zini
Mariza de Souza Macedo
setembro
Paulo Ferreira Lemos
julho
Priscila Ramos de Souza
agosto
Silvio Roberto Lessa Amin
janeiro
Taís Maria Zanoni Motta
julho
Tania Mara Borges da Costa julho
Victor Sant’Ana Lemos
julho
Viviane Almeida Gouveia
outubro

INCLUIR NO
MÊS
outubro
outubro
novembro
setembro
dezembro
outubro
julho
dezembro
dezembro
dezembro
setembro
dezembro
novembro
dezembro
dezembro
agosto
dezembro
novembro
setembro
setembro

SERGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Conselheiro-presidente

www.tce.es.gov.br

RESOLVE:
interromper, por imperiosa necessidade do serviço, as
férias dos servidores, assegurando-lhes o direito de gozar,
oportunamente, os dias restantes, observados os limites
previstos no art. 115, §§ 1º e 9º da Lei Complementar
Estadual nº 46/94, conforme relação abaixo:
MATR.
202773
203583
202693
203571
203546
203199
203584
202622
202642
202976

NOME

A CONTAR
DIAS
DE
RESTANTES
Clotilde Nunes
8/7/2019
27 dias
Danielly de Oliveira 8/8/2019
20 dias
Nazário
Eliana Mara Rodrigues 27/3/2019 29 dias
França
Elizabeth
Maria 25/3/2019 24 dias
Dalcolmo Simão
Fabio Marcio Bisi Zorzal 22/7/2019 23 dias
Guilherme
Nunes 29/7/2019 23 dias
Fernandes
Jane Nascimento Costa 18/7/2019 22 dias
Pinheiro
José Antônio Vieira de 30/5/2019 27 dias
Rezende
José Augusto Martins 13/6/2019 17 dias
Meirelles Filho
Vera Lúcia Oliveira 20/5/2019 24 dias
Roubach Dalvi

SERGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Conselheiro-presidente

Terça-feira, 20 de agosto de 2019
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PORTARIA 256-P, DE 19 DE AGOSTO DE 2019.
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO, no uso da atribuição que lhe
confere o artigo 13, inciso IV da Lei Complementar
Estadual 621, de 8 de março de 2012, e por solicitação
do Conselheiro Substituto Marco Antonio da Silva
RESOLVE:
exonerar CLOTILDE NUNES, matrícula 202.773, do
cargo em comissão de assessor de nível superior.
SERGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Conselheiro-presidente

PORTARIA 257-P, DE 19 DE AGOSTO DE 2019.
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO, no uso da atribuição que lhe
confere o artigo 13, inciso IV da Lei Complementar
Estadual 621, de 8 de março de 2012, e por solicitação
do Conselheiro Substituto Marco Antonio da Silva
RESOLVE:
nomear MARIA JUSARRA IGLESIAS, para exercer cargo
em comissão de assessor de nível superior.
SERGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Conselheiro-presidente

www.tce.es.gov.br
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PLENÁRIO

Atos do Plenário
Outras Decisões - Plenário

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

NOTIFICAÇÃO do conteúdo dispositivo da(s) Decisão(ões)
abaixo, nos termos do artigo 66, parágrafo único, da Lei
Complementar nº 621/2012, encontrando-se os autos
na Secretaria Geral das Sessões no Tribunal de Contas do
Estado do Espírito Santo.
Decisão 01967/2019-2
Produzido em fase anterior ao julgamento
Processo: 10147/2019-8
Classificação: Controle
Representação

Externo

-

Fiscalização

–

UGs: PML - Prefeitura Municipal de Linhares, SEMOB Secretaria Municipal de Obras de Linhares
Relator: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
Responsável: JOAO CLEBER BIANCHI, GUERINO LUIZ
ZANON, KATIA CILENE DOS SANTOS FELIX
Representante: LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA
Procurador: VANESKA GOMES (OAB: 14639A-MS, OAB:
148483-SP, OAB: 3932A-TO)
REPRESENTAÇÃO – PREFEITURA MUNICIPAL DE
LINHARES – EXERCÍCIO DE 2019 – CONHECER – INDEFERIR
CAUTELAR – TRAMITAR SOB RITO ORDINÁRIO – DAR
CIÊNCIA AO REPRESENTANTE

SESSÕES
Terças-feiras às 14 horas

O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA
DE MACEDO:
Versam os presentes autos sobre Representação com
pedido de concessão de medida cautelar, formulada
pela pessoa jurídica Litucera Limpeza e Engenharia
www.tce.es.gov.br

Ltda. em face da Prefeitura Municipal de Linhares, em
razão de suposta irregularidade constante no Edital de
Concorrência 12/2019, cujo objeto é a contratação de
empresa especializada para executar serviços de limpeza
pública urbana.
Em síntese, o Representante aponta como irregular a
“exigência de apresentação de atestados que comprovem
a responsabilidade técnica como administrador de
empresas em serviços de limpeza urbana e certidões
de RCA em que ateste a capacidade técnica do
administrador”.
Inicialmente, mediante a Decisão Monocrática 514/2019,
determinei a notificação dos senhores Guerino Zanon
(Prefeito Municipal), João Cleber Bianchi (Secretário de
Obras e Serviços Urbanos) e Kátia Cilene dos Santos Félix
(Presidente da Comissão de Licitação), para que no prazo
de 5 (cinco) dias prestassem as informações necessárias
em face da presente Representação.
Em resposta à notificação, os responsáveis apresentaram
esclarecimentos, nos quais consta a seguinte informação:
2. DA SUSPENSÃO DO CERTAME PARA REALIZAÇÃO DE
RETIFICAÇÕES
Conforme informado nos autos do Processo nº.
9111/2019 (protocolo 07664/2019-1), a Administração
Municipal verificou a necessidade de realizar adequações
ao edital da Concorrência Pública nº. 12, o que ensejou a
suspensão anexa (Doc. 01).
Entre as adequações a serem realizada consta a exclusão
da exigência questionada pelo representante referente
ao item 7.5 alíneas “a” e “b” do Edital.
[...]
- Descumprimento da Portaria Conjunta n° 02/2012 Terça-feira, 20 de agosto de 2019
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Licitação da Destinação Final, conjuntamente com os
serviços de transporte.
Os autos foram encaminhados à Secex Engenharia
para análise. Mediante a Manifestação Técnica
10247/2019, a área técnica opinou pelo conhecimento
da Representação e indeferimento da cautelar, por
não estarem presentes os pressupostos necessários
à sua concessão, previstos no caput do art. 124 da Lei
Complementar 621/2012.
É o relatório.
2 FUNDAMENTAÇÃO
Ratifico integralmente o posicionamento da área técnica
para tomar como razão de decidir a fundamentação
exarada na Manifestação Técnica 10247/2019, abaixo
transcrita:
2 ANÁLISE DE ADMISSIBILIDADE DA REPRESENTAÇÃO
Aplicam-se às representações, no que couber, as normas
relativas às denúncias, as quais apresentam os seguintes
requisitos de admissibilidade:
Art. 94. São requisitos de admissibilidade de denúncia
sobre matéria de competência do Tribunal:
I - ser redigida com clareza;
II - conter informações sobre o fato, a autoria, as
circunstâncias e os elementos de convicção;
III - estar acompanhada de indício de prova;
IV - se pessoa natural, conter o nome completo,
qualificação e endereço do denunciante;
V - se pessoa jurídica, prova de sua existência e
comprovação de que os signatários têm habilitação para
representá-la.
Da análise da peça inicial, observa-se que a representação

está redigida com clareza, apresenta as informações
de forma suficiente e contém os demais requisitos
estabelecidos no art. 94 da Lei Complementar 621/2012
(Lei Orgânica do TCEES).
Dessa forma, uma vez observados os requisitos de
admissibilidade, opina-se pelo conhecimento da
representação.
ANÁLISE DO PONTO REPRESENTADO
O representante aponta como restritiva a “exigência
de apresentação de atestados que comprovem a
responsabilidade técnica como administrador de
empresas em serviços de limpeza urbana e certidões
de RCA em que ateste a capacidade técnica do
administrador”, nos seguintes termos:
III - DA IRREGULARIDADE A NULIFICAR O PRESENTE
EDITAL
- DA EXIGÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE ATESTADOS
QUE COMPROVEM A RESPONSABILIDADE TÉCNICA
COMO ADMINISTRADOR DE EMPRESAS EM SERVIÇOS
DE LIMPEZA URBANA E CERTIDÕES DE RCA EM QUE
ATESTE A CAPACIDADE TÉCNICA DO ADMINISTRADOR
RESPONSÁVEL TÉCNICO
O atestado de capacidade técnica em nome do profissional
da forma como exigido nesta licitação está a contrariar
a lei aplicável ao caso, demonstrando claramente o
direcionamento desta licitação a determinada licitante,
a fim de evitar a ampla participação. Exigir o atestados
e certidões de RCA de profissional Administrador para
a execução dos serviços que estão sendo licitados é
destituída de amparo legal e técnico.
Consta do Edital licitatório:
Item 7.5 – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
www.tce.es.gov.br

a) Considerando a grande quantidade de mão de obra
envolvida nos serviços, será indispensável que a empresa
e o profissional apresentem comprovante de registro no
Conselho Regional de Administração (CRA), bem como a
presença de profissional habilitado no mesmo conselho,
para acompanhar a execução dos serviços.
b) Para o(s) administrador(es) deverão ser apresentados
atestado(s) emitido(s) por pessoa jurídica de direito
público ou privado, que comprove a Responsabilidade
Técnica como Administrador de Empresas em Serviços
de Limpeza Urbana, e Certidão(ões) de RCA em que
ateste a capacidade técnica da Empresa Licitante e do
Administrador Responsável Técnico. (g/n)
Ocorre que as atividades de Limpeza Urbana não são
fiscalizadas por profissionais Administrativos, tais
atividades são da competência do Profissional de
Engenharia, podendo ser da modalidade civil, sanitária
ou ambiental.
O art. 30 da Lei 8.666 estabelece a documentação relativa
à qualificação técnica e determina em seu § 1º, inciso
I, que a comprovação de aptidão deve ser exigida do
profissional detentor de Atestado de responsabilidade
técnica por execução de obra ou serviço de características
semelhantes ao objeto da licitação, por isso veja:
Art. 30. A documentação relativa à qualificação técnica
limitar-se-á a:
[...]
Portanto, tal comprovação de experiência em atividades
compa�veis e semelhantes ao Edital só podem ser
exigidas dos profissionais Engenheiros, não sendo
permitida a exigência de apresentação de Atestados e
RCAs em nome de Administrador, pois tal profissional
Terça-feira, 20 de agosto de 2019
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não pode ser responsável técnico pela EXECUÇÃO de
objeto compa�vel ao Edital.
A Lei Federal nº 5.194 de 24/12/66 que regulamenta
o Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e
Agronomia – CONFEA, na Seção IV estipula que:
[...]
Para regulamentar o artigo 7º da Lei Federal acima, o
CONFEA editou a Resolução 218/73 discriminando as
atividades inerente aos profissionais de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia, as quais são consideradas,
portanto, serviços de engenharia.
[...]
E não é só ao visitar o site do CREA/SP, na página de
perguntas frequentes vemos a seguinte indagação:

pelo administrador a responsabilidade pela execução de
obras ou serviços, ou seja, por todas as vértices vemos
que existe erro grave no edital ao solicitar atestados
que comprovem a responsabilidade técnica como
administrador de empresas em serviços de limpeza
urbana e certidões de RCA em que ateste a capacidade
técnica do Administrador responsável técnico.
O ente público somente terá um mínimo de segurança
acerca da idoneidade da empresa que vier a ser
adjudicada em um processo licitatório quando obtiver
comprovação da qualificação técnica correta desta, o que
não é o caso que se observa do instrumento editalício
desta Concorrência Pública.

Federal; “Todos são iguais perante a lei, sem distinção
de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e
aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do
direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à
propriedade, (...)”.
Disto conclui-se que o princípio da isonomia é de grande
importância em nosso ordenamento jurídico, devendo
ser defendido e aplicado sempre.
Ocorre que, “in casu” em apreço, tal preceito não foi
observado, caracterizando expresso cerceamento ao
direito de ampla participação, com claro direcionamento
do certame a determinada concorrente, o que não pode
ser aceito.

Nos ensina o ilustre Hely Lopes Meirelles;

[...]

12. Pode o Engenheiro Civil, com atribuições do artigo 7°
da Resolução 218/73, do Confea, registrar Anotação de
Responsabilidade Técnica - ART para coleta, transporte e
tratamento de Lixo?

[...]

Conforme dispõe o artigo 7° da Resolução 218/73, do
Confea é atribuição do Engenheiro Civil as atividades de
sistemas de saneamento, que contemplam entre outras,
as atividades de coleta, transporte e tratamento de lixo.

Veja os seguintes julgados:

Diante do exposto, revisado deverá ser o Edital desta
Concorrência Pública, por ser Ilegal a exigência do
item 7.5, alínea a e b do edital, como acima explanado,
ilegalidade esta que se não sanada, gerará a nulidade
‘in totum’ deste procedimento licitatório e atos
subsequentes, acarretando em caso de prosseguimento
desta licitação com adjudicação e contratação, inclusive
em devolução de valores e responsabilidade criminal
dos entes públicos (a Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de
1.998 prevê as condutas criminosas que lesem o meio
ambiente e suas penalidades).

Disponível em [hyperlink]
Agora vejamos as atribuições de um profissional
Administrador examinando incialmente a Lei 4.769/65
em seu artigo 2:
[...]

Como preconiza Adilson Abreu Dallari, na obra A
Responsabilidade do Agente Político:
[...]
[...]
E mais, em uma licitação, são vedadas exigências inválidas
e visivelmente dirigidas a proteger determinado licitante,
gerando a nulidade de todo o certame a atos decorrentes,
como o posterior contrato administrativo firmado, com
responsabilização dos entes políticos. Neste sentido, o
artigo 3º da Lei nº 8.666/93 (e atualizações): [...]

[...]

A exigência de capacitação técnica na forma como consta
nesta licitação mostra-se ilegal e está demonstrando
o direcionamento desta licitação, o que não pode ser
aceito.

Como visto, não consta no rol de atividades exercidas

Conforme preconiza o artigo 5º, “caput” da Constituição

Veja agora a o Decreto 61.934, de 22 de dezembro de
1967:

www.tce.es.gov.br

Os
responsáveis
apresentaram
os
seguintes
esclarecimentos para o que foi apontado pelo
representante:
1. DA CONCORRÉNCIA Nº. 12/2019
Inicialmente, devemos ressaltar que se encontra
em trâmite no Município de Linhares o processo
administrativo nº. 9245/2017, que possui como
Terça-feira, 20 de agosto de 2019
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objeto a realização de Parceria Público-Privada (PPP)
na Modalidade de Concessão Administrativa para
Exploração dos Serviços Públicos de Limpeza Urbana e
Manejo de Resíduos Sólidos no Município de Linhares.
Ressalte-se que após a análise e manifestação da
minuta do edital da Parceria Público Privada pela da
Procuradoria Administrativa do Município de Linhares,
a SEMOB/SEMSU foi notificada pelo Egrégio Tribunal de
Contas do Estado do Espírito Santo, por meio do termo
de notificação Termo de Notificação nº. 01391/2018,
para prestar os esclarecimentos solicitados na Decisão
nº. 3146/2018-4 - Plenário, constante do Processo TC nº.
01108/2018.
No entanto, considerando a complexidade do certame
até o momento a Prefeitura Municipal de Linhares
não obteve parecer definitivo quanto a legalidade ou
ilegalidade dos termos contidos no referido edital.
Observa-se, ainda, que a Administração Municipal
não possui, desde 2015, contratação definitiva para
realização dos serviços transporte e destinação final
ambientalmente adequada aos Resíduos Sólidos
Urbanos - RSU, sendo estes executados, desde então
por meio contratações emergenciais, conforme é do
conhecimento desta corte e já amplamente informada
nos autos do nº. 01108/2018.
Como sabido as contratações emergenciais possuem em
seu escopo tão somente os serviços necessários para
evitar a situação de emergência. Ademais, considerando a
realização de procedimento simplificado de contratação,
há sérios riscos de a Administração deixar de proceder
com a proposta mais vantajosa.
Desta feita, considerando que o Município deve prezar

pela regularidade, continuidade, funcionalidade e
universalização dos serviços públicos de limpeza e de
manejo dos resíduos sólidos, visando por fim a situação
de emergência existente no Município de Linhares, e
considerando que o edital da PPP até o momento sequer
foi publicado, a Administração Municipal, no exercício do
seu poder discricionário, publicou o edital nº. 12/2019,
que possui como objeto “contratação de empresa
especializada, para executar os serviços de Limpeza
Pública Urbana, neste Município.”
Ressalte-se, desde já que o edital em questão seguiu
as orientações contidas na Portaria-Conjunta nº 02,
de 11 de setembro de 2012 expedida pelo Presidente
do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo e o
Procurador Geral de Justiça do Ministério Público do
Estado do Espírito Santo, havendo verdadeira confusão
quanto aos serviços licitados pelo representante.
2. DA SUSPENSÃO DO CERTAME PARA REALIZAÇÃO DE
RETIFICAÇÕES
Conforme informado nos autos do Processo nº.
9111/2019 (protocolo 07664/2019-1), a Administração
Municipal verificou a necessidade de realizar adequações
ao edital da Concorrência Pública nº. 12, o que ensejou a
suspensão anexa (Doc. 01).
Entre as adequações a serem realizada consta a exclusão
da exigência questionada pelo representante referente
ao item 7.5 alíneas “a” e “b” do Edital.
lnsta ressaltar desde já que as exigências em tela foram
inseridas como itens de qualificação técnica dada
a grande quantidade de mão de obra envolvida na
execução dos serviços de limpeza pública urbana, bem
como nas recorrentes autuações do CRA no sentido de
www.tce.es.gov.br

exigir a apresentação de profissional habilitado em seus
quadros.
Desta forma, não há que se falar na concessão da
cautelar requerida, devendo ser julgado improcedente
o pedido de anulação apresentada pela representante.
Quanto à suposta irregularidade referente à exigência de
comprovação de registro da empresa e do profissional no
Conselho Regional de Administração (CRA), bem como
de apresentação de “atestado(s) emitido(s) por pessoa
jurídica de direito público ou privado, que comprove
a Responsabilidade Técnica como Administrador de
Empresas em Serviços de Limpeza Urbana, e Certidão(ões)
de RCA em que ateste a capacidade técnica da Empresa
Licitante e do Administrador Responsável Técnico”,
constata-se que merecem prosperar as alegações do
representante, uma vez que a responsabilidade técnica
pela execução dos serviços de manejo de resíduos
sólidos cabe ao profissional de engenharia.
A exigência de registro ou inscrição da empresa licitante
deve se ater à entidade que fiscalize a atividade básica ou
o serviço preponderante da licitação. No presente caso,
por se tratar de licitação para contratação de serviços
de engenharia, a entidade profissional competente é
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA.
Esse também é o entendimento constante no subitem
9.5.4 da Instrução Normativa TC 52, de 23 de julho 2019,
a qual aprovou as Orientações Técnicas para elaboração
de Projeto Básico para contratação de serviços de Coleta
de Resíduos Sólidos Domiciliares Urbanos no âmbito do
Estado do Espírito Santo e dá outras providências:
9.5.4 Exigência de registro ou inscrição na entidade
profissional competente
Terça-feira, 20 de agosto de 2019

7

ATOS DO PLENÁRIO

A exigência de registro ou inscrição da empresa licitante
na entidade profissional competente, para fins de
comprovação de qualificação técnica (art. 30, inciso I, da
Lei 8.666/93), deve se limitar ao conselho que fiscalize a
atividade básica ou o serviço preponderante da licitação,
conforme jurisprudência do TCU (Acórdão 2769/2014 –
TCU Plenário).
Portanto, tendo em vista que os serviços de manejo de
resíduos sólidos (coleta, transbordo e destinação final)
são serviços de engenharia, entende-se que o único
registro passível de exigência é o registro no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia – CREA. Nesse
sentido, o Acórdão TC-721/2017 – Segunda Câmara.
No caso específico de projeto e implantação de sistemas
de coleta de resíduos, habilitam-se, também, empresas
e profissionais da área de urbanismo registrados no
Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU. Em
qualquer caso, é descabida a exigência de registro em
mais de um conselho profissional ao mesmo tempo.
Cabe ressalvar que, quando o serviço de transporte
dos resíduos sólidos urbanos for licitado em separado,
para este serviço especificamente não cabe a exigência
de registro das empresas prestadoras em conselho
profissional.

público e de risco de ineficácia da decisão de mérito.
Do exame da representação, na qual foi apontada suposta
irregularidade no Edital de Concorrência 12/2019
relacionada com a exigência de comprovação de registro
da empresa e do profissional no Conselho Regional de
Administração (CRA), bem como de apresentação de
“atestado(s) emitido(s) por pessoa jurídica de direito
público ou privado, que comprove a Responsabilidade
Técnica como Administrador de Empresas em Serviços
de Limpeza Urbana, e Certidão(ões) de RCA em que
ateste a capacidade técnica da Empresa Licitante e do
Administrador Responsável Técnico”, constata-se, a
partir de uma breve análise, que merecem prosperar as
alegações do representante.
Em relação ao ponto da representação, os responsáveis
se comprometeram a realizar as devidas alterações no
edital. Vale lembrar que a licitação foi suspensa pela
Administração Municipal de Linhares no dia 10/6/2019,
“para realização de adequações no edital”. Nesse sentido,
para saneamento da irregularidade os responsáveis
devem comprovar que a referida exigência foi excluída
do edital.

DA MEDIDA CAUTELAR

Importa lembrar, ainda, que os serviços objeto da
Concorrência 12/2019 estão sendo prestados por meio
de contrato emergencial. Nesse contexto, vislumbrase para o caso em tela o periculum in mora reverso,
consubstanciado no fato de que a antecipação da
tutela requerida pela empresa representante, uma vez
concedida, pode onerar a Administração por meio de
mais uma contratação emergencial para execução de
serviços considerados essenciais à municipalidade.

São pressupostos essenciais para a concessão de medida
cautelar o fundado receio de grave ofensa ao interesse

Assim, diante da análise da situação concreta, entendese que atenderia melhor ao interesse público o não

Apesar dos responsáveis afirmarem que a exigência
questionada pelo representante será excluída do edital,
não foram trazidos aos autos comprovação de tal
alteração. Dessa forma, verifica-se que assiste razão ao
representante.

www.tce.es.gov.br

deferimento do pedido de cautelar, uma vez não
verificados os pressupostos essenciais para a sua
concessão.
Ante o exposto, obedecidos todos os trâmites processuais
e legais, subscrevendo o entendimento técnico, 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. DECISÃO:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, DECIDEM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão Plenária, ante as razões
expostas pelo Relator, em:
1.1. Conhecer a presente Representação, tendo em
vista o atendimento aos requisitos contidos nos artigos
94, 99, §2º, 100 e 101, da Lei Complementar Estadual
621/2012;
1.2. Indeferir a cautelar requerida, por não estarem
presentes os pressupostos necessários à sua concessão,
previstos no caput do art. 124 da Lei Complementar
621/2012;
1.3. Determinar que os autos passem a tramitar sob
o rito ordinário e sejam remetidos à área técnica para
regular instrução, com tramitação preferencial de
acordo com o art. 264, inc. IV da Resolução TC 261/2013;
1.4. Dar ciência ao Representante da presente decisão,
na forma do art. 307, § 7º do RITCEES.
2. Unânime
3. Data da Sessão: 06/08/2019 – 26ª Sessão Ordinária
do Plenário.
Terça-feira, 20 de agosto de 2019
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4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto
(presidente), Sebastião Carlos Ranna de Macedo (relator),
Domingos Augusto Taufner, Rodrigo Flávio Freire Farias
Chamoun, Sérgio Manoel Nader Borges, Rodrigo Coelho
do Carmo e Luiz Carlos Ciciliotti da Cunha.
5. Membro do Ministério Público Especial de Contas:
Luciano Vieira.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
Decisão 01966/2019-8
Produzido em fase anterior ao julgamento
Processo: 10098/2019-8
Classificação: Consulta
UG: CMI - Câmara Municipal de Itapemirim
Relator: Sérgio Manoel Nader Borges
Consulente: MARIEL DELFINO AMARO

29626/2019-1 – evento 04 da pasta digital), os autos
foram submetidos ao crivo do Ministério Público
Especial de Contas que emitiu o Parecer 2817/20193, oportunidade em que se pronunciou pelo não
conhecimento da presente consulta, tendo em vista o
não preenchimento dos requisitos constantes do art.
122, §1º, inciso V, da Lei Orgânica do Tribunal de Contas
do Estado do Espírito Santo (Lei Complementar nº
621/2012) e art. 233, §1º, inciso V, do Regimento Interno
(Resolução TC nº 261/2013).
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
Preliminarmente, necessário se faz avaliar o atendimento
aos requisitos de admissibilidade para posterior
processamento da presente consulta, notadamente os
constantes do artigo 122, da Lei Complementar Estadual
621, de 8 de março de 2012 (Lei Orgânica do Tribunal de
Contas do Estado), a saber:

O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER
BORGES:

Art. 122. O Plenário decidirá sobre consultas quanto
às dúvidas suscitadas na aplicação de dispositivos
legais e regulamentares concernentes à matéria de sua
competência, que lhe forem formuladas pelas seguintes
autoridades:

RELATÓRIO

I - Governador do Estado e Prefeitos Municipais;

Trata-se de consulta formulada pelo Sr. Mariel Delfino
Amaro, Presidente da Câmara Municipal de Itapemirim,
solicitando resposta para a seguinte indagação:

II - Presidente da Assembleia Legislativa e de Câmaras
Municipais;

CONSULTA – NÃO CONHECER – AUSÊNCIA REQUISITOS
DE ADMINISSIBILIDADE – ARQUIVAR

Se incide imposto de Renda Pessoa Física sobre o auxílio
alimentação pago em pecúnia aos servidores dessa
edilidade.
Tendo vislumbrado o não cabimento do pleito (Despacho

III - Presidente do Tribunal de Justiça e Procurador Geral
de Justiça;
IV - Procurador Geral do Estado e Defensor Público Geral
do Estado;
V - Secretário de Estado;
www.tce.es.gov.br

VI - Presidente das comissões permanentes da
Assembleia Legislativa e das Câmaras Municipais;
VII - Diretor presidente de autarquia, fundação pública,
empresa estatal e de sociedade de economia mista
cujo controle societário pertença ao Estado ou aos
Municípios.
§ 1º A consulta deverá conter as seguintes formalidades:
I - ser subscrita por autoridade legitimada;
II - referir-se à matéria de competência do Tribunal de
Contas;
III - conter indicação precisa da dúvida ou controvérsia
suscitada;
IV - não se referir apenas a caso concreto;
V - estar instruída com parecer do órgão de assistência
técnica e/ou jurídica da autoridade consulente.
§ 2º Além dos requisitos objetivos, o conhecimento da
consulta dependerá da relevância jurídica, econômica,
social ou da repercussão da matéria no âmbito da
administração pública, com conteúdo que possa ter
reﬂexos sobre a administração direta e indireta do
Estado ou dos Municípios.
§ 3º Cumulativamente aos requisitos dos §§ 1º e 2º, os
legitimados dos incisos V, VI e VII do caput deste artigo
deverão demonstrar a pertinência temática da consulta
às respectivas áreas de atribuição das instituições que
representam.
Da mesma forma, a Resolução TC 261 de 4 de junho de
2013 (Regimento Interno do Tribunal de Contas) também
preleciona em seu art. 233, senão vejamos:
Art. 233. O Plenário decidirá sobre consultas quanto
às dúvidas suscitadas na aplicação de dispositivos
Terça-feira, 20 de agosto de 2019
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legais e regulamentares concernentes à matéria de sua
competência, que lhe forem formuladas pelas seguintes
autoridades:

Administração Pública, com conteúdo que possa ter
reﬂexos sobre a Administração direta e indireta do
Estado ou dos Municípios.

I - Governador do Estado e Prefeitos Municipais;

§ 3º Cumulativamente aos requisitos dos §§ 1º e 2º, os
legitimados dos incisos V, VI e VII do caput deste artigo
deverão demonstrar a pertinência temática da consulta
às respectivas áreas de atribuição das instituições que
representam.

II - Presidente da Assembleia Legislativa e de Câmaras
Municipais;
III - Presidente do Tribunal de Justiça, Corregedor-Geral
de Justiça e ProcuradorGeral de Justiça;
IV - Procurador-Geral do Estado e Defensor Público Geral
do Estado;
V - Secretário de Estado e, quando ordenador de
despesas, o Secretário de Município;
VI - Presidente das comissões permanentes da
Assembleia Legislativa e das Câmaras Municipais;
VII - Diretor-Presidente de autarquia, fundação pública,
empresa estatal e de sociedade de economia mista
cujo controle societário pertença ao Estado ou aos
Municípios.
§ 1º A consulta atenderá, cumulativamente, aos
seguintes requisitos:
I - ser subscrita por autoridade legitimada;
II - referir-se à matéria de competência do Tribunal;
III - conter indicação precisa da dúvida ou controvérsia
suscitada;
IV - não se referir apenas a caso concreto;
V - estar instruída com parecer do órgão de assistência
técnica e/ou jurídica da autoridade consulente.
§ 2º Além dos requisitos objetivos, o conhecimento da
consulta dependerá da relevância jurídica, econômica,
social ou da repercussão da matéria no âmbito da

Acerca da admissibilidade da consulta, em cumprimento
ao disposto no parágrafo 1º do artigo 122 da Lei
Complementar 621/2012, que estabelece o rol de
pressupostos a serem atendidos para a admissibilidade
da consulta perante este Sodalício, tem-se que não estão
atendidos os pressupostos de legitimidade.
Quanto aos aspectos formais, verifica-se que a peça de
consulta não foi instruída com o parecer do órgão de
assistência jurídica (art. 122, §1º, V, LC 621/2012). No
que tange aos aspectos substantivos, verifica-se que a
matéria objeto da consulta não é de competência deste
TCE-ES (art. 122, §1º, II, LC 621/2012).
Sendo assim, acompanho o entendimento invocado
pelo Ministério Público de Contas e voto pelo não
conhecimento da presente consulta, na forma do art.
122, §1º, incisos II e V, da Lei Orgânica do Tribunal de
Contas do Estado do Espírito Santo (Lei Complementar
nº 621/2012) e art. 233, §1º, incisos II e V, do Regimento
Interno (Resolução TC nº 261/2013).
Por fim, VOTO no sentido de que seja encaminhada ao
consulente cópia deste voto, bem como o Colegiado
aprove a seguinte proposta de deliberação que submeto
à consideração.
SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
www.tce.es.gov.br

Conselheiro Relator
1. DECISÃO:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, DECIDEM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em Sessão Plenária, ante as razões
expostas pelo relator, em:
1.1. NÃO CONHECER DA CONSULTA, por não atendimento
ao requisito do artigo 233, §1°, incisos II e IV c/c o artigo
237, incisos II e V do RITCEES;
1.2. ARQUIVAR os autos, na forma do art. 237, inciso II,
do RITCEES;
1.3. DAR CIÊNCIA aos interessados na forma regimental.
2. Unânime
3. Data da Sessão: 06/08/2019 – 26ª Sessão Ordinária
do Plenário.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto
(presidente), Sérgio Manoel Nader Borges (relator),
Sebastião Carlos Ranna de Macedo, Domingos Augusto
Taufner, Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, Rodrigo
Coelho do Carmo e Luiz Carlos Ciciliotti da Cunha.
5. Membro do Ministério Público Especial de Contas:
Luciano Vieira.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
Decisão 01950/2019-7
Produzido em fase anterior ao julgamento
Processo: 08866/2019-3
Classificação: Controle Externo > Fiscalização > Omissão
UG: FUMPDDI - Fundo Municipal Para A Defesa Dos
Terça-feira, 20 de agosto de 2019
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Direitos da Pessoa Idosa de Vila Velha
Relator: João Luiz Cotta Lovatti
Responsável: ANA CLAUDIA PEREIRA SIMOES LIMA
CONTROLE EXTERNO – FISCALIZAÇÃO – OMISSÃO
NO ENCAMINHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
MENSAL – FUNDO MUNICIPAL PARA A DEFESA
DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA DE VILA VELHA –
MESES 01, 02, 03 E 04/2019 – NOTIFICAÇÃO – PRAZO
IMPRORROGÁVEL DE 5 (CINCO) DIAS.
VOTO DO RELATOR
O EXMO.SR. CONSELHEIRO RELATOR JOÃO LUIZ COTTA
LOVATTI:
I. RELATÓRIO
Tratam os presentes autos de omissão do Fundo
Municipal Para A Defesa da Pessoa Idosa de Vila Velha,
sob responsabilidade da Sra. Ana Claudia Pereira Simões
Lima, no encaminhamento, por meio do sistema CidadES
deste Tribunal, das Prestações de Contas Mensais dos
meses 01, 02, 03 e 04 do exercício 2019, prevista na IN
TC 43/2017.
Por meio do Termo de Notificação Eletrônico
03452/2019, a responsável foi notificada do
descumprimento do prazo para envio/homologação dos
dados da Prestação de Contas Mensal, referente aos
meses janeiro a abril de 2019, fixando cinco dias para
cumprimento da obrigação, sob pena de multa.
Mantida a omissão, o NCE - Núcleo de Controle Externo
de Contabilidade e Economia autuou processo, e por
meio da Manifestação Técnica 05802/2019-2, 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
03452/2019 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 de Contas,
Dr. Luciano Vieira, através do Parecer 02253/2019-3,
sugerindo, pelas dificuldades que o município de Vila
Velha vem enfrentando para o envio de suas prestações
de contas em razão de troca do Sistema Integrado de
Gestão Pública, o arquivamento do feito, sem prejuízo
de expedir determinação para o envio da prestação de
contas concedendo prazo razoável ao gestor.
II. FUNDAMENTAÇÃO
O presente processo trata de omissão no
encaminhamento da Prestação de Contas Mensal,
referente aos meses 01,02, 03 e 04 do exercício 2019, do
Fundo Municipal Para A Defesa da Pessoa Idosa de Vila
Velha, sob responsabilidade da Sra. Ana Claudia Pereira
Simões Lima.
Como anteriormente dito, a responsável foi notificada
pelo descumprimento dos prazos para envio e
homologação das remessas previstas para o período
demandado.
www.tce.es.gov.br

Assim dispõe o artigo 20, §2º e artigo 35 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. ”
Art. 35 A omissão de informações e o descumprimento
dos prazos estabelecidos nesta Instrução Normativa
sujeitam o responsável à sanção de multa, de acordo
com as disposições da Lei Complementar Estadual
621/2012 e do Regimento Interno do TCEES.
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:
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:
[...]
Terça-feira, 20 de agosto de 2019
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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
responsáveis
Em pesquisa no Sistema Cidades, observa-se que a
responsável não encaminhou a Prestação de Contas
Mensal – meses de janeiro, fevereiro, março e abril de
2019.
Ante todo o exposto, acompanhando integralmente o
entendimento da Área técnica e divergindo parcialmente
do Ministério Público de Contas, PROPONHO VOTO
para que seja adotada a deliberação que ora submeto à
apreciação deste Colegiado.
DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, DECIDEM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em Sessão Plenária, ante as razões

expostas:
MULTAR Ana Claudia Pereira Simões Lima , no valor
de R$2.000,00 ( dois mil reais) em razão da omissão no
encaminhamento da Prestação de Contas Mensal dos
meses de janeiro, fevereiro, março e abril de 2019 de
acordo com Instrução Normativa 43/2017, nos termos
do art. 389, inciso VIII , § 1º do Regimento Interno (
aprovado pela Resolução 261/2013 ), c/c o art. 135,
Inciso VIII, § 4º da Lei Complementar 621/2012.
NOTIFICAR Ana Claudia Pereira Simões Lima, para que,
no prazo de 05 (cinco) dias improrrogáveis, encaminhe
a esta Corte de Contas a Prestação de Contas mensal –
meses janeiro, fevereiro, março e abril do exercício de
2019, do Fundo Municipal Para A Defesa da Pessoa Idosa
de Vila Velha.
JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Relator
VOTO-VISTA
O EXMO. SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE
FARIAS CHAMOUN:
I RELATÓRIO
Com o propósito de me inteirar das teses defendidas no
voto constante deste processo, pedi vista em Sessão do
Plenário, o que me permitiu elaborar o voto que nesta
oportunidade submeto à apreciação do Colegiado.
Versam os presentes autos sobre a omissão no
encaminhamento, por meio do sistema CidadES, das
Prestações de Contas Mensais relativas aos meses 01,
02, 03 e 04 do exercício de 2019, do Fundo Municipal
de Cultura de Vila Velha, sob responsabilidade do senhor
Sebastião Maciel Aguiar.
www.tce.es.gov.br

Em razão das omissões, esta Corte de Contas emitiu
termo de notificação eletrônico 03479/2019-5 (anexo da
peça 02) ao responsável, para que enviasse as Prestações
de Contas Mensais. Contudo, o senhor Sebastião Maciel
Aguiar deixou transcorrer o prazo para a apresentação
da referida documentação.
Assim, o Núcleo de Controle Externo de Contabilidade
e Economia (NCE), através da Manifestação Técnica
05766/2019-1 (peça 02), sugeriu a aplicação de multa ao
responsável, nos seguintes termos:
[...]
PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO.
Em face do descumprimento do prazo legal e do não
atendimento ao Termo de Notificação Eletrônico
3479/2019 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).
[...]
Corroborando esse entendimento, o Ministério Público
de Contas emitiu o Parecer 02366/2019-3 (peça 06), da
lavra do procurador Heron Carlos Gomes de Oliveira.
Tendo os autos integrado a pauta da 25ª Sessão Ordinária
do Plenário, em 30 de julho de 2019, foi proferido
voto pelo conselheiro relator, João Luiz Cotta Lovatti,
encampando integralmente os termos propostos pela
área técnica e Ministério Público de Contas, conforme
Terça-feira, 20 de agosto de 2019
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Voto do Relator 03404/2019-7 (peça 08).

[...]

II FUNDAMENTOS

automática da penalidade, independentemente de
prévia comunicação aos responsáveis. Vejamos:

Conforme relatado, os autos sob análise tratam das
omissões no encaminhamento das prestações de contas
mensais relativas aos meses 01, 02, 03 e 04 do exercício
de 2019 do Fundo Municipal de Cultura de Vila Velha.

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

VIII - não envio ou envio fora do prazo de documentos
e ou informações que compõem a prestação de contas:
multa no valor compreendido entre meio e dez por
cento; (Redação dada pela Emenda Regimental nº 010,
de 26.3.2019).

A Manifestação Técnica 05766/2019-1 (peça 02)
verificou que não houve saneamento das omissões,
restando caracterizado o descumprimento do prazo para
encaminhamento das referidas prestações de contas.
E diante disso, sugeriu a aplicação de multa ao gestor,
nos termos do artigo 135, inciso VIII, na forma do §4º
do mesmo artigo, da Lei Complementar Nº 621, de 8 de
março de 2012.

[...]

Redação Anterior:

VIII - não envio ou envio fora do prazo de documentos
e/ou informações que compõem a prestação de contas;

VIII - não envio ou envio fora do prazo de documentos
e ou informações que compõem a prestação de contas:
multa no valor compreendido entre dois e dez por cento;

Esse é o embasamento do voto do relator, João Luiz Cotta
Lovatti, que adotou a supramencionada manifestação
técnica, assim como fez o Ministério Público de Contas.
Registro, por oportuno, que existem vários precedentes
deste Tribunal de Contas, idênticos ao caso concreto,
cuja proposta de deliberação diverge da apresentada
pelo conselheiro relator, razão pela qual solicitei vistas
dos autos, submetendo o presente voto para apreciação
desta Corte.

Sendo assim, a alteração legislativa, com vigência
atrelada a 1º de janeiro de 2019 (art. 39, da LC 902/2019),
é plenamente aplicável ao caso em exame, já que as
omissões identificadas são posteriores à sua entrada
em vigor, pois, como se vê, o prazo para a remessa das
prestações mensais em questão exauriu-se em 20/02,
10/03, 10/04 e 10/05/2019 (Anexo I, da Instrução
Normativa 43, de 5 de dezembro de 2017), configurandose, a partir daí as omissões a serem sancionadas.

Preliminarmente, cabe registrar que a omissão no
encaminhamento de prestações de contas mensais,
consubstanciada no não envio ou no envio fora do prazo,
é infração passível de multa, conforme consta do artigo
135, VIII, da LC 621/2012 (Lei Orgânica do TCEES).

Além disso, os valores de multa fixados na Resolução
TC 261, de 4 de junho de 2013 (Regimento Interno do
TCEES), foram fixados por meio da Emenda Regimental
10, de 26 de março de 2019, com vigência a partir de 1º
de abril de 2019 (art. 97, ER 10/2019), a saber:

É importante também esclarecer que o § 4º do citado
dispositivo legal foi recentemente alterado pela Lei
Complementar Estadual 902, de 8 de janeiro de 2019
(publicada em 09/01/2019), passando a prever a aplicação

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:

[...]
§ 4º A multa aplicada com fundamento nos incisos IV
a IX, XIV e XV prescinde de prévia comunicação dos
responsáveis. (Redação dada pela LC nº 902/2019 – DOE
9.1.2019)

www.tce.es.gov.br

[...]
§ 1º A multa aplicada com fundamento nos incisos IV
a IX, XIII e XIV, prescinde de prévia comunicação dos
responsáveis. (Redação dada pela Emenda Regimental
nº 010, de 26.3.2019).
Nesse caso, ainda que posterior à omissão identificada,
os novos valores estipulados a partir da alteração
regimental, combinados com o art. 135, da LC 621/2012,
beneficiariam o agente por ocasião da aplicação de
eventual sanção, já que foram reduzidos em relação
aos valores anteriormente previstos, o que observaria
a disposição constitucional constante do art. 5º, XL, da
Constituição Federal:
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de
qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos
estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do
direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à
propriedade, nos termos seguintes:
[...]
XL - a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o
réu;
Terça-feira, 20 de agosto de 2019
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[g.n.]
Analisando os autos, verifico que o gestor está
inadimplente com esta Corte de Contas desde 20 de
fevereiro até a presente análise.
Dessa forma, entendo que sua inércia em atender à
legislação que o obriga a prestar contas dos recursos
públicos, além de contrariar os desígnios deste Tribunal,
frustra mandamentos constitucionais, inviabilizando
a verificação das informações referentes à execução
orçamentária, financeira e patrimonial da entidade.
Nesse sentido, encampo, em parte, o posicionamento
da área técnica.
Ainda assim, considerando que houve uma recente
ruptura da prática administrativa até então reiterada
por decorrência de expressa alteração normativa,
mas que antes previa a notificação e a citação prévia
do responsável como condição para a aplicação de
penalidade, entendo que cabe recorrer ao disposto nos
artigos 23 e 24, parágrafo único, do Decreto-lei 4.657, de
4 de setembro de 1942 (Lei de Introdução às normas de
Direito Brasileiro - LINDB), para justificar, por enquanto,
a não aplicação de sanção ao senhor Sebastião Maciel
Aguiar, como segue:
Art. 23. A decisão administrativa, controladora ou
judicial que estabelecer interpretação ou orientação
nova sobre norma de conteúdo indeterminado, impondo
novo dever ou novo condicionamento de direito, deverá
prever regime de transição quando indispensável para
que o novo dever ou condicionamento de direito seja
cumprido de modo proporcional, equânime e eficiente
e sem prejuízo aos interesses gerais.
Art. 24. [...]

Parágrafo único. Consideram-se orientações gerais
as interpretações e especificações contidas em atos
públicos de caráter geral ou em jurisprudência judicial
ou administrativa majoritária, e ainda as adotadas
por prática administrativa reiterada e de amplo
conhecimento público.
Não obstante, cabe ressaltar oportunamente, que ficou
demonstrado nos autos do processo TC 04878/2018-1,
que a Administração Municipal de Vila Velha enfrentou
dificuldades relacionadas a transição entre o sistema de
gestão antigo com o atual. Naqueles autos, o Ministério
Público de Contas, emitiu o Parecer 01999/2019-2 (peça
67 do Processo 04878/2018-1) da lavra do procurador
Luciano Vieira, e destacou que as justificativas trazidas
pelo gestor acerca das dificuldades enfrentadas são
plausíveis, e por essa razão, pugnou pelo afastamento
da irregularidade atinente ao atraso no envio das contas,
bem como pelo afastamento da multa.
Vale dizer que este entendimento foi encampado por
esta Corte de Contas nos processos 08877/2019-1 –
Decisão 01291/2019-7 (Procuradoria Geral do Município
de Vila Velha), 08898/2019-3 - Decisão 01292/2019-1
(Fundo Municipal de Saúde de Vila Velha), 09089/20194 – Decisão 01293/2019-6 (Secretaria Municipal de
Esporte e Lazer de Vila Velha) e 09072/2019-9 – Decisão
01154/2019-3 (Secretaria Municipal de Desenvolvimento
Sustentável de Vila Velha), todos relativos a omissão de
encaminhamento das prestações de contas mensais.
Nessas circunstâncias, ressalto os termos do art. 22, do
Decreto-Lei 4.657, de 4 de setembro de 1942 (Lei de às
Normas do Direito Brasileiro - LINDB):
Art. 22. Na interpretação de normas sobre gestão pública,
serão considerados os obstáculos e as dificuldades reais
www.tce.es.gov.br

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. (Incluído pela Lei nº
13.655, de 2018)
§ 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. (Incluído pela Lei nº 13.655, de
2018)
§ 3º As sanções aplicadas ao agente serão levadas em
conta na dosimetria das demais sanções de mesma
natureza e relativas ao mesmo fato. (Incluído pela Lei nº
13.655, de 2018)
Portanto, o não envio das prestações de contas
mensais aliada às circunstâncias fáticas relacionadas a
transição entre o sistema de gestão antigo com o atual
foram preponderantes para ocasionar a irregularidade
consubstanciada. Tal fato se comprova com as
informações constantes no Processo TC 4311/20183 que se trata de representação em face da Prefeitura
Municipal de Vila Velha, em que ficou constatada a
contratação de nova empresa prestadora dos serviços
de informática.
Por essa razão, é fundamental que referida seja feita
à luz da legislação supracitada e dos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade, considerando,
sobretudo, os obstáculos, as dificuldades e as
Terça-feira, 20 de agosto de 2019
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circunstâncias práticas que condicionaram a ação do
agente.

relator, e VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a
seguinte proposta de deliberação:

Na linha de raciocínio apontada, reconheço as
dificuldades reais do gestor e as exigências das políticas
públicas a seu cargo e no caso concreto, e embora
entenda que, tanto pelo critério hierárquico como pelo
cronológico, o art. 21, § 1º, da Instrução Normativa TC
43, de 5 de dezembro de 2017, não mais se aplica a casos
de omissão no encaminhamento de contas mensais,
divirjo do conselheiro relator, e voto, pelas razões
acimas externadas, para que seja expedida notificação
ao senhor Sebastião Maciel Aguiar, para que, no prazo
improrrogável de 5 (cinco) dias, cumpra a obrigação,
encaminhando as prestações de contas mensais relativas
aos meses 01, 02, 03 e 04 de 2019 do Fundo Municipal
de Cultura de Vila Velha:

Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun

Art. 21. [...]
§ 1º. Constatado o descumprimento do prazo previsto
no artigo 20 ou transcorrido o prazo de cinco dias
da expedição da notificação eletrônica sem que o
responsável tenha tomado ciência da mesma, será
autuado processo e expedidas, concomitantemente,
notificação e citação ao responsável, fixando-lhe prazo
de cinco dias improrrogáveis para cumprimento da
obrigação e apresentação das razões de justificativas
pelo não atendimento aos prazos fixados.
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), divirjo do entendimento da área técnica, do
Ministério Público Especial de Contas e do conselheiro

Conselheiro
1. DECISÃO:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, DECIDEM os
conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão plenária, ante as razões
expostas:
1.1. NOTIFICAR o senhor Sebastião Maciel Aguiar para
que, no prazo improrrogável de 5 (cinco) dias, encaminhe
as prestações de contas mensais relativas aos meses 01,
02, 03 e 04 de 2019 do Fundo Municipal de Cultura de
Vila Velha, sob pena de aplicação de multa, conforme
artigo 389 do Regimento Interno e artigo 135 da Lei
Complementar 621/2012.
1.2. DETERMINAR à Secretaria Geral das Sessões
o encaminhamento ao responsável de cópia desta
Decisão juntamente com o termo de notificação,
preferencialmente em mídia digital, dando-lhe CIÊNCIA
de que:

Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun. Vencido o então
relator, conselheiro substituto João Luiz Cotta Lovatti,
que votou por aplicar multa. Absteve-se de votar, por
impedimento, o conselheiro Domingos Augusto Taufner,
nos termos do art. 86, § 4º, do Regimento Interno.
3. Data da Sessão: 06/08/2019 – 26ª Sessão Ordinária
do Plenário.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto
(presidente), Sebastião Carlos Ranna de Macedo,
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, Sérgio Manoel
Nader Borges, Rodrigo Coelho do Carmo e Luiz Carlos
Ciciliotti da Cunha.
4.2. Conselheiros Substitutos: João Luiz Cotta Lovatti
(relator, nos termos do art. 86, § 2º e 4º do Regimento
Interno).
5. Membro do Ministério Público Especial de Contas:
Luciano Vieira.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
Decisão 01949/2019-4

1.2.1. é assegurado o direito de realizar sustentação oral,
nos moldes autorizados pelos parágrafos do art. 61, da
Lei Complementar Estadual 621/2012;

Produzido em fase anterior ao julgamento

1.2.2. as demais comunicações de atos processuais,
inclusive da inclusão deste processo em pauta para
julgamento, serão feitas mediante publicação no Diário
Oficial Eletrônico deste Tribunal, em atendimento ao art.
181, da LC 621/2012 e ao art. 359 e 360, do Regimento
Interno desta Corte (diario.tce.es.gov.br/).

UG: FMC - Fundo Municipal de Cultura de Vila Velha

2. Por maioria, nos termos do voto-vista do conselheiro
www.tce.es.gov.br

Processo: 08834/2019-3
Classificação: Controle Externo > Fiscalização > Omissão
Relator: João Luiz Cotta Lovatti
Responsável: SEBASTIAO MACIEL AGUIAR
CONTROLE EXTERNO – FISCALIZAÇÃO – OMISSÃO
NO ENCAMINHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
MENSAL – FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE VILA
Terça-feira, 20 de agosto de 2019
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VELHA – MESES 01, 02, 03 E 04/2019 – NOTIFICAÇÃO –
PRAZO IMPRORROGÁVEL DE 5 (CINCO) DIAS.
VOTO DO RELATOR
O EXMO.SR. CONSELHEIRO RELATOR JOÃO LUIZ COTTA
LOVATTI:
I. RELATÓRIO
Tratam os presentes autos de omissão do Fundo
Municipal de Cultura de Vila Velha, sob responsabilidade
do Sr. Sebastião Maciel Aguiar, no encaminhamento, por
meio do sistema CidadES deste Tribunal, das Prestações
de Contas Mensais dos meses 01, 02, 03 e 04 do exercício
2019, prevista na IN TC 43/2017.
Por meio do Termo de Notificação Eletrônico 03479/20195, o responsável foi notificado do descumprimento do
prazo para envio/homologação dos dados da Prestação
de Contas Mensal, referente aos meses janeiro a abril de
2019, fixando cinco dias para cumprimento da obrigação,
sob pena de multa.
Mantida a omissão, o NCE - Núcleo de Controle Externo
de Contabilidade e Economia autuou processo, e por
meio da Manifestação Técnica 05766/2019-1, 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
03479/2019-5 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 de Contas, Dr.
Heron Carlos Gomes de Oliveira, Parecer 02366/2019-3,
anuindo aos termos da proposta contida da Manifestação
Técnica 05766/2019-1.
II. FUNDAMENTAÇÃO
O presente processo trata de omissão no
encaminhamento da Prestação de Contas Mensal,
referente aos meses 01,02, 03 e 04 do exercício 2019,
do Fundo Municipal de Cultura de Vila Velha, sob
responsabilidade do Sr. Sebastião Maciel Aguiar.
Como anteriormente dito, a responsável foi notificada
pelo descumprimento dos prazos para envio e
homologação das remessas previstas para o período
demandado.
Assim dispõe o artigo 20, §2º e artigo 35 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. ”
www.tce.es.gov.br

Art. 35 A omissão de informações e o descumprimento
dos prazos estabelecidos nesta Instrução Normativa
sujeitam o responsável à sanção de multa, de acordo
com as disposições da Lei Complementar Estadual
621/2012 e do Regimento Interno do TCEES.
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:
Art. 135. O Tribunal de Contas poderá aplicar multa de
até R$ 100.000,00 (cem mil reais), ou valor equivalente
em outra moeda que venha a ser adotada como moeda
nacional, aos responsáveis por:
[...]
VIII - não envio ou envio fora do prazo de documentos
e/ou informações que compõem a prestação de contas;
§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
Terça-feira, 20 de agosto de 2019
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cento;

Relator

ao Colegiado competente:

§1º A multa aplicada com fundamento nos incisos IV
a IX, XIII e XIV, prescinde de prévia comunicação dos
responsáveis

VOTO-VISTA

Em pesquisa no Sistema Cidades, observa-se que a
responsável não encaminhou a Prestação de Contas
Mensal – meses de janeiro, fevereiro, março e abril de
2019.

I 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).

Ante todo o exposto, acompanhando o entendimento da
Área técnica e do douto Ministério Público de Contas,
PROPONHO VOTO para que seja adotada a deliberação
que ora submeto à apreciação deste Colegiado.
DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, DECIDEM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em Sessão Plenária, ante as razões
expostas pelo relator;
MULTAR Sebastião Maciel Aguiar, no valor de R$
2.000,00 ( dois mil reais) em razão da omissão no
encaminhamento da Prestação de Contas Mensal dos
meses de janeiro, fevereiro, março e abril de 2019 de
acordo com Instrução Normativa 43/2017, nos termos
do art. 389, inciso VIII , § 1º do Regimento Interno (
aprovado pela Resolução 261/2013 ), c/c o art. 135,
Inciso VIII, § 4º da Lei Complementar 621/2012.
NOTIFICAR Sebastião Maciel Aguiar, para que, no prazo
de 05 (cinco) dias improrrogáveis, encaminhe a esta
Corte de Contas a Prestação de Contas mensal – meses
janeiro, fevereiro, março e abril do exercício de 2019, do
Fundo Municipal de Cultura de Vila Velha.
JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI

O EXMO. SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE
FARIAS CHAMOUN:
Com o propósito de me inteirar das teses defendidas no
voto constante deste processo, pedi vista em Sessão do
Plenário, o que me permitiu elaborar o voto que nesta
oportunidade submeto à apreciação do Colegiado.
Versam os presentes autos sobre a omissão no
encaminhamento, por meio do sistema CidadES, das
Prestações de Contas Mensais relativas aos meses 01,
02, 03 e 04 do exercício de 2019, do Fundo Municipal
de Cultura de Vila Velha, sob responsabilidade do senhor
Sebastião Maciel Aguiar.
Em razão das omissões, esta Corte de Contas emitiu
termo de notificação eletrônico 03479/2019-5 (anexo da
peça 02) ao responsável, para que enviasse as Prestações
de Contas Mensais. Contudo, o senhor Sebastião Maciel
Aguiar deixou transcorrer o prazo para a apresentação
da referida documentação.
Assim, o Núcleo de Controle Externo de Contabilidade
e Economia (NCE), através da Manifestação Técnica
05766/2019-1 (peça 02), sugeriu a aplicação de multa ao
responsável, nos seguintes termos:
[...]
PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO.
Em face do descumprimento do prazo legal e do não
atendimento ao Termo de Notificação Eletrônico
3479/2019 emitido por esta Corte de Contas, em razão
da referida omissão, propõe-se ao relator que submeta
www.tce.es.gov.br

[...]
Corroborando esse entendimento, o Ministério Público
de Contas emitiu o Parecer 02366/2019-3 (peça 06), da
lavra do procurador Heron Carlos Gomes de Oliveira.
Tendo os autos integrado a pauta da 25ª Sessão Ordinária
do Plenário, em 30 de julho de 2019, foi proferido
voto pelo conselheiro relator, João Luiz Cotta Lovatti,
encampando integralmente os termos propostos pela
área técnica e Ministério Público de Contas, conforme
Voto do Relator 03404/2019-7 (peça 08).
II FUNDAMENTOS
Conforme relatado, os autos sob análise tratam das
omissões no encaminhamento das prestações de contas
mensais relativas aos meses 01, 02, 03 e 04 do exercício
de 2019 do Fundo Municipal de Cultura de Vila Velha.
A Manifestação Técnica 05766/2019-1 (peça 02)
verificou que não houve saneamento das omissões,
restando caracterizado o descumprimento do prazo para
encaminhamento das referidas prestações de contas.
E diante disso, sugeriu a aplicação de multa ao gestor,
nos termos do artigo 135, inciso VIII, na forma do §4º
do mesmo artigo, da Lei Complementar Nº 621, de 8 de
março de 2012.
Esse é o embasamento do voto do relator, João Luiz Cotta
Lovatti, que adotou a supramencionada manifestação
Terça-feira, 20 de agosto de 2019
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técnica, assim como fez o Ministério Público de Contas.
Registro, por oportuno, que existem vários precedentes
deste Tribunal de Contas, idênticos ao caso concreto,
cuja proposta de deliberação diverge da apresentada
pelo conselheiro relator, razão pela qual solicitei vistas
dos autos, submetendo o presente voto para apreciação
desta Corte.
Preliminarmente, cabe registrar que a omissão no
encaminhamento de prestações de contas mensais,
consubstanciada no não envio ou no envio fora do prazo,
é infração passível de multa, conforme consta do artigo
135, VIII, da LC 621/2012 (Lei Orgânica do TCEES).
É importante também esclarecer que o § 4º do citado
dispositivo legal foi recentemente alterado pela Lei
Complementar Estadual 902, de 8 de janeiro de 2019
(publicada em 09/01/2019), passando a prever a aplicação
automática da penalidade, independentemente de
prévia comunicação aos responsáveis. Vejamos:
Art. 135. O Tribunal de Contas poderá aplicar multa de
até R$ 100.000,00 (cem mil reais), ou valor equivalente
em outra moeda que venha a ser adotada como moeda
nacional, aos responsáveis por:
[...]
VIII - não envio ou envio fora do prazo de documentos
e/ou informações que compõem a prestação de contas;
[...]
§ 4º A multa aplicada com fundamento nos incisos IV
a IX, XIV e XV prescinde de prévia comunicação dos
responsáveis. (Redação dada pela LC nº 902/2019 – DOE
9.1.2019)
Sendo assim, a alteração legislativa, com vigência

atrelada a 1º de janeiro de 2019 (art. 39, da LC 902/2019),
é plenamente aplicável ao caso em exame, já que as
omissões identificadas são posteriores à sua entrada
em vigor, pois, como se vê, o prazo para a remessa das
prestações mensais em questão exauriu-se em 20/02,
10/03, 10/04 e 10/05/2019 (Anexo I, da Instrução
Normativa 43, de 5 de dezembro de 2017), configurandose, a partir daí as omissões a serem sancionadas.

Nesse caso, ainda que posterior à omissão identificada,
os novos valores estipulados a partir da alteração
regimental, combinados com o art. 135, da LC 621/2012,
beneficiariam o agente por ocasião da aplicação de
eventual sanção, já que foram reduzidos em relação
aos valores anteriormente previstos, o que observaria
a disposição constitucional constante do art. 5º, XL, da
Constituição Federal:

Além disso, os valores de multa fixados na Resolução
TC 261, de 4 de junho de 2013 (Regimento Interno do
TCEES), foram fixados por meio da Emenda Regimental
10, de 26 de março de 2019, com vigência a partir de 1º
de abril de 2019 (art. 97, ER 10/2019), a saber:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de
qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos
estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do
direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à
propriedade, nos termos seguintes:

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; (Redação dada pela Emenda Regimental nº 010,
de 26.3.2019).

XL - a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o
réu;
[g.n.]
Analisando os autos, verifico que o gestor está
inadimplente com esta Corte de Contas desde 20 de
fevereiro até a presente análise.

[...]

Dessa forma, entendo que sua inércia em atender à
legislação que o obriga a prestar contas dos recursos
públicos, além de contrariar os desígnios deste Tribunal,
frustra mandamentos constitucionais, inviabilizando
a verificação das informações referentes à execução
orçamentária, financeira e patrimonial da entidade.
Nesse sentido, encampo, em parte, o posicionamento
da área técnica.

§ 1º A multa aplicada com fundamento nos incisos IV
a IX, XIII e XIV, prescinde de prévia comunicação dos
responsáveis. (Redação dada pela Emenda Regimental
nº 010, de 26.3.2019).

Ainda assim, considerando que houve uma recente
ruptura da prática administrativa até então reiterada
por decorrência de expressa alteração normativa,
mas que antes previa a notificação e a citação prévia

Redação Anterior:
VIII - não envio ou envio fora do prazo de documentos
e ou informações que compõem a prestação de contas:
multa no valor compreendido entre dois e dez por cento;

www.tce.es.gov.br
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do responsável como condição para a aplicação de
penalidade, entendo que cabe recorrer ao disposto nos
artigos 23 e 24, parágrafo único, do Decreto-lei 4.657, de
4 de setembro de 1942 (Lei de Introdução às normas de
Direito Brasileiro - LINDB), para justificar, por enquanto,
a não aplicação de sanção ao senhor Sebastião Maciel
Aguiar, como segue:
Art. 23. A decisão administrativa, controladora ou
judicial que estabelecer interpretação ou orientação
nova sobre norma de conteúdo indeterminado, impondo
novo dever ou novo condicionamento de direito, deverá
prever regime de transição quando indispensável para
que o novo dever ou condicionamento de direito seja
cumprido de modo proporcional, equânime e eficiente
e sem prejuízo aos interesses gerais.
Art. 24. [...]
Parágrafo único. Consideram-se orientações gerais
as interpretações e especificações contidas em atos
públicos de caráter geral ou em jurisprudência judicial
ou administrativa majoritária, e ainda as adotadas
por prática administrativa reiterada e de amplo
conhecimento público.
Não obstante, cabe ressaltar oportunamente, que ficou
demonstrado nos autos do processo TC 04878/2018-1,
que a Administração Municipal de Vila Velha enfrentou
dificuldades relacionadas a transição entre o sistema de
gestão antigo com o atual. Naqueles autos, o Ministério
Público de Contas, emitiu o Parecer 01999/2019-2 (peça
67 do Processo 04878/2018-1) da lavra do procurador
Luciano Vieira, e destacou que as justificativas trazidas
pelo gestor acerca das dificuldades enfrentadas são
plausíveis, e por essa razão, pugnou pelo afastamento
da irregularidade atinente ao atraso no envio das contas,

bem como pelo afastamento da multa.
Vale dizer que este entendimento foi encampado por
esta Corte de Contas nos processos 08877/2019-1 –
Decisão 01291/2019-7 (Procuradoria Geral do Município
de Vila Velha), 08898/2019-3 - Decisão 01292/2019-1
(Fundo Municipal de Saúde de Vila Velha), 09089/20194 – Decisão 01293/2019-6 (Secretaria Municipal de
Esporte e Lazer de Vila Velha) e 09072/2019-9 – Decisão
01154/2019-3 (Secretaria Municipal de Desenvolvimento
Sustentável de Vila Velha), todos relativos a omissão de
encaminhamento das prestações de contas mensais.
Nessas circunstâncias, ressalto os termos do art. 22, do
Decreto-Lei 4.657, de 4 de setembro de 1942 (Lei de às
Normas do Direito Brasileiro - LINDB):
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. (Incluído pela Lei nº
13.655, de 2018)
§ 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. (Incluído pela Lei nº 13.655, de
2018)
§ 3º As sanções aplicadas ao agente serão levadas em
conta na dosimetria das demais sanções de mesma
www.tce.es.gov.br

natureza e relativas ao mesmo fato. (Incluído pela Lei nº
13.655, de 2018)
Portanto, o não envio das prestações de contas
mensais aliada às circunstâncias fáticas relacionadas a
transição entre o sistema de gestão antigo com o atual
foram preponderantes para ocasionar a irregularidade
consubstanciada. Tal fato se comprova com as
informações constantes no Processo TC 4311/20183 que se trata de representação em face da Prefeitura
Municipal de Vila Velha, em que ficou constatada a
contratação de nova empresa prestadora dos serviços
de informática.
Por essa razão, é fundamental que referida seja feita
à luz da legislação supracitada e dos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade, considerando,
sobretudo, os obstáculos, as dificuldades e as
circunstâncias práticas que condicionaram a ação do
agente.
Na linha de raciocínio apontada, reconheço as
dificuldades reais do gestor e as exigências das políticas
públicas a seu cargo e no caso concreto, e embora
entenda que, tanto pelo critério hierárquico como pelo
cronológico, o art. 21, § 1º, da Instrução Normativa TC
43, de 5 de dezembro de 2017, não mais se aplica a casos
de omissão no encaminhamento de contas mensais,
divirjo do conselheiro relator, e voto, pelas razões
acimas externadas, para que seja expedida notificação
ao senhor Sebastião Maciel Aguiar, para que, no prazo
improrrogável de 5 (cinco) dias, cumpra a obrigação,
encaminhando as prestações de contas mensais relativas
aos meses 01, 02, 03 e 04 de 2019 do Fundo Municipal
de Cultura de Vila Velha:
Art. 21. [...]
Terça-feira, 20 de agosto de 2019
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§ 1º. Constatado o descumprimento do prazo previsto
no artigo 20 ou transcorrido o prazo de cinco dias
da expedição da notificação eletrônica sem que o
responsável tenha tomado ciência da mesma, será
autuado processo e expedidas, concomitantemente,
notificação e citação ao responsável, fixando-lhe prazo
de cinco dias improrrogáveis para cumprimento da
obrigação e apresentação das razões de justificativas
pelo não atendimento aos prazos fixados.
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), divirjo do entendimento da área técnica, do
Ministério Público Especial de Contas e do conselheiro
relator, e VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a
seguinte proposta de deliberação:
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Conselheiro
1. DECISÃO:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, DECIDEM os
conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão plenária, ante as razões
expostas:
1.1. NOTIFICAR o senhor Sebastião Maciel Aguiar para
que, no prazo improrrogável de 5 (cinco) dias, encaminhe
as prestações de contas mensais relativas aos meses 01,
02, 03 e 04 de 2019 do Fundo Municipal de Cultura de
Vila Velha, sob pena de aplicação de multa, conforme
artigo 389 do Regimento Interno e artigo 135 da Lei
Complementar 621/2012.
1.2. DETERMINAR à Secretaria Geral das Sessões

o encaminhamento ao responsável de cópia desta
Decisão juntamente com o termo de notificação,
preferencialmente em mídia digital, dando-lhe CIÊNCIA
de que:
1.2.1. é assegurado o direito de realizar sustentação oral,
nos moldes autorizados pelos parágrafos do art. 61, da
Lei Complementar Estadual 621/2012;
1.2.2. as demais comunicações de atos processuais,
inclusive da inclusão deste processo em pauta para
julgamento, serão feitas mediante publicação no Diário
Oficial Eletrônico deste Tribunal, em atendimento ao art.
181, da LC 621/2012 e ao art. 359 e 360, do Regimento
Interno desta Corte (diario.tce.es.gov.br/).
2. Por maioria, nos termos do voto-vista do conselheiro
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun. Vencido o então
relator, conselheiro substituto João Luiz Cotta Lovatti,
que votou por aplicar multa. Absteve-se de votar, por
impedimento, o conselheiro Domingos Augusto Taufner,
nos termos do art. 86, § 4º, do Regimento Interno.
3. Data da Sessão: 06/08/2019 – 26ª Sessão Ordinária
do Plenário.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto
(presidente), Sebastião Carlos Ranna de Macedo,
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, Sérgio Manoel
Nader Borges, Rodrigo Coelho do Carmo e Luiz Carlos
Ciciliotti da Cunha.
4.2. Conselheiros Substitutos: João Luiz Cotta Lovatti
(relator, nos termos do art. 86, § 2º e 4º do Regimento
Interno).
5. Membro do Ministério Público Especial de Contas:
Luciano Vieira.
www.tce.es.gov.br

CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
Decisão 01948/2019-1
Produzido em fase anterior ao julgamento
Processo: 08833/2019-9
Classificação: Controle Externo > Fiscalização > Omissão
UG: FMCA - Fundo Municipal de Conservação Ambiental
de Vila Velha
Relator: João Luiz Cotta Lovatti
Responsável: JOSE VICENTE DE SA PIMENTEL
CONTROLE EXTERNO – FISCALIZAÇÃO – OMISSÃO
NO ENCAMINHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
MENSAL – FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO
AMBIENTAL DE VILA VELHA – MESES 01, 02, 03 E
04/2019 – NOTIFICAÇÃO – PRAZO IMPRORROGÁVEL DE
5 (CINCO) DIAS.
VOTO DO RELATOR
O CONSELHEIRO RELATOR JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI:
I. RELATÓRIO
Tratam os presentes autos de omissão do Fundo
Municipal de Conservação Ambiental de Vila Velha, sob
responsabilidade do Sr. Jose Vicente de Sá Pimentel, no
encaminhamento, por meio do sistema CidadES deste
Tribunal, das Prestações de Contas Mensais dos meses
01, 02, 03 e 04 do exercício 2019, prevista na IN TC
43/2017.
Por meio do Termo de Notificação Eletrônico 03458/2019
o responsável foi notificado do descumprimento do
prazo para envio/homologação dos dados da Prestação
de Contas Mensal, referente aos meses janeiro a abril de
Terça-feira, 20 de agosto de 2019
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2019, fixando cinco dias para cumprimento da obrigação,
sob pena de multa.

homologação das remessas previstas para o período
demandado.

nacional, aos responsáveis por:

Mantida a omissão, o NCE - Núcleo de Controle Externo
de Contabilidade e Economia autuou processo, e por
meio da Manifestação Técnica 05763/2019-6, apresenta
proposta de encaminhamento nos seguintes termos:

Assim dispõe o artigo 20, §2º e artigo 35 da Instrução
Normativa 43/2017:

VIII - não envio ou envio fora do prazo de documentos
e/ou informações que compõem a prestação de contas;

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.

§4º A multa aplicada com fundamento nos incisos IV
a IX, XIV e XV prescinde de prévia comunicação dos
responsáveis.

PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO.
Em face do descumprimento do prazo legal e do não
atendimento ao Termo de Notificação Eletrônico
03458/2019 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 de Contas, Dr.
Luis Henrique Anastácio da Silva, Parecer 02203/2019-5,
anuindo aos termos da proposta contida da Manifestação
Técnica 05763/2019-6.
II. FUNDAMENTAÇÃO
O presente processo trata de omissão no
encaminhamento da Prestação de Contas Mensal,
referente aos meses 01,02, 03 e 04 do exercício 2019,
do Fundo Municipal de Conservação Ambiental de Vila
Velha, sob responsabilidade do Sr. Jose Vicente de Sa
Pimentel.
Como anteriormente dito, o responsável foi notificado
pelo descumprimento dos prazos para envio e

§ 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. ”
Art. 35 A omissão de informações e o descumprimento
dos prazos estabelecidos nesta Instrução Normativa
sujeitam o responsável à sanção de multa, de acordo
com as disposições da Lei Complementar Estadual
621/2012 e do Regimento Interno do TCEES.
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:
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
www.tce.es.gov.br

[...]

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
responsáveis
Em pesquisa no Sistema Cidades, observa-se que o
responsável não encaminhou a Prestação de Contas
Mensal – meses de janeiro, fevereiro, março e abril de
2019.
Ante todo o exposto, acompanhando o entendimento da
Área técnica e do douto Ministério Público de Contas,
PROPONHO VOTO para que seja adotada a deliberação
que ora submeto à apreciação deste Colegiado.
DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, DECIDEM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Terça-feira, 20 de agosto de 2019
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Santo, reunidos em Sessão Plenária, ante as razões
expostas pelo relator:
MULTAR Jose Vicente de Sá Pimentel, no valor de
R$ 2.000,00 ( dois mil reais) em razão da omissão no
encaminhamento da Prestação de Contas Mensal dos
meses de janeiro, fevereiro, março e abril de 2019 de
acordo com Instrução Normativa 43/2017, nos termos
do art. 389, inciso VIII , § 1º do Regimento Interno (
aprovado pela Resolução 261/2013 ), c/c o art. 135,
Inciso VIII, § 4º da Lei Complementar 621/2012.
NOTIFICAR Jose Vicente de Sá Pimentel para que no
prazo de 05 ( cinco) dias improrrogáveis, encaminhe a
esta Corte de Contas a Prestação de Contas mensal –
meses janeiro, fevereiro, março e abril do exercício de
2019, do Fundo municipal de Conservação Ambiental de
Vila Velha
JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Relator
VOTO-VISTA
O CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS
CHAMOUN:
I RELATÓRIO
Com o propósito de me inteirar das teses defendidas no
voto constante deste processo, pedi vista em Sessão do
Plenário, o que me permitiu elaborar o voto que nesta
oportunidade submeto à apreciação do Colegiado.
Versam os presentes autos sobre a omissão no
encaminhamento, por meio do sistema CidadES, das
Prestações de Contas Mensais relativas aos meses
01, 02, 03 e 04 do exercício de 2019, do Fundo
Municipal de Conservação Ambiental de Vila Velha, sob

responsabilidade do senhor José Vicente de Sá Pimentel.
Em razão das omissões, esta Corte de Contas emitiu
termo de notificação eletrônico 03458/2019-3 (anexo da
peça 02) ao responsável, para que enviasse as Prestações
de Contas Mensais. Contudo, o senhor José Vicente de Sá
Pimentel deixou transcorrer o prazo para a apresentação
da referida documentação.
Assim, o Núcleo de Controle Externo de Contabilidade
e Economia (NCE), através da Manifestação Técnica
05763/2019-6 (peça 02), sugeriu a aplicação de multa ao
responsável, nos seguintes termos:
[...]
PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO.
Em face do descumprimento do prazo legal e do não
atendimento ao Termo de Notificação Eletrônico
3458/2019 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).
[...]
Corroborando esse entendimento, o Ministério Público
de Contas emitiu o Parecer 02203/2019-5 (peça 06), da
lavra do procurador Luis Henrique Anastácio da Silva
Tendo os autos integrado a pauta da 25ª Sessão Ordinária
do Plenário, em 30 de julho de 2019, foi proferido
voto pelo conselheiro relator, João Luiz Cotta Lovatti,
www.tce.es.gov.br

encampado integralmente os termos propostos pela
área técnica e Ministério Público de Contas, conforme
Voto do Relator 03401/2019-3 (peça 08).
II FUNDAMENTOS
Conforme relatado, os autos sob análise tratam das
omissões no encaminhamento das prestações de contas
mensais relativas aos meses 01, 02, 03 e 04 do exercício
de 2019 do Fundo Municipal de Conservação Ambiental
de Vila Velha.
A Manifestação Técnica 05763/2019-6 (peça 02)
verificou que não houve saneamento das omissões,
restando caracterizado o descumprimento do prazo para
encaminhamento das referidas prestações de contas.
E diante disso, sugeriu a aplicação de multa ao gestor,
nos termos do artigo 135, inciso VIII, na forma do §4º
do mesmo artigo, da Lei Complementar Nº 621, de 8 de
março de 2012.
Esse é o embasamento do voto do relator, João Luiz Cotta
Lovatti, que adotou a supramencionada manifestação
técnica, assim como fez o Ministério Público de Contas.
Registro, por oportuno, que existem vários precedentes
deste Tribunal de Contas, idênticos ao caso concreto,
cuja proposta de deliberação diverge da apresentada
pelo conselheiro relator, razão pela qual solicitei vistas
dos autos, submetendo o presente voto para apreciação
desta Corte.
Preliminarmente, cabe registrar que a omissão no
encaminhamento de prestações de contas mensais,
consubstanciada no não envio ou no envio fora do prazo,
é infração passível de multa, conforme consta do artigo
135, VIII, da LC 621/2012 (Lei Orgânica do TCEES).
É importante também esclarecer que o § 4º do citado
Terça-feira, 20 de agosto de 2019
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dispositivo legal foi recentemente alterado pela Lei
Complementar Estadual 902, de 8 de janeiro de 2019
(publicada em 09/01/2019), passando a prever a aplicação
automática da penalidade, independentemente de
prévia comunicação aos responsáveis. Vejamos:
Art. 135. O Tribunal de Contas poderá aplicar multa de
até R$ 100.000,00 (cem mil reais), ou valor equivalente
em outra moeda que venha a ser adotada como moeda
nacional, aos responsáveis por:
[...]
VIII - não envio ou envio fora do prazo de documentos
e/ou informações que compõem a prestação de contas;
[...]
§ 4º A multa aplicada com fundamento nos incisos IV
a IX, XIV e XV prescinde de prévia comunicação dos
responsáveis. (Redação dada pela LC nº 902/2019 – DOE
9.1.2019)
Sendo assim, a alteração legislativa, com vigência
atrelada a 1º de janeiro de 2019 (art. 39, da LC 902/2019),
é plenamente aplicável ao caso em exame, já que as
omissões identificadas são posteriores à sua entrada
em vigor, pois, como se vê, o prazo para a remessa das
prestações mensais em questão exauriu-se em 20/02,
10/03, 10/04 e 10/05/2019 (Anexo I, da Instrução
Normativa 43, de 5 de dezembro de 2017), configurandose, a partir daí as omissões a serem sancionadas.
Além disso, os valores de multa fixados na Resolução
TC 261, de 4 de junho de 2013 (Regimento Interno do
TCEES), foram fixados por meio da Emenda Regimental
10, de 26 de março de 2019, com vigência a partir de 1º
de abril de 2019 (art. 97, ER 10/2019), a saber:
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:

[...]

[...]

[g.n.]

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; (Redação dada pela Emenda Regimental nº 010,
de 26.3.2019).

Analisando os autos, verifico que o gestor está
inadimplente com esta Corte de Contas desde 20 de
fevereiro até a presente análise.

Redação Anterior:
VIII - não envio ou envio fora do prazo de documentos
e ou informações que compõem a prestação de contas:
multa no valor compreendido entre dois e dez por cento;
[...]
§ 1º A multa aplicada com fundamento nos incisos IV
a IX, XIII e XIV, prescinde de prévia comunicação dos
responsáveis. (Redação dada pela Emenda Regimental
nº 010, de 26.3.2019).
Nesse caso, ainda que posterior à omissão identificada,
os novos valores estipulados a partir da alteração
regimental, combinados com o art. 135, da LC 621/2012,
beneficiariam o agente por ocasião da aplicação de
eventual sanção, já que foram reduzidos em relação
aos valores anteriormente previstos, o que observaria
a disposição constitucional constante do art. 5º, XL, da
Constituição Federal:
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de
qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos
estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do
direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à
propriedade, nos termos seguintes:
www.tce.es.gov.br

XL - a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o
réu;

Dessa forma, entendo que sua inércia em atender à
legislação que o obriga a prestar contas dos recursos
públicos, além de contrariar os desígnios deste Tribunal,
frustra mandamentos constitucionais, inviabilizando
a verificação das informações referentes à execução
orçamentária, financeira e patrimonial da entidade.
Nesse sentido, encampo, em parte, o posicionamento
da área técnica.
Ainda assim, considerando que houve uma recente
ruptura da prática administrativa até então reiterada
por decorrência de expressa alteração normativa,
mas que antes previa a notificação e a citação prévia
do responsável como condição para a aplicação de
penalidade, entendo que cabe recorrer ao disposto nos
artigos 23 e 24, parágrafo único, do Decreto-lei 4.657, de
4 de setembro de 1942 (Lei de Introdução às normas de
Direito Brasileiro - LINDB), para justificar, por enquanto,
a não aplicação de sanção ao senhor José Vicente de Sá
Pimentel, como segue:
Art. 23. A decisão administrativa, controladora ou
judicial que estabelecer interpretação ou orientação
nova sobre norma de conteúdo indeterminado, impondo
novo dever ou novo condicionamento de direito, deverá
prever regime de transição quando indispensável para
que o novo dever ou condicionamento de direito seja
Terça-feira, 20 de agosto de 2019
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cumprido de modo proporcional, equânime e eficiente e
sem prejuízo aos interesses gerais.

Decreto-Lei 4.657, de 4 de setembro de 1942 (Lei de às
Normas do Direito Brasileiro - LINDB):

Art. 24. [...]

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.

Parágrafo único. Consideram-se orientações gerais
as interpretações e especificações contidas em atos
públicos de caráter geral ou em jurisprudência judicial
ou administrativa majoritária, e ainda as adotadas
por prática administrativa reiterada e de amplo
conhecimento público.
Não obstante, cabe ressaltar oportunamente, que ficou
demonstrado nos autos do processo TC 04878/2018-1,
que a Administração Municipal de Vila Velha enfrentou
dificuldades relacionadas a transição entre o sistema de
gestão antigo com o atual. Naqueles autos, o Ministério
Público de Contas, emitiu o Parecer 01999/2019-2 (peça
67 do Processo 04878/2018-1) da lavra do procurador
Luciano Vieira, e destacou que as justificativas trazidas
pelo gestor acerca das dificuldades enfrentadas são
plausíveis, e por essa razão, pugnou pelo afastamento
da irregularidade atinente ao atraso no envio das contas,
bem como pelo afastamento da multa.
Vale dizer que este entendimento foi encampado por
esta Corte de Contas nos processos 08877/2019-1 –
Decisão 01291/2019-7 (Procuradoria Geral do Município
de Vila Velha), 08898/2019-3 - Decisão 01292/2019-1
(Fundo Municipal de Saúde de Vila Velha), 09089/20194 – Decisão 01293/2019-6 (Secretaria Municipal de
Esporte e Lazer de Vila Velha) e 09072/2019-9 – Decisão
01154/2019-3 (Secretaria Municipal de Desenvolvimento
Sustentável de Vila Velha), todos relativos a omissão de
encaminhamento das prestações de contas mensais.
Nessas circunstâncias, ressalto os termos do art. 22, do

§ 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. (Incluído pela Lei nº
13.655, de 2018)
§ 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. (Incluído pela Lei nº 13.655, de
2018)
§ 3º As sanções aplicadas ao agente serão levadas em
conta na dosimetria das demais sanções de mesma
natureza e relativas ao mesmo fato. (Incluído pela Lei nº
13.655, de 2018)
Portanto, o não envio das prestações de contas
mensais aliada às circunstâncias fáticas relacionadas a
transição entre o sistema de gestão antigo com o atual
foram preponderantes para ocasionar a irregularidade
consubstanciada. Tal fato se comprova com as
informações constantes no Processo TC 4311/20183 que se trata de representação em face da Prefeitura
Municipal de Vila Velha, em que ficou constatada a
contratação de nova empresa prestadora dos serviços
de informática.
www.tce.es.gov.br

Por essa razão, é fundamental que referida seja feita
à luz da legislação supracitada e dos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade, considerando,
sobretudo, os obstáculos, as dificuldades e as
circunstâncias práticas que condicionaram a ação do
agente.
Na linha de raciocínio apontada, reconheço as
dificuldades reais do gestor e as exigências das políticas
públicas a seu cargo e no caso concreto, e embora
entenda que, tanto pelo critério hierárquico como pelo
cronológico, o art. 21, § 1º, da Instrução Normativa TC
43, de 5 de dezembro de 2017, não mais se aplica a casos
de omissão no encaminhamento de contas mensais,
divirjo do conselheiro relator, e voto, pelas razões acimas
externadas, para que seja expedida notificação ao
senhor José Vicente de Sá Pimentel, para que, no prazo
improrrogável de 5 (cinco) dias, cumpra a obrigação,
encaminhando as prestações de contas mensais relativas
aos meses 01, 02, 03 e 04 de 2019 do Fundo Municipal
de Conservação Ambiental de Vila Velha:
Art. 21. [...]
§ 1º. Constatado o descumprimento do prazo previsto
no artigo 20 ou transcorrido o prazo de cinco dias
da expedição da notificação eletrônica sem que o
responsável tenha tomado ciência da mesma, será
autuado processo e expedidas, concomitantemente,
notificação e citação ao responsável, fixando-lhe prazo
de cinco dias improrrogáveis para cumprimento da
obrigação e apresentação das razões de justificativas
pelo não atendimento aos prazos fixados.
III PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO
Por todo o exposto e com base na competência outorgada
Terça-feira, 20 de agosto de 2019
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pelo inciso V, do artigo 29, da Resolução TC 261, de 4
de junho de 2013 (Regimento Interno do Tribunal de
Contas), divirjo do entendimento da área técnica, do
Ministério Público Especial de Contas e do conselheiro
relator, e VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a
seguinte proposta de deliberação:
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Conselheiro
1. DECISÃO:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, DECIDEM os
conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão plenária, ante as razões
expostas:
1.1. NOTIFICAR o senhor José Vicente de Sá Pimentel
para que, no prazo improrrogável de 5 (cinco) dias,
encaminhe as prestações de contas mensais relativas
aos meses 01, 02, 03 e 04 de 2019 do Fundo Municipal
de Conservação Ambiental de Vila Velha, sob pena de
aplicação de multa, conforme artigo 389 do Regimento
Interno e artigo 135 da Lei Complementar 621/2012.
1.2. DETERMINAR à Secretaria Geral das Sessões
o encaminhamento ao responsável de cópia desta
Decisão juntamente com o termo de notificação,
preferencialmente em mídia digital, dando-lhe CIÊNCIA
de que:
1.2.1. é assegurado o direito de realizar sustentação oral,
nos moldes autorizados pelos parágrafos do art. 61, da
Lei Complementar Estadual 621/2012;
1.2.2. as demais comunicações de atos processuais,
inclusive da inclusão deste processo em pauta para

julgamento, serão feitas mediante publicação no Diário
Oficial Eletrônico deste Tribunal, em atendimento ao art.
181, da LC 621/2012 e ao art. 359 e 360, do Regimento
Interno desta Corte (diario.tce.es.gov.br/).
2. Por maioria, nos termos do voto-vista do conselheiro
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun. Vencido o então
relator, conselheiro substituto João Luiz Cotta Lovatti,
que votou por aplicar multa. Absteve-se de votar, por
impedimento, o conselheiro Domingos Augusto Taufner,
nos termos do art. 86, § 4º, do Regimento Interno.
3. Data da Sessão: 06/08/2019 – 26ª Sessão Ordinária
do Plenário.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto
(presidente), Sebastião Carlos Ranna de Macedo,
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, Sérgio Manoel
Nader Borges, Rodrigo Coelho do Carmo e Luiz Carlos
Ciciliotti da Cunha.
4.2. Conselheiros Substitutos: João Luiz Cotta Lovatti
(relator, nos termos do art. 86, § 2º e 4º do Regimento
Interno).
5. Membro do Ministério Público Especial de Contas:
Luciano Vieira.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
Decisão 01947/2019-5

Vila Velha
Relator: João Luiz Cotta Lovatti
Responsável: ANA CLAUDIA PEREIRA SIMOES LIMA
CONTROLE EXTERNO – FISCALIZAÇÃO – OMISSÃO
NO ENCAMINHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
MENSAL – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL DE VILA VELHA – MESES 01, 02, 03 E 04/2019 –
NOTIFICAÇÃO – PRAZO IMPRORROGÁVEL DE 5 (CINCO)
DIAS.
VOTO DO RELATOR
O EXMO. RELATOR CONSELHEIRO SUBSTITUTO JOÃO
LUIZ COTTA LOVATTI:
I. RELATÓRIO
Tratam os presentes autos de omissão do Fundo
Municipal de Assistência Social de Vila Velha, sob
responsabilidade da Sra. Ana Claudia Pereira Simões
Lima, no encaminhamento, por meio do sistema CidadES
deste Tribunal, das Prestações de Contas Mensais dos
meses 01, 02, 03 e 04 do exercício 2019, prevista na IN
TC 43/2017.
Por meio do Termo de Notificação Eletrônico 03449/2019
a responsável foi notificada do descumprimento do
prazo para envio/homologação dos dados da Prestação
de Contas Mensal, referente aos meses janeiro a abril de
2019, fixando cinco dias para cumprimento da obrigação,
sob pena de multa.

Classificação: Controle Externo > Fiscalização > Omissão

Mantida a omissão, o NCE - Núcleo de Controle Externo
de Contabilidade e Economia autuou processo, e por
meio da Manifestação Técnica 05762/2019-1, apresenta
proposta de encaminhamento nos seguintes termos:

UG: FMASVV - Fundo Municipal de Assistência Social de

PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO.

Produzido em fase anterior ao julgamento
Processo: 08831/2019-1

www.tce.es.gov.br
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Em face do descumprimento do prazo legal e do não
atendimento ao Termo de Notificação Eletrônico
03449/2019 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 de Contas,
Dr. Luciano Vieira, através do Parecer 02254/2019-8,
sugerindo, pelas dificuldades que o município de Vila
Velha vem enfrentando para o envio de suas prestações
de contas em razão de troca do Sistema Integrado de
Gestão Pública, o arquivamento do feito, sem prejuízo
de expedir determinação para o envio da prestação de
contas concedendo prazo razoável ao gestor.
II. FUNDAMENTAÇÃO
O presente processo trata de omissão no
encaminhamento da Prestação de Contas Mensal,
referente aos meses 01,02, 03 e 04 do exercício 2019,
do Fundo Municipal de Assistência Social de Vila Velha,
sob responsabilidade da Sra. Ana Claudia Pereira Simões
Lima.
Como anteriormente dito, a responsável foi notificada
pelo descumprimento dos prazos para envio e
homologação das remessas previstas para o período
demandado.
Assim dispõe o artigo 20, §2º e artigo 35 da Instrução

Normativa 43/2017:

e/ou informações que compõem a prestação de contas;

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.

§4º A multa aplicada com fundamento nos incisos IV
a IX, XIV e XV prescinde de prévia comunicação dos
responsáveis.

§ 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. ”
Art. 35 A omissão de informações e o descumprimento
dos prazos estabelecidos nesta Instrução Normativa
sujeitam o responsável à sanção de multa, de acordo
com as disposições da Lei Complementar Estadual
621/2012 e do Regimento Interno do TCEES.
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:
Art. 135. O Tribunal de Contas poderá aplicar multa de
até R$ 100.000,00 (cem mil reais), ou valor equivalente
em outra moeda que venha a ser adotada como moeda
nacional, aos responsáveis por:
[...]
VIII - não envio ou envio fora do prazo de documentos
www.tce.es.gov.br

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
responsáveis
Em pesquisa no Sistema Cidades, observa-se que a
responsável não encaminhou a Prestação de Contas
Mensal – meses de janeiro, fevereiro, março e abril de
2019.
Ante todo o exposto, acompanhando integralmente
o entendimento da Área técnica e parcialmente o
posicionamento do Ministério Público de Contas,
PROPONHO VOTO para que seja adotada a deliberação
que ora submeto à apreciação deste Colegiado.
DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, DECIDEM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em Sessão Plenária, ante as razões
expostas pelo relator;
Terça-feira, 20 de agosto de 2019
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MULTAR Ana Claudia Pereira Simões Lima, no valor de
R$ 2.000, 00 ( dois mil reais) em razão da omissão no
encaminhamento da Prestação de Contas Mensal dos
meses de janeiro, fevereiro, março e abril de 2019 de
acordo com Instrução Normativa 43/2017, nos termos
do art. 389, inciso VIII , § 1º do Regimento Interno (
aprovado pela Resolução 261/2013 ), c/c o art. 135,
Inciso VIII, § 4º da Lei Complementar 621/2012.
NOTIFICAR Ana Claudia Pereira Simões Lima, para que,
no prazo de 05 (cinco) dias improrrogáveis, encaminhe
a esta Corte de Contas a Prestação de Contas mensal –
meses janeiro, fevereiro, março e abril do exercício de
2019, do Fundo Municipal de Assistência Social de Vila
Velha.
JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Relator
VOTO-VISTA
O EXMO. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE
FARIAS CHAMOUN:
I RELATÓRIO
Com o propósito de me inteirar das teses defendidas no
voto constante deste processo, pedi vista em Sessão do
Plenário, o que me permitiu elaborar o voto que nesta
oportunidade submeto à apreciação do Colegiado.
Versam os presentes autos sobre a omissão no
encaminhamento, por meio do sistema CidadES, das
Prestações de Contas Mensais relativas aos meses 01,
02, 03 e 04 do exercício de 2019, do Fundo Municipal de
Assistência Social de Vila Velha, sob responsabilidade da
senhora Ana Claudia Pereira Simões Lima.

Em razão das omissões, esta Corte de Contas emitiu
termo de notificação eletrônico 03449/2019-4 (anexo da
peça 02) a responsável, para que enviasse as Prestações
de Contas Mensais. Contudo, a senhora Ana Claudia
Pereira Simões Lima deixou transcorrer o prazo para a
apresentação da referida documentação.

dias constante do Termo de Notificação Eletrônico
3449/2019, expedido nos moldes do artigo 20 da
Instrução Normativa TC nº 43, de 6 de dezembro de
2017, imperiosa a aplicação de multa ao responsável,
o que encontra ressonância no art. 135, inciso VIII e §4º,
da LC n. 621/12, que estabelece:

Assim, o Núcleo de Controle Externo de Contabilidade
e Economia (NCE), através da Manifestação Técnica
05762/2019-1 (peça 02), sugeriu a aplicação de multa a
responsável, nos seguintes termos:

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:

[...]

(...)

PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO.

VIII – não envio ou envio fora do prazo de documentos
e/ou informações que compõem a prestação de contas;

Em face do descumprimento do prazo legal e do não
atendimento ao Termo de Notificação Eletrônico
3449/2019 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).
[...]
Dando prosseguimento ao feito, o Ministério Público
de Contas emitiu o Parecer 02254/2019-8 (peça 06),
da lavra do procurador Luciano Vieira, divergindo da
opinião técnica, nos seguintes termos:
[...]
Pois bem.
Verificado o descumprimento do prazo de 05 (cinco)
www.tce.es.gov.br

(...)
§ 4º A multa aplicada com fundamento nos incisos IV
a IX, XIV e XV prescinde de prévia comunicação dos
responsáveis (Redação dada pela LC nº 902/2019)
Contudo, cabe destacar que o Município de Vila Velha
vem encontrando dificuldades no envio de suas
prestações de contas dentro do prazo, em razão da troca
do Sistema Integrado de Gestão Pública Municipal, fato
este que foi capaz de mitigar a aplicação de multa nos
Processos TC 00547/2019-8 (Acórdão 00312/2019-3) e
05021/2018-1 (Decisão 02865/2018-4), posicionamento
este que deve prevalecer no presente processo.
Permanecendo, ademais, a necessidade de envio da
prestação de contas a esse Tribunal de Contas pelo
sistema CidadES, como sugeriu a Unidade Técnica.
Ante o exposto, pugna o Ministério Público de Contas
pelo ARQUIVAMENTO do feito, nos termos do art. 330,
inciso IV, do RITCEES, sem prejuízo de que seja expedida
determinação concedendo prazo razoável ao gestor para
Terça-feira, 20 de agosto de 2019
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o envio da prestação de contas.
Reserva-se, ainda, este Parquet ao direito de manifestarse oralmente em sessão de julgamento, na forma do
inciso III do art. 41 da Lei n. 8.625/1993[2], bem como
no parágrafo único do art. 53 da LC n. 621/2012[3].
[...]
Tendo os autos integrado a pauta da 25ª Sessão
Ordinária do Plenário, em 30 de julho de 2019, foi
proferido voto pelo conselheiro relator, João Luiz Cotta
Lovatti, encampando integralmente os termos propostos
pela área técnica e parcialmente o entendimento do
Ministério Público de Contas, conforme Voto do Relator
03400/2019-9 (peça 08).
II FUNDAMENTOS
Conforme relatado, os autos sob análise tratam das
omissões no encaminhamento das prestações de contas
mensais relativas aos meses 01, 02, 03 e 04 do exercício
de 2019 do Fundo Municipal de Assistência Social de Vila
Velha.
A Manifestação Técnica 05762/2019-1 (peça 02)
verificou que não houve saneamento das omissões,
restando caracterizado o descumprimento do prazo para
encaminhamento das referidas prestações de contas.
E diante disso, sugeriu a aplicação de multa a gestora,
nos termos do artigo 135, inciso VIII, na forma do §4 do
mesmo artigo, da Lei Complementar Nº 621, de 8 de
março de 2012.
O Ministério Público de Contas, por meio do Parecer
02254/2019-8 (peça 06) divergiu do entendimento
técnico e pugnou pelo arquivamento dos autos, sem
prejuízo de que seja expedida determinação concedendo
prazo razoável a gestora para o envio da prestação de

contas, destacando que o Município de Vila Velha vem
encontrando dificuldades no envio das prestações de
contas dentro do prazo, em razão da troca do sistema
de gestão.

§ 4º A multa aplicada com fundamento nos incisos IV
a IX, XIV e XV prescinde de prévia comunicação dos
responsáveis. (Redação dada pela LC nº 902/2019 – DOE
9.1.2019)

Os autos devidamente instruídos, o conselheiro
relator, João Luiz Cotta Lovatti, proferiu voto adotando
integralmente a supramencionada manifestação técnica.
Registro, por oportuno, que existem vários precedentes
deste Tribunal de Contas, idênticos ao caso concreto,
cuja proposta de deliberação diverge da apresentada
pelo conselheiro relator, razão pela qual solicitei vistas
dos autos, submetendo o presente voto para apreciação
desta Corte.

Sendo assim, a alteração legislativa, com vigência
atrelada a 1º de janeiro de 2019 (art. 39, da LC 902/2019),
é plenamente aplicável ao caso em exame, já que as
omissões identificadas são posteriores à sua entrada
em vigor, pois, como se vê, o prazo para a remessa das
prestações mensais em questão exauriu-se em 20/02,
10/03, 10/04 e 10/05/2019 (Anexo I, da Instrução
Normativa 43, de 5 de dezembro de 2017), configurandose, a partir daí as omissões a serem sancionadas.

Preliminarmente, cabe registrar que a omissão no
encaminhamento de prestações de contas mensais,
consubstanciada no não envio ou no envio fora do prazo,
é infração passível de multa, conforme consta do artigo
135, VIII, da LC 621/2012 (Lei Orgânica do TCEES).

Além disso, os valores de multa fixados na Resolução
TC 261, de 4 de junho de 2013 (Regimento Interno do
TCEES), foram fixados por meio da Emenda Regimental
10, de 26 de março de 2019, com vigência a partir de 1º
de abril de 2019 (art. 97, ER 10/2019), a saber:

É importante também esclarecer que o § 4º do citado
dispositivo legal foi recentemente alterado pela Lei
Complementar Estadual 902, de 8 de janeiro de 2019
(publicada em 09/01/2019), passando a prever a aplicação
automática da penalidade, independentemente de
prévia comunicação aos responsáveis. Vejamos:

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:
[...]

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

VIII - não envio ou envio fora do prazo de documentos
e ou informações que compõem a prestação de contas:
multa no valor compreendido entre meio e dez por
cento; (Redação dada pela Emenda Regimental nº 010,
de 26.3.2019).

[...]

Redação Anterior:

VIII - não envio ou envio fora do prazo de documentos
e/ou informações que compõem a prestação de contas;

VIII - não envio ou envio fora do prazo de documentos
e ou informações que compõem a prestação de contas:
multa no valor compreendido entre dois e dez por cento;

[...]
www.tce.es.gov.br
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[...]

da área técnica.

§ 1º A multa aplicada com fundamento nos incisos IV
a IX, XIII e XIV, prescinde de prévia comunicação dos
responsáveis. (Redação dada pela Emenda Regimental
nº 010, de 26.3.2019).

Ainda assim, considerando que houve uma recente
ruptura da prática administrativa até então reiterada
por decorrência de expressa alteração normativa,
mas que antes previa a notificação e a citação prévia
do responsável como condição para a aplicação de
penalidade, entendo que cabe recorrer ao disposto nos
artigos 23 e 24, parágrafo único, do Decreto-lei 4.657, de
4 de setembro de 1942 (Lei de Introdução às normas de
Direito Brasileiro - LINDB), para justificar, por enquanto,
a não aplicação de sanção a senhora Ana Claudia Pereira
Simões Lima, como segue:

Nesse caso, ainda que posterior à omissão identificada,
os novos valores estipulados a partir da alteração
regimental, combinados com o art. 135, da LC 621/2012,
beneficiariam o agente por ocasião da aplicação de
eventual sanção, já que foram reduzidos em relação
aos valores anteriormente previstos, o que observaria
a disposição constitucional constante do art. 5º, XL, da
Constituição Federal:
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de
qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos
estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do
direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à
propriedade, nos termos seguintes:
[...]
XL - a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o
réu;
[g.n.]
Analisando os autos, verifico que a gestora está
inadimplente com esta Corte de Contas desde 20 de
fevereiro até a presente análise.
Dessa forma, entendo que sua inércia em atender à
legislação que a obriga a prestar contas dos recursos
públicos, além de contrariar os desígnios deste Tribunal,
frustra mandamentos constitucionais, inviabilizando
a verificação das informações referentes à execução
orçamentária, financeira e patrimonial da entidade.
Nesse sentido, encampo, em parte, o posicionamento

Art. 23. A decisão administrativa, controladora ou
judicial que estabelecer interpretação ou orientação
nova sobre norma de conteúdo indeterminado, impondo
novo dever ou novo condicionamento de direito, deverá
prever regime de transição quando indispensável para
que o novo dever ou condicionamento de direito seja
cumprido de modo proporcional, equânime e eficiente
e sem prejuízo aos interesses gerais.
Art. 24. [...]
Parágrafo único. Consideram-se orientações gerais
as interpretações e especificações contidas em atos
públicos de caráter geral ou em jurisprudência judicial
ou administrativa majoritária, e ainda as adotadas
por prática administrativa reiterada e de amplo
conhecimento público.
Não obstante, cabe ressaltar oportunamente, que ficou
demonstrado nos autos do processo TC 04878/2018-1,
que a Administração Municipal de Vila Velha enfrentou
dificuldades relacionadas a transição entre o sistema de
gestão antigo com o atual. Naqueles autos, o Ministério
www.tce.es.gov.br

Público de Contas, emitiu o Parecer 01999/2019-2 (peça
67 do Processo 04878/2018-1) da lavra do procurador
Luciano Vieira, e destacou que as justificativas trazidas
pelo gestor acerca das dificuldades enfrentadas são
plausíveis, e por essa razão, pugnou pelo afastamento
da irregularidade atinente ao atraso no envio das contas,
bem como pelo afastamento da multa.
Vale dizer que este entendimento foi encampado por
esta Corte de Contas nos processos 08877/2019-1 –
Decisão 01291/2019-7 (Procuradoria Geral do Município
de Vila Velha), 08898/2019-3 - Decisão 01292/2019-1
(Fundo Municipal de Saúde de Vila Velha), 09089/20194 – Decisão 01293/2019-6 (Secretaria Municipal de
Esporte e Lazer de Vila Velha) e 09072/2019-9 – Decisão
01154/2019-3 (Secretaria Municipal de Desenvolvimento
Sustentável de Vila Velha), todos relativos a omissão de
encaminhamento das prestações de contas mensais.
Nessas circunstâncias, ressalto os termos do art. 22, do
Decreto-Lei 4.657, de 4 de setembro de 1942 (Lei de às
Normas do Direito Brasileiro - LINDB):
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. (Incluído pela Lei nº
13.655, de 2018)
§ 2º Na aplicação de sanções, serão consideradas a
natureza e a gravidade da infração cometida, os danos
Terça-feira, 20 de agosto de 2019
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que dela provierem para a administração pública,
as circunstâncias agravantes ou atenuantes e os
antecedentes do agente. (Incluído pela Lei nº 13.655, de
2018)
§ 3º As sanções aplicadas ao agente serão levadas em
conta na dosimetria das demais sanções de mesma
natureza e relativas ao mesmo fato. (Incluído pela Lei nº
13.655, de 2018)
Portanto, o não envio das prestações de contas
mensais aliada às circunstâncias fáticas relacionadas a
transição entre o sistema de gestão antigo com o atual
foram preponderantes para ocasionar a irregularidade
consubstanciada. Tal fato se comprova com as
informações constantes no Processo TC 4311/20183 que se trata de representação em face da Prefeitura
Municipal de Vila Velha, em que ficou constatada a
contratação de nova empresa prestadora dos serviços
de informática.
Por essa razão, é fundamental que referida seja feita
à luz da legislação supracitada e dos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade, considerando,
sobretudo, os obstáculos, as dificuldades e as
circunstâncias práticas que condicionaram a ação do
agente.
Na linha de raciocínio apontada, reconheço as
dificuldades reais do gestor e as exigências das políticas
públicas a seu cargo e no caso concreto, e embora
entenda que, tanto pelo critério hierárquico como pelo
cronológico, o art. 21, § 1º, da Instrução Normativa TC
43, de 5 de dezembro de 2017, não mais se aplica a casos
de omissão no encaminhamento de contas mensais,
divirjo do conselheiro relator, e voto, pelas razões acimas
externadas, para que seja expedida notificação a senhora

Ana Claudia Pereira Simões Lima, para que, no prazo
improrrogável de 5 (cinco) dias, cumpra a obrigação,
encaminhando as prestações de contas mensais relativas
aos meses 01, 02, 03 e 04 de 2019 do Fundo Municipal
de Assistência Social de Vila Velha:
Art. 21. [...]
§ 1º. Constatado o descumprimento do prazo previsto
no artigo 20 ou transcorrido o prazo de cinco dias
da expedição da notificação eletrônica sem que o
responsável tenha tomado ciência da mesma, será
autuado processo e expedidas, concomitantemente,
notificação e citação ao responsável, fixando-lhe prazo
de cinco dias improrrogáveis para cumprimento da
obrigação e apresentação das razões de justificativas
pelo não atendimento aos prazos fixados.
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), divirjo do entendimento da
área técnica e do conselheiro relator, acompanho
parcialmente o 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
1. DECISÃO:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, DECIDEM os
conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão plenária, ante as razões
expostas:
www.tce.es.gov.br

1.1. NOTIFICAR a senhora Ana Claudia Pereira Simões
Lima para que, no prazo improrrogável de 5 (cinco) dias,
encaminhe as prestações de contas mensais relativas
aos meses 01, 02, 03 e 04 de 2019 do Fundo Municipal
de Assistência Social de Vila Velha, sob pena de aplicação
de multa, conforme artigo 389 do Regimento Interno e
artigo 135 da Lei Complementar 621/2012.
1.2. DETERMINAR à Secretaria Geral das Sessões
o encaminhamento ao responsável de cópia desta
Decisão juntamente com o termo de notificação,
preferencialmente em mídia digital, dando-lhe CIÊNCIA
de que:
1.2.1. é assegurado o direito de realizar sustentação oral,
nos moldes autorizados pelos parágrafos do art. 61, da
Lei Complementar Estadual 621/2012;
1.2.2. as demais comunicações de atos processuais,
inclusive da inclusão deste processo em pauta para
julgamento, serão feitas mediante publicação no Diário
Oficial Eletrônico deste Tribunal, em atendimento ao art.
181, da LC 621/2012 e ao art. 359 e 360, do Regimento
Interno desta Corte (diario.tce.es.gov.br/).
2. Por maioria, nos termos do voto-vista do conselheiro
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun. Vencido o então
relator, conselheiro substituto João Luiz Cotta Lovatti,
que votou por aplicar multa. Absteve-se de votar, por
impedimento, o conselheiro Domingos Augusto Taufner,
nos termos do art. 86, § 4º, do Regimento Interno.
3. Data da Sessão: 06/08/2019 – 26ª Sessão Ordinária
do Plenário.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto
(presidente), Sebastião Carlos Ranna de Macedo,
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Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, Sérgio Manoel
Nader Borges, Rodrigo Coelho do Carmo e Luiz Carlos
Ciciliotti da Cunha.
4.2. Conselheiros Substitutos: João Luiz Cotta Lovatti
(relator, nos termos do art. 86, § 2º e 4º do Regimento
Interno).
5. Membro do Ministério Público Especial de Contas:
Luciano Vieira.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
Decisão 01946/2019-1
Produzido em fase anterior ao julgamento
Processo: 08644/2019-1
Classificação: Controle Externo > Fiscalização > Omissão
UG: FMDC - Fundo Municipal de Defesa do Consumidor
de Vila Velha
Relator: João Luiz Cotta Lovatti
Responsável: ANDRE ABREU DE ALMEIDA
FISCALIZAÇÃO – OMISSÃO - CITAÇÃO - PRAZO: 05 DIAS.
O CONSELHEIRO RELATOR JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI:
I. RELATÓRIO
Tratam os presentes autos de omissão do Fundo
Municipal de Defesa do Consumidor de Vila Velha, sob
responsabilidade do Sr. Andre Abreu de Almeida, no
encaminhamento, por meio do sistema CidadES deste
Tribunal, das Prestações de Contas Mensais dos meses
12, 13 e 14 do exercício 2018, prevista na IN TC 43/2017.
Por meio do Termo de Notificação Eletrônico 436/2019,
o responsável foi notificado do descumprimento do

prazo para envio/homologação dos dados da Prestação
de Contas Mensal, referente aos 12, 13 e 14 de 2018,
fixando cinco dias para cumprimento da obrigação, sob
pena de multa.
Mantida a omissão, o NCE - Núcleo de Controle Externo
de Contabilidade e Economia autuou processo, e por
meio da Manifestação Técnica 05736/2019-9, 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
0436/2019 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 de Contas, Dr.
Luis Henrique Anastácio da Silva, Parecer 02207/2019-3,
anuindo aos termos da proposta contida da Manifestação
Técnica 005736/2019-9.
II. FUNDAMENTAÇÃO
O presente processo trata de omissão no encaminhamento
da Prestação de Contas Mensal, referente aos meses 12,
13 e 14 do exercício 2018, do Fundo Municipal de Defesa
do Consumidor de Vila Velha, sob responsabilidade do
Sr. Andre Abreu de Almeida.
Como anteriormente dito, o responsável foi notificado
www.tce.es.gov.br

pelo descumprimento dos prazos para envio e
homologação das remessas previstas para o período
demandado.
Assim dispõe o artigo 20, §2º e artigo 35 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. ”
Art. 35 A omissão de informações e o descumprimento
dos prazos estabelecidos nesta Instrução Normativa
sujeitam o responsável à sanção de multa, de acordo
com as disposições da Lei Complementar Estadual
621/2012 e do Regimento Interno do TCEES.
Em pesquisa no Sistema Cidades, observa-se que o prazo
para entrega da PCM do mês de dezembro vencia no dia
27/02/19 e foi homologada em 22/05/19; o prazo de
vencimento do mês de treze era no dia 27/02/19 e foi
homologada no dia 22/05/19; o prazo de vencimento
do mês quatorze era no dia 27/02/19 e foi homologada
no dia 22/05/19; ou seja, todas entregues de forma
intempestiva.
Considerando que na redação anterior do art. 135 da Lei
Orgânica nº 621/2012, o Inciso VIII não estava incluído
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nas situações que autorizavam este Tribunal aplicação
de multa sem prévia comunicação aos responsáveis,
entendo, neste caso, por se tratar de exercício de 2018,
que o gestor deve ser comunicado antes de se aplicar a
sanção. Tais permissivos estão elencados no artigo 135
da Lei Complementar ( redação anterior) , não constando
o Inciso VIII, vejamos:
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:
[...]
V - obstrução ao livre exercício das inspeções e auditorias
determinadas;
VI - sonegação de processo, documento ou informação,
em procedimentos de fiscalização realizados pelo
Tribunal de Contas;
VII - reincidência no descumprimento de determinação
do Tribunal de Contas;
VIII - não envio ou envio fora do prazo de documentos
e/ou informações que compõem a prestação de contas;
[...]
Redação anterior § 4º A multa aplicada com fundamento
nos incisos V a VII prescinde de prévia comunicação
dos responsáveis, desde que a possibilidade de sua
aplicação conste da comunicação do despacho ou da
decisão descumprida ou do ato de requisição de equipe
de fiscalização ou da publicação no órgão de imprensa
oficial
Esta Corte de Contas tem seu maior interesse em conhecer
a realidade dos atos de gestão da coisa pública, motivo

pelo qual entendo que deve ser determinada a citação
do responsável para apresentar suas justificativas, acerca
do envio em atraso da Prestação de Contas Mensal dos
meses de dezembro, 13 e 14 de 2018.

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

Ante todo o exposto, divergindo do entendimento
da Área técnica e do Ministério Público de Contas,
proponho VOTO para que seja adotada a deliberação
que ora submeto à apreciação deste Colegiado.

4.2. Conselheiros Substitutos: João Luiz Cotta Lovatti
(relator)

JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Relator
1. DECISÃO:
Vistos, relatados e discutidos estes autos, DECIDEM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em Sessão Plenária, ante as razões
expostas pelo Relator, em:
1. CITAR o Sr. André Abreu de Almeida – responsável
pelo Fundo Municipal de Defesa do Consumidor
de Vila Velha, para que no prazo de 05 (cinco) dias
improrrogáveis, apresente os esclarecimentos que julgar
pertinente, em razão da omissão no encaminhamento
da Prestação de Contas Mensal dos meses de 12, 13 e
14 de 2018, dentro do prazo, de acordo com Instrução
Normativa 43/2017, com possibilidade de aplicação de
multa, caso não seja devidamente justificado.
1.2. DISPONIBILIZAR ao agente responsável, cópia da
Manifestação Técnica Nº 05736/2019-9.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 06/08/2019 – 26ª Sessão Ordinária
do Plenário.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto
www.tce.es.gov.br

5. Membro do Ministério Público Especial de Contas:
Luciano Vieira.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
Decisão 01945/2019-6
Produzido em fase anterior ao julgamento
Processo: 08633/2019-3
Classificação: Controle Externo > Fiscalização > Omissão
UG: FMCA - Fundo Municipal de Conservação Ambiental
de Vila Velha
Relator: João Luiz Cotta Lovatti
Responsável: JOSE VICENTE DE SA PIMENTEL
FISCALIZAÇÃO – OMISSÃO - CITAÇÃO - PRAZO: 05 DIAS.
O CONSELHEIRO RELATOR JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI:
I. RELATÓRIO
Tratam os presentes autos de omissão do Fundo
Municipal de Conservação Ambiental de Vila Velha, sob
responsabilidade do Sr. Jose Vicente de Sá Pimentel, no
encaminhamento, por meio do sistema CidadES deste
Tribunal, das Prestações de Contas Mensais dos meses
12, 13 e 14 do exercício 2018, prevista na IN TC 43/2017.
Por meio do Termo de Notificação Eletrônico 451/2019,
o responsável foi notificado do descumprimento do
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prazo para envio/homologação dos dados da Prestação
de Contas Mensal, referente aos 12, 13 e 14 de 2018,
fixando cinco dias para cumprimento da obrigação, sob
pena de multa.

referente aos meses 12, 13 e 14 do exercício 2018, do
Fundo Municipal de Conservação Ambiental de Vila
Velha, sob responsabilidade do Sr. Jose Vicente de Sa
Pimentel.

Mantida a omissão, o NCE - Núcleo de Controle Externo
de Contabilidade e Economia autuou processo, e por
meio da Manifestação Técnica 05732/2019-1, apresenta
proposta de encaminhamento nos seguintes termos:

Como anteriormente dito, o responsável foi notificado
pelo descumprimento dos prazos para envio e
homologação das remessas previstas para o período
demandado.

PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO.

Assim dispõe o artigo 20, §2º e artigo 35 da Instrução
Normativa 43/2017:

Em face do descumprimento do prazo legal e do não
atendimento ao Termo de Notificação Eletrônico
0451/2019 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 de Contas,
Dr. Luciano Vieira, Parecer 02255/2019-1, sugerindo,
pelas dificuldades que o município de Vila Velha vem
enfrentando para o envio de suas prestações de contas
em razão de troca do Sistema Integrado de Gestão
Pública, o arquivamento do feito, sem prejuízo de
expedir determinação para o envio da prestação de
contas concedendo prazo razoável ao gestor.
II. FUNDAMENTAÇÃO
O presente processo trata de omissão no
encaminhamento da Prestação de Contas Mensal,

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. ”
Art. 35 A omissão de informações e o descumprimento
dos prazos estabelecidos nesta Instrução Normativa
sujeitam o responsável à sanção de multa, de acordo
com as disposições da Lei Complementar Estadual
621/2012 e do Regimento Interno do TCEES.
Em pesquisa no Sistema Cidades, observa-se que o prazo
para entrega da PCM do mês de dezembro vencia no dia
27/02/19 e foi homologada em 22/05/19; o prazo de
vencimento do mês de treze era no dia 27/02/19 e foi
homologada no dia 22/05/19; o prazo de vencimento
www.tce.es.gov.br

do mês quatorze era no dia 27/02/19 e foi homologada
no dia 22/05/19; ou seja, todas entregues de forma
intempestiva.
Considerando que na redação anterior do art. 135 da Lei
Orgânica nº 621/2012, o Inciso VIII não estava incluído
nas situações que autorizavam este Tribunal aplicação
de multa sem prévia comunicação aos responsáveis,
entendo, neste caso, por se tratar de exercício de 2018,
que o gestor deve ser comunicado antes de se aplicar a
sanção. Tais permissivos estão elencados no artigo 135
da Lei Complementar ( redação anterior) , não constando
o Inciso VIII, vejamos:
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:
[...]
V - obstrução ao livre exercício das inspeções e auditorias
determinadas;
VI - sonegação de processo, documento ou informação,
em procedimentos de fiscalização realizados pelo
Tribunal de Contas;
VII - reincidência no descumprimento de determinação
do Tribunal de Contas;
VIII - não envio ou envio fora do prazo de documentos
e/ou informações que compõem a prestação de contas;
[...]
Redação anterior § 4º A multa aplicada com fundamento
nos incisos V a VII prescinde de prévia comunicação
dos responsáveis, desde que a possibilidade de sua
aplicação conste da comunicação do despacho ou da
Terça-feira, 20 de agosto de 2019
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decisão descumprida ou do ato de requisição de equipe
de fiscalização ou da publicação no órgão de imprensa
oficial

2. Unânime.

Esta Corte de Contas tem seu maior interesse em conhecer
a realidade dos atos de gestão da coisa pública, motivo
pelo qual entendo que deve ser determinada a citação
do responsável para apresentar suas justificativas, acerca
do envio em atraso da Prestação de Contas Mensal dos
meses de dezembro, 13 e 14 de 2018.

4. Especificação do quórum:

Ante todo o exposto, divergindo do entendimento
da Área técnica e do Ministério Público de Contas,
proponho VOTO para que seja adotada a deliberação
que ora submeto à apreciação deste Colegiado.

4.2. Conselheiros Substitutos: João Luiz Cotta Lovatti
(relator)

JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Relator
1. DECISÃO:
Vistos, relatados e discutidos estes autos, DECIDEM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em Sessão Plenária, ante as razões
expostas pelo Relator, em:
1.1. CITAR o Sr. Jose Vicente de Sá Pimentel – responsável
pelo Fundo Municipal de Conservação Ambiental
de Vila Velha, para que no prazo de 05 (cinco) dias
improrrogáveis, apresente os esclarecimentos que julgar
pertinente, em razão da omissão no encaminhamento
da Prestação de Contas Mensal dos meses de 12, 13 e
14 de 2018, dentro do prazo, de acordo com Instrução
Normativa 43/2017, com possibilidade de aplicação de
multa, caso não seja devidamente justificado.
1.2. Encaminhar, ao agente responsável, cópia da
Manifestação Técnica Nº 05732/2019-1.

3. Data da Sessão: 06/08/2019 – 26ª Sessão Ordinária
do Plenário.
4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto
(presidente), Sebastião Carlos Ranna de Macedo,
Domingos Augusto Taufner, Rodrigo Flávio Freire Farias
Chamoun, Sérgio Manoel Nader Borges, Rodrigo Coelho
do Carmo e Luiz Carlos Ciciliotti da Cunha.

5. Membro do Ministério Público Especial de Contas:
Luciano Vieira.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
Decisão 01940/2019-3

Versam os presentes autos sobre a omissão no
encaminhamento, por meio do sistema CidadES, das
Prestações de Contas Mensais relativas aos meses 12,
13 e 14 do exercício de 2018, do Fundo Municipal de
Cultura de Vila Velha, sob responsabilidade do senhor
Sebastião Maciel Aguiar.
Em razão das omissões, esta Corte de Contas emitiu
Termo de Notificação Eletrônico n.º 00623/2019-1
(anexo da Manifestação Técnica n.º 05737/2019-3) ao
responsável, para que enviasse as Prestações de Contas
Mensais. Contudo, o senhor Sebastião Maciel Aguiar
deixou transcorrer o prazo para a apresentação da
referida documentação.
Assim, o Núcleo de Controle Externo de Contabilidade
e Economia – NCE, através da Manifestação Técnica
n.º 05737/2019-3, sugeriu a aplicação de multa ao
responsável, nos seguintes termos:

Produzido em fase anterior ao julgamento

[...]

Processo: 08646/2019-1

PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO

Classificação: Controle Externo > Fiscalização > Omissão
UG: FMC - Fundo Municipal de Cultura de Vila Velha
Relator: Márcia Jaccoud Freitas
Responsável: SEBASTIAO MACIEL AGUIAR
CONTROLE EXTERNO – FISCALIZAÇÃO – OMISSÃO
NO ENCAMINHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
MENSAL – FUNDO MUNICIPAL CULTURA DE VILA
VELHA – MESES 12, 13 e 14/2018 – CITAÇÃO – PRAZO
IMPRORROGÁVEL DE 5 (CINCO) DIAS
A EXMA. SRA. CONSELHEIRA SUBSTITUTA MÁRCIA
JACCOUD FREITAS:

Em face do descumprimento do prazo legal e o não
atendimento ao Termo de Notificação Eletrônico
3453/2019 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).
[...]
O Ministério Público de Contas, por meio do Parecer n.º
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02310/2019-8, de lavra do procurador Luciano Vieira,
observou que a lei impõe multa aos gestores, no caso
de atraso no encaminhamento da PCM. Entretanto,
ponderou que, no caso do Município de Vila Velha, como
há o registro de dificuldades no encaminhamento da
documentação em razão da troca do Sistema Integrado
de Gestão Pública Municipal, o MPC sugere a mitigação
da irregularidade e, por consequência, opina pelo
arquivamento do feito.
II FUNDAMENTOS
Primeiramente, cabe registrar que a omissão no
encaminhamento de prestações de contas mensais –
que se consubstancia no não envio ou no envio fora do
prazo da documentação –, é infração passível de multa,
conforme consta do artigo 135, VIII, da Lei Complementar
n.º 621/2012.
É importante também esclarecer que o § 4º do citado
dispositivo legal foi recentemente alterado pela Lei
Complementar Estadual n.º 902/2019, passando
a prever a aplicação automática da penalidade,
independentemente de prévia comunicação aos
responsáveis. Vejamos:

responsáveis. (Redação dada pela LC nº 902/2019 – DOE
9.1.2019)
Sendo assim, a alteração legislativa, com vigência
atrelada a 1º de janeiro de 2019 (art. 39, da LC
902/2019), é plenamente aplicável ao caso em exame,
já que as omissões identificadas são posteriores à sua
entrada em vigor, pois, como se vê, o prazo para a
remessa das prestações mensais em questão exauriu-se
em 20/02/2019, conforme extraído do sistema CidadES,
configurando-se, a partir daí as omissões a serem
sancionadas.
Além disso, os valores de multa foram fixados por meio
da Emenda Regimental n.º 10, de 26 de março de 2019,
com vigência a partir de 1º de abril de 2019 (art. 97, ER
10/2019), a saber:
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:

a IX, XIII e XIV, prescinde de prévia comunicação dos
responsáveis. (Redação dada pela Emenda Regimental
nº 010, de 26.3.2019).
Nesse caso, ainda que posterior à omissão identificada,
os novos valores estipulados a partir da alteração
regimental, combinados com o art. 135, da LC 621/2012,
beneficiariam o agente por ocasião da aplicação de
eventual sanção, já que foram reduzidos em relação
aos valores anteriormente previstos, o que observaria
a disposição constitucional constante do art. 5º, XL, da
Constituição Federal:
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de
qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos
estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do
direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à
propriedade, nos termos seguintes:
[...]
XL - a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o
réu;

[...]

[g.n.]

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

VIII - não envio ou envio fora do prazo de documentos
e ou informações que compõem a prestação de contas:
multa no valor compreendido entre meio e dez por
cento; (Redação dada pela Emenda Regimental nº 010,
de 26.3.2019).

Analisando os autos, verifico que o gestor está
inadimplente com esta Corte de Contas desde 20 de
fevereiro de 2019, suprindo as omissões somente em
maio de 2019, conforme informação extraída do sistema
CidadES.

[...]

Redação Anterior:

VIII - não envio ou envio fora do prazo de documentos
e/ou informações que compõem a prestação de contas;

VIII - não envio ou envio fora do prazo de documentos
e ou informações que compõem a prestação de contas:
multa no valor compreendido entre dois e dez por cento;

Dessa forma, entendo que sua inércia em atender à
legislação que o obriga a prestar contas dos recursos
públicos, além de contrariar os desígnios deste Tribunal,
frustra mandamentos constitucionais, inviabilizando
a verificação das informações referentes à execução
orçamentária, financeira e patrimonial da entidade.
Nesse sentido, encampo, em parte, o posicionamento

[...]
§ 4º A multa aplicada com fundamento nos incisos IV
a IX, XIV e XV prescinde de prévia comunicação dos

[...]
§ 1º A multa aplicada com fundamento nos incisos IV
www.tce.es.gov.br
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da área técnica.
Ainda assim, considerando que houve uma recente
ruptura da prática administrativa até então reiterada
por decorrência de expressa alteração normativa,
mas que antes previa a notificação e a citação prévia
do responsável como condição para a aplicação de
penalidade, entendo que cabe recorrer ao disposto nos
artigos 23 e 24, parágrafo único, do Decreto-lei 4.657, de
4 de setembro de 1942 (Lei de Introdução às normas de
Direito Brasileiro - LINDB), para justificar, por enquanto,
a não aplicação de sanção ao senhor Sebastião Maciel
Aguiar e o seu chamamento aos autos, como segue:
Art. 23. A decisão administrativa, controladora ou
judicial que estabelecer interpretação ou orientação
nova sobre norma de conteúdo indeterminado, impondo
novo dever ou novo condicionamento de direito, deverá
prever regime de transição quando indispensável para
que o novo dever ou condicionamento de direito seja
cumprido de modo proporcional, equânime e eficiente
e sem prejuízo aos interesses gerais.
Art. 24. [...]

acima externadas, por que seja expedida citação ao
senhor Sebastião Maciel Aguiar para que, no prazo
improrrogável de 5 (cinco) dias apresente razões de
justificativas:
Art. 21. [...]
§ 1º. Constatado o descumprimento do prazo previsto
no artigo 20 ou transcorrido o prazo de cinco dias
da expedição da notificação eletrônica sem que o
responsável tenha tomado ciência da mesma, será
autuado processo e expedidas, concomitantemente,
notificação e citação ao responsável, fixando-lhe prazo
de cinco dias improrrogáveis para cumprimento da
obrigação e apresentação das razões de justificativas
pelo não atendimento aos prazos fixados.
Em 15 de julho de 2019.
MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Conselheira Substituta
1. DECISÃO:
DECIDEM os Conselheiros do Tribunal de Contas do
Estado do Espírito Santo, reunidos em Sessão Plenária,
ante as razões expostas pela Relatora, em:

Parágrafo único. Consideram-se orientações gerais
as interpretações e especificações contidas em atos
públicos de caráter geral ou em jurisprudência judicial
ou administrativa majoritária, e ainda as adotadas
por prática administrativa reiterada e de amplo
conhecimento público.

1.1. CITAR o senhor Sebastião Maciel Aguiar para que,
no prazo improrrogável de 5 (cinco) dias, apresente
razões de justificativas, nos termos do art. 21, § 1º da IN
43/2017 combinado com os artigos 23 e 24, parágrafo
único, da LINDB;

Portanto, embora entenda que, tanto pelo critério
hierárquico como pelo cronológico, o art. 21, § 1º,
da Instrução Normativa TC 43, de 5 de dezembro
de 2017, não mais se aplica a casos de omissão no
encaminhamento de contas mensais, voto, pelas razões

1.2. DETERMINAR à Secretaria Geral das Sessões o
encaminhamento à responsável de cópia desta Decisão
juntamente com os termos de notificação e de citação,
preferencialmente em mídia digital, dando-lhe CIÊNCIA
de que:
www.tce.es.gov.br

1.2.1. a citação ter-se-á como realizada mediante sua
ciência ou quando confirmada por recibo assinado por
pessoa encarregada de receber correspondência ou,
conforme o caso, por membro da família ou empregado
do responsável ou do interessado, na forma do art. 64, I,
II e § 1º, I, da Lei Complementar 621/2012 e art. 359, I, II
e § 2º, I do Regimento Interno;
1.2.2. é assegurado o direito de realizar sustentação oral,
nos moldes autorizados pelos parágrafos do art. 61, da
Lei Complementar Estadual 621/2012;
1.2.3. as demais comunicações de atos processuais,
inclusive da inclusão deste processo em pauta para
julgamento, serão feitas mediante publicação no Diário
Oficial Eletrônico deste Tribunal, em atendimento ao art.
181, da LC 621/2012 e ao art. 359 e 360, do Regimento
Interno desta Corte (diario.tce.es.gov.br/); e
1.2.4. não cabe recurso da decisão que determinar a
citação do responsável, na forma do art. 153, II da Lei
Complementar Estadual 621/2012 e art. 398, II, da
Resolução TC 261, de 8 de junho de 2013 (Regimento
Interno do Tribunal).
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 06/08/2019 – 26ª Sessão Ordinária
do Plenário.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto
(presidente), Sebastião Carlos Ranna de Macedo,
Domingos Augusto Taufner, Rodrigo Flávio Freire Farias
Chamoun, Sérgio Manoel Nader Borges, Rodrigo Coelho
do Carmo e Luiz Carlos Ciciliotti da Cunha.
4.2. Conselheiros Substitutos: Márcia Jaccoud Freitas
(relatora).
Terça-feira, 20 de agosto de 2019
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5. Membro do Ministério Público Especial de Contas:
Luciano Vieira.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
Decisão 01937/2019-1
Produzido em fase anterior ao julgamento
Processo: 10079/2019-5
Classificação: Relatório de Gestão Fiscal
Exercício: 2019
UG: TRIBUNAL DE JUSTICA - Tribunal de Justiça do Estado
do Espírito Santo
Relator: Domingos Augusto Taufner
Responsável: SERGIO LUIZ TEIXEIRA GAMA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL – TRIBUNAL DE JUSTICA
– 1° QUADRIMESTRE DE 2019 – CIÊNCIA –ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO
TAUFNER
RELATÓRIO
Trata o presente processo de Relatório de Gestão Fiscal
referente ao 1º Quadrimestre de 2019, do Tribunal de
Justiça do Estado do Espírito Santo, de responsabilidade
do senhor Sérgio Luiz Teixeira Gama – Presidente.
O Núcleo de Controle Externo de Macroavaliação
Governamental elaborou o Relatório Técnico nº
0207/2019-1 e Manifestação Técnica nº 6876/2019-8,
entendendo que o Poder Judiciário não se enquadra na
situação mencionada no inciso II do artigo 59 da LRF.
O Ministério Público de Contas, por meio do Parecer
nº 02988/2019-6, da lavra do Procurador-Geral Dr.
Luciano Vieira, acolheu o encaminhamento proposto

no Relatório Técnico nº 0207/2019-1 e Manifestação
Técnica nº 6876/2019-8.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
Trata-se da fiscalização do Relatório de Gestão Fiscal
(RGF), concernente ao 1º quadrimestre de 2019 do
Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo.
A Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF preconiza no art.
54 da Lei Complementar 101/2000 (LRF), que ao final
de cada quadrimestre será emitido pelo Presidente
de Tribunal e demais membros de Conselho de
Administração ou órgão decisório equivalente o Relatório
de Gestão Fiscal (RGF) contendo os demonstrativos
definidos no art. 55, que deverá ser publicado até 30 dias
após o encerramento de cada quadrimestre.
As conferências e análises realizadas no Relatório de
Gestão Fiscal do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito
Santo, referente ao 1º quadrimestre de 2019, constatou
que o referido Relatório de Gestão Fiscal foi publicado no
Diário Oficial do Estado dentro do prazo estabelecido pelo
artigo 55, §2º, da LRF e pela Portaria STN nº 533/2014,
bem como encaminhou a cópia de sua publicação ao
TCEES, dentro do prazo estabelecido por esta Corte de
Contas.
Observo que o presente relatório cumpriu as formalidades
essenciais a publicar e enviar em momento oportuno
todos os demonstrativos contábeis exigidos em lei,
ou seja, às assinaturas exigidas; à compatibilidade aos
modelos do MDF; e à inserção no Sistema de Informações
Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro (Sinconfi).
Também foi constatado que o RGF publicado pelo Poder
www.tce.es.gov.br

Judiciário comprova o percentual de 5,35% da despesa
total com pessoal sobre a RCL ajustada, percentual este
idêntico ao averiguado pelo TCEES por meio do Painel de
Controle da Macrogestão Governamental, sendo inferior
ao limite previsto em lei, que é de 6,00%, ao limite
Prudencial, que é de 5,70% e ao “limite” de alerta, sendo
a porcentagem de 5,40%, todos previstos na LRF.
Por fim, verifico que o Poder Judiciário não se encontra
em nenhuma hipótese dos incisos I e IV do artigo 5º da
Lei 10.028/2000, que estabelecem os casos de infração
administrativa contra as leis de finanças públicas.
Ante todo o exposto, tendo em vista que o Tribunal de
Justiça do Estado do Espirito Santo não se enquadra
na situação mencionada no inciso II do § 1º do art. 59
da LRF, acompanho o entendimento da Área Técnica e
do Ministério Público de Contas, e VOTO por que seja
adotada a deliberação que ora submeto à apreciação
deste Colegiado.
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Relator
1. DECISÃO:
Vistos, relatados e discutidos estes autos, DECIDEM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em Sessão Plenária, ante as razões
expostas pelo Relator:
1.1. Encaminhar cópia do Relatório Técnico (RT)
0207/2019-1 ao gestor e ao responsável pelo Controle
Interno do Tribunal de Justiça, para que conheçam o teor
desta análise.
1.2. Encaminhar os autos à unidade técnica responsável
pela análise da Prestação de Contas do Tribunal de
Justiça, para ser apensado, futuramente, aos autos da
Terça-feira, 20 de agosto de 2019
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2. Unânime

CONCESSÃO DE MEDIDA CAUTELAR PARA SUSPENDER
OS EFEITOS DO ACÓRDÃO TC 00147/2019 - PLENÁRIO
– INSTRUIR.

3. Data da Sessão: 06/08/2019 – 26ª Sessão Ordinária
do Plenário.

O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER
BORGES:

alegando em síntese, que o pedido está baseado na
superveniência de documentos novos, isto é, existentes,
mas que não podiam ser utilizados no processo em que
se deu origem à decisão ora impugnada, e que, por si só,
são suficientes para alterarem a decisão atacada.

4. Especificação do quórum:

1. RELATÓRIO

É o breve relatório.

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

Trata-se de Pedido de Revisão com pedido de efeito
suspensivo, apresentado pelo Sr. Reginaldo dos Santos
Quinta, em face do Acórdão TC-147/2019 - Plenário,
proferido nos autos do processo TC 4506/2016, que
tratou de Recurso de Reconsideração interposto também
pelo Sr. Reginaldo dos Santos Quinta, em face do
Acórdão TC-243/2016 - Plenário, nos autos do processo
TC 1531/2012.

2. FUNDAMENTAÇÃO

Prestação de Contas, em atendimento ao art. 277, § 1º,
do Regimento Interno (Resolução TC 261/2013).

5. Membro do Ministério Público Especial de Contas:
Luciano Vieira.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
Decisão 01938/2019-6
Produzido em fase anterior ao julgamento
Processo: 12128/2019-9
Classificação: Pedido de Revisão
UG: PMPK - Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy
Relator: Sérgio Manoel Nader Borges
Requerente: REGINALDO DOS SANTOS QUINTA
Interessado: JOVANE CABRAL DA COSTA, COOPELIFE
ADMINISTRACAO DE CARTOES DE CONVENIOS LTDA

Consta no Acórdão TC-147/2019 – Plenário as seguintes
deliberações e decisões:
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em Sessão Plenária, ante as razões
expostas pelo Relator, em:
CONHECER do Recurso de Reconsideração interposto
pelo Sr. Reginaldo dos Santos Quinta;
NEGAR A PRELIMINAR de ilegitimidade passiva do Sr.
Reginaldo dos Santos Quinta;

Procuradores: LUISA PAIVA MAGNAGO (OAB: 12455-ES),
PEDRO JOSINO CORDEIRO (OAB: 17169-ES), FRANCIS
VANINE DE ANDRADE REIS (OAB: 99207-MG), JOAO LUIZ
DOS REIS FILHO (OAB: 100986-MG), JOSE EUSTAQUIO
IVO DA SILVA (OAB: 77391-MG)

NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo incólume
o Acórdão TC 243/2016 – Plenário (Processo TC
1531/2012), sob os fundamentos constantes neste voto;

PEDIDO DE REVISÃO – CONHECER – NEGAR A

O Requerente apresentou o presente Pedido de Revisão,

DAR CIÊNCIA aos interessados;
Após os trâmites regimentas, arquivar os autos.

www.tce.es.gov.br

DA ADMISSIBILIDADE
Primeiramente, da análise dos autos, verifico que a parte
é capaz e possui interesse e legitimidade processual.
Em relação à tempestividade, é possível concluir,
conforme Despacho 31620/2019-1 da Secretaria-Geral
das Sessões, que o Acórdão TC-147/2019 - Plenário
transitou em julgado em 21/05/2019, de modo que o
prazo para a apresentação do Pedido de Revisão apenas
terminaria no dia 21/05/2021. Assim, tendo sido o
Pedido de Revisão protocolizado em 26/06/2019, atestase a sua tempestividade.
No mais, quanto ao cabimento, vejo que o presente
pleito pretende reformar decisão definitiva em processo
de Recurso de Reconsideração, decorrente de Tomada
de Contas (processo TC 1531/2012), fundando-se, para
isso, na hipótese legal prevista no inciso IV do art. 171
da LC 621/2012, que se refere à superveniência de
documentos novos com eficácia sobre a prova produzida.
Atendidos os mencionados requisitos, deve o presente
Pedido de Revisão ser conhecido.
3. DO PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
Conforme narrado acima, no presente processo há
pedido de concessão de efeito suspensivo em relação
ao ressarcimento imposto pelo Acórdão TC 243/2016,
Terça-feira, 20 de agosto de 2019
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posteriormente mantido pelo Acórdão TC-147/2019, nos
autos do processo TC 4506/2016.
Desse modo, a partir de uma análise sumária da petição
inicial e dos documentos apresentados pelo Requerente,
exsurge a necessidade de se analisar o pedido de efeito
suspensivo realizado, a fim de que, posteriormente,
possa o processo seguir regularmente o seu trâmite.
Sobre essa questão, tem-se, primeiramente, que a
outorga de efeito suspensivo ao Pedido de Revisão
reveste-se de caráter excepcional em face da ausência de
previsão expressa autorizadora da concessão automática
e imediata deste efeito a este tipo de processo, de
natureza desconstitutiva, tendo em vista a sua finalidade
precípua de supressão da coisa julgada formada no
âmbito deste TCE.
Entretanto, em consonância com o RITCEES, mais
especiﬁcamente com os dispositivos regimentais contidos
no artigo 376, incisos I e II c/c 404, inciso II do RITCEES,
há a possibilidade de que este efeito seja concedido,
desde que sejam atendidos alguns requisitos, a saber,
a identiﬁcação do fumus boni iuris e do periculum in
mora, consubstanciados, respectivamente, no fundado
receio de grave ofensa ao interesse público e no risco de
ineﬁcácia da decisão de mérito, senão vejamos:
Art. 376. No Início ou no curso de qualquer processo, o
Tribunal poderá de o�cio ou mediante provocação, com
ou sem a oitiva da parte, determinar medidas cautelares,
observado o rito sumário previsto nos arts. 306 a 312
deste regimento, desde que presentes os seguintes
requisitos:
I - Fundado receio de grave ofensa ao interesse público;
e

II - Risco de ineficácia da decisão de mérito.
Art. 404. O Relator poderá deixar de encaminhar os autos
ao Ministério Público junto ao Tribunal, assegurada suma
manifestação oral na sessão de julgamento quando, nos
recursos, apresentar ao colegiado proposta de: [...]
II - pedido de concessão de medida cautelar de caráter
urgente.
No caso vertente, do exame sumário das razões aventadas
na peça exordial, entendo não estarem atendidos ambos
os requisitos necessários para a concessão excepcional
do efeito suspensivo pretendido, isto é, o fumus boni
iuris e o periculum in mora.
Primeiramente, a meu ver, os ditos “novos documentos”
que o Requerente alega não ter podido usar no processo
que deu origem à decisão impugnada, a princípio,
não se amoldam ao sentido que a norma contida no
art. 421, § 7º, do RITCEES visa expressar por meio do
termo regimental “documento novo”. Isso porque
aparentemente tais documentos não fazem referência
a fatos existentes e ignorados pela parte; ou fatos
novos, supervenientes à decisão combatida; ou a fatos
que eventualmente poderiam ser classificados como
inacessíveis ou indisponíveis à época da discussão dos
fatos discutidos no processo TC 1531/2012.
É certo que, a partir de uma análise mais apurada dos
documentos juntados aos autos no transcorrer do
presente processo, esta visão pode vir a ser, ao final,
modificada. No entanto, considerando os elementos até
aqui apresentados, bem como a limitada possibilidade
de análise inerente a este momento processual, não
vislumbro os elementos necessários para a configuração
do fumus boni iuris, isto é, os indícios que apontem que
www.tce.es.gov.br

o direito alegado, objeto de pedido de efeito suspensivo
em caráter liminar, realmente exista.
Ademais, ressalto que, na hipótese de o ressarcimento
não ser efetivado no prazo designado, conforme alegado
pelo Requerente, embora haja a possibilidade de ocorrer
a inserção do débito em dívida ativa, com a possibilidade
de incidência de juros e correção monetária sobre o
valor devido, no caso concreto este argumento não pode
ser levado em consideração para fins de demonstração
do periculum in mora, na medida em que os referidos
desdobramentos corresponderiam a uma simples
decorrência do inadimplemento dos valores imputados
por este Tribunal de Contas a �tulo de ressarcimento,
nos termos dos Acórdãos referenciados, não sendo
a imposição de ressarcimento um fator gerador de
prejuízo por si só.
Não há que cogitar, portanto, a plausibilidade de
argumentos ou justificativas que condicionem um
suposto perigo na demora a eventos futuros que
configurem mero corolário do procedimento adotado
em caso de inadimplemento perante a Fazenda Pública.
No caso do pedido de concessão de efeito suspensivo
por intermédio de medida cautelar examinado no caso
em tela, com exceção dos alegados riscos de inscrição em
dívida ativa e execução fiscal, não há elementos outros
que demonstrem o excepcional perigo na demora ou o
fundado receio de grave lesão a direito do Requerente.
Fica claro, dessa forma, que à luz do pedido realizado,
pretende a parte Requerente simplesmente obstar
aquele que é um efeito natural e lógico das próprias
normas procedimentais determinadas para o trâmite de
Pedidos de Revisão no domínio desta Corte de Contas,
que consagram a regra de que diante da inexistência
Terça-feira, 20 de agosto de 2019
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de motivos excepcionais capazes de caracterizar a
necessidade de concessão de efeito suspensivo, estará o
devedor inadimplente frente à Fazenda Pública sujeitado
ao cumprimento da decisão rescindenda e da geração
de seus efeitos (art. 421, § 10, do RITCEES), tais quais a
inscrição em dívida ativa, a execução fiscal, bem como a
hipotética imposição de correção monetária e juros de
mora.
Ante o exposto, VOTO no sentido de que o Plenário
aprove a seguinte proposta de deliberação que submeto
à consideração.
SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Conselheiro Relator
1. DECISÃO:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, DECIDEM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão Plenária, ante as razões
expostas pelo relator, em:
1.1. Conhecer o Pedido de Revisão, tendo em vista
o atendimento dos pressupostos de admissibilidade
previsto no art. 171, caput e inciso IV, da LC 621/2012;
1.2. Não conceder a medida cautelar suspendendo os
efeitos do Acórdão TC-147/2019 - Plenário, por restarem
ausentes os requisitos do artigo 376, I e II do RITCEES;
1.3. Determinar a instrução dos autos, na forma do art.
424 do RITCEES;
1.4. Dar conhecimento aos interessados.
2. Unânime
3. Data da Sessão: 06/08/2019 – 26ª Sessão Ordinária
do Plenário.
4. Especificação do quórum:

4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto
(presidente), Sérgio Manoel Nader Borges (relator),
Sebastião Carlos Ranna de Macedo, Domingos Augusto
Taufner, Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, Rodrigo
Coelho do Carmo e Luiz Carlos Ciciliotti da Cunha.
5. Membro do Ministério Público Especial de Contas:
Luciano Vieira.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
Decisão 01941/2019-8
Produzido em fase anterior ao julgamento
Processo: 08836/2019-2
Classificação: Controle Externo > Fiscalização > Omissão
UG: FMDC - Fundo Municipal de Defesa do Consumidor
de Vila Velha
Relator: Márcia Jaccoud Freitas
Responsável: ANDRE ABREU DE ALMEIDA

Em razão das omissões, esta Corte de Contas emitiu
Termo de Notificação Eletrônico n.º 03462/2019-1
(anexo da Manifestação Técnica n.º 05767/2019-4) ao
responsável, para que enviasse as Prestações de Contas
Mensais. Contudo, o senhor André Abreu de Almeida
deixou transcorrer o prazo para a apresentação da
referida documentação.
Assim, o Núcleo de Controle Externo de Contabilidade
e Economia – NCE, através da Manifestação Técnica
n.º 05767/2019-4, sugeriu a aplicação de multa ao
responsável, nos seguintes termos:
[...]
PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Em face do descumprimento do prazo legal e o não
atendimento ao Termo de Notificação Eletrônico
3462/2019 emitido por esta Corte de Contas em razão
da referida omissão, propõe-se ao relator que submeta
ao Colegiado competente:

CONTROLE EXTERNO – FISCALIZAÇÃO – OMISSÃO
NO ENCAMINHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
MENSAL – FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO
CONSUMIDOR DE VILA VELHA – MESES 01, 02, 03 E
04/2019 – CITAÇÃO – PRAZO IMPRORROGÁVEL DE 5
(CINCO) DIAS

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).

A EXMA. SRA. CONSELHEIRA SUBSTITUTA MÁRCIA
JACCOUD FREITAS:

[...]

Versam os presentes autos sobre a omissão no
encaminhamento, por meio do sistema CidadES, das
Prestações de Contas Mensais relativas aos meses
01, 02, 03 e 04 do exercício de 2019, do Fundo
Municipal de Defesa do Consumidor de Vila Velha, sob
responsabilidade do senhor André Abreu de Almeida.
www.tce.es.gov.br

O Ministério Público de Contas, por meio do Parecer
n.º 02306/2019-1, de lavra do procurador Luis Henrique
Anastácio da Silva, ratificou o entendimento técnico e
sugeriu a aplicação de multa pecuniária ao responsável,
com fulcro no artigo 135, inciso VIII e § 4º, da Lei
Complementar n.º 621/2012.
II FUNDAMENTOS
Terça-feira, 20 de agosto de 2019
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Primeiramente, cabe registrar que a omissão no
encaminhamento de prestações de contas mensais –
que se consubstancia no não envio ou no envio fora do
prazo da documentação –, é infração passível de multa,
conforme consta do artigo 135, VIII, da Lei Complementar
n.º 621/2012.
É importante também esclarecer que o § 4º do citado
dispositivo legal foi recentemente alterado pela Lei
Complementar Estadual n.º 902/2019, passando
a prever a aplicação automática da penalidade,
independentemente de prévia comunicação aos
responsáveis. Vejamos:
Art. 135. O Tribunal de Contas poderá aplicar multa de
até R$ 100.000,00 (cem mil reais), ou valor equivalente
em outra moeda que venha a ser adotada como moeda
nacional, aos responsáveis por:
[...]
VIII - não envio ou envio fora do prazo de documentos
e/ou informações que compõem a prestação de contas;
[...]
§ 4º A multa aplicada com fundamento nos incisos IV
a IX, XIV e XV prescinde de prévia comunicação dos
responsáveis. (Redação dada pela LC nº 902/2019 – DOE
9.1.2019)
Sendo assim, a alteração legislativa, com vigência
atrelada a 1º de janeiro de 2019 (art. 39, da LC
902/2019), é plenamente aplicável ao caso em exame,
já que as omissões identificadas são posteriores à sua
entrada em vigor, pois, como se vê, o prazo para a
remessa das prestações mensais em questão exauriuse em 27/02, 15/03, 15/04 e 15/05 de 2019, conforme
extraído do sistema CidadES, configurando-se, a partir

daí as omissões a serem sancionadas.

Constituição Federal:

Além disso, os valores de multa foram fixados por meio
da Emenda Regimental n.º 10, de 26 de março de 2019,
com vigência a partir de 1º de abril de 2019 (art. 97, ER
10/2019), a saber:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de
qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos
estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do
direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à
propriedade, nos termos seguintes:

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:

[...]
XL - a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o
réu;

[...]

[g.n.]

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; (Redação dada pela Emenda Regimental nº 010,
de 26.3.2019).

Analisando os autos, verifico que o gestor esteve
inadimplente com esta Corte de Contas desde 27 de
fevereiro de 2019, conforme informação extraída do
sistema CidadES.

Redação Anterior:
VIII - não envio ou envio fora do prazo de documentos
e ou informações que compõem a prestação de contas:
multa no valor compreendido entre dois e dez por cento;
[...]
§ 1º A multa aplicada com fundamento nos incisos IV
a IX, XIII e XIV, prescinde de prévia comunicação dos
responsáveis. (Redação dada pela Emenda Regimental
nº 010, de 26.3.2019).
Nesse caso, ainda que posterior à omissão identificada,
os novos valores estipulados a partir da alteração
regimental, combinados com o art. 135, da LC 621/2012,
beneficiariam o agente por ocasião da aplicação de
eventual sanção, já que foram reduzidos em relação
aos valores anteriormente previstos, o que observaria
a disposição constitucional constante do art. 5º, XL, da
www.tce.es.gov.br

Dessa forma, entendo que sua inércia em atender à
legislação que o obriga a prestar contas dos recursos
públicos, além de contrariar os desígnios deste Tribunal,
frustra mandamentos constitucionais, inviabilizando
a verificação das informações referentes à execução
orçamentária, financeira e patrimonial da entidade.
Nesse sentido, encampo, em parte, o posicionamento
da área técnica.
Ainda assim, considerando que houve uma recente
ruptura da prática administrativa até então reiterada
por decorrência de expressa alteração normativa,
mas que antes previa a notificação e a citação prévia
do responsável como condição para a aplicação de
penalidade, entendo que cabe recorrer ao disposto nos
artigos 23 e 24, parágrafo único, do Decreto-lei 4.657, de
4 de setembro de 1942 (Lei de Introdução às normas de
Direito Brasileiro - LINDB), para justificar, por enquanto,
a não aplicação de sanção ao senhor André Abreu de
Terça-feira, 20 de agosto de 2019
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Almeida e o seu chamamento aos autos, como segue:
Art. 23. A decisão administrativa, controladora ou
judicial que estabelecer interpretação ou orientação
nova sobre norma de conteúdo indeterminado, impondo
novo dever ou novo condicionamento de direito, deverá
prever regime de transição quando indispensável para
que o novo dever ou condicionamento de direito seja
cumprido de modo proporcional, equânime e eficiente
e sem prejuízo aos interesses gerais.
Art. 24. [...]
Parágrafo único. Consideram-se orientações gerais
as interpretações e especificações contidas em atos
públicos de caráter geral ou em jurisprudência judicial
ou administrativa majoritária, e ainda as adotadas
por prática administrativa reiterada e de amplo
conhecimento público.
Portanto, embora entenda que, tanto pelo critério
hierárquico como pelo cronológico, o art. 21, § 1º, da
Instrução Normativa TC 43, de 5 de dezembro de 2017, não
mais se aplica a casos de omissão no encaminhamento
de contas mensais, voto, pelas razões acima externadas,
por que seja expedida citação ao senhor André Abreu de
Almeida para que, no prazo improrrogável de 5 (cinco)
dias apresente razões de justificativas:
Art. 21. [...]
§ 1º. Constatado o descumprimento do prazo previsto
no artigo 20 ou transcorrido o prazo de cinco dias
da expedição da notificação eletrônica sem que o
responsável tenha tomado ciência da mesma, será
autuado processo e expedidas, concomitantemente,
notificação e citação ao responsável, fixando-lhe prazo
de cinco dias improrrogáveis para cumprimento da

obrigação e apresentação das razões de justificativas
pelo não atendimento aos prazos fixados.
Em 12 de julho de 2019.
MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Conselheira Substituta]
1. DECISÃO
DECIDEM os Conselheiros do Tribunal de Contas do
Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão Plenária,
ante as razões expostas pela Relatora, em:
1.1. NOTIFICAR e CITAR o senhor André Abreu de Almeida
para que, no prazo improrrogável de 5 (cinco) dias,
cumpra a obrigação e apresente razões de justificativas,
nos termos do art. 9, § 2º da IN 44/2018 combinado com
os artigos 23 e 24, parágrafo único, da LINDB;
1.2. DETERMINAR à Secretaria Geral das Sessões o
encaminhamento à responsável de cópia desta Decisão
juntamente com os termos de notificação e de citação,
preferencialmente em mídia digital, dando-lhe CIÊNCIA
de que:
1.2.1. a citação ter-se-á como realizada mediante sua
ciência ou quando confirmada por recibo assinado por
pessoa encarregada de receber correspondência ou,
conforme o caso, por membro da família ou empregado
do responsável ou do interessado, na forma do art. 64, I,
II e § 1º, I, da Lei Complementar 621/2012 e art. 359, I, II
e § 2º, I do Regimento Interno;
1.2.2. é assegurado o direito de realizar sustentação oral,
nos moldes autorizados pelos parágrafos do art. 61, da
Lei Complementar Estadual 621/2012;
1.2.3. as demais comunicações de atos processuais,
inclusive da inclusão deste processo em pauta para
www.tce.es.gov.br

julgamento, serão feitas mediante publicação no Diário
Oficial Eletrônico deste Tribunal, em atendimento ao art.
181, da LC 621/2012 e ao art. 359 e 360, do Regimento
Interno desta Corte (diario.tce.es.gov.br/); e
1.2.4. não cabe recurso da decisão que determinar a
citação do responsável, na forma do art. 153, II da Lei
Complementar Estadual 621/2012 e art. 398, II, da
Resolução TC 261, de 8 de junho de 2013 (Regimento
Interno do Tribunal).
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 06/08/2019 – 26ª Sessão Ordinária
do Plenário.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto
(presidente), Sebastião Carlos Ranna de Macedo,
Domingos Augusto Taufner, Rodrigo Flávio Freire Farias
Chamoun, Sérgio Manoel Nader Borges, Rodrigo Coelho
do Carmo e Luiz Carlos Ciciliotti da Cunha.
4.2. Conselheiros Substitutos: Márcia Jaccoud Freitas
(relatora).
5. Membro do Ministério Público Especial de Contas:
Luciano Vieira.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
Decisão 01944/2019-1
Produzido em fase anterior ao julgamento
Processo: 08901/2019-1
Classificação: Controle Externo > Fiscalização > Omissão
UG: FMT - Fundo Municipal de Trânsito de Vila Velha
Relator: Márcia Jaccoud Freitas
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Responsável: OBERACY EMMERICH JUNIOR
CONTROLE EXTERNO – FISCALIZAÇÃO – OMISSÃO
NO ENCAMINHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
MENSAL – FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE VILA
VELHA – MESES 01, 02, 03 E 04/2019 – CITAÇÃO –
PRAZO IMPRORROGÁVEL DE 5 (CINCO) DIAS
A EXMA. SRA. CONSELHEIRA SUBSTITUTA MÁRCIA
JACCOUD FREITAS:
Versam os presentes autos sobre a omissão no
encaminhamento, por meio do sistema CidadES, das
Prestações de Contas Mensais relativas aos meses 01,
02, 03 e 04 do exercício de 2019, do Fundo Municipal de
Trânsito de Vila Velha, sob responsabilidade do senhor
Oberacy Emmerich Junior.
Em razão das omissões, esta Corte de Contas emitiu
Termo de Notificação Eletrônico n.º 03476/2019-1
(anexo da Manifestação Técnica n.º 05838/2019-1) ao
responsável, para que enviasse as Prestações de Contas
Mensais. Contudo, o senhor Oberacy Emmerich Junior
deixou transcorrer o prazo para a apresentação da
referida documentação.
Assim, o Núcleo de Controle Externo de Contabilidade
e Economia – NCE, através da Manifestação Técnica
n.º 05838/2019-1, sugeriu a aplicação de multa ao
responsável, nos seguintes termos:
[...]
PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Em face do descumprimento do prazo legal e o não
atendimento ao Termo de Notificação Eletrônico
3476/2019 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).
[...]
O Ministério Público de Contas, por meio do Parecer n.º
02244/2019-4, de lavra do procurador Luciano Vieira,
observou que a lei impõe multa aos gestores, no caso
de atraso no encaminhamento da PCM. Entretanto,
ponderou que, no caso do Município de Vila Velha, como
há o registro de dificuldades no encaminhamento da
documentação em razão da troca do Sistema Integrado
de Gestão Pública Municipal, o MPC sugere a mitigação
da irregularidade e, por consequência, opina pelo
arquivamento do feito.
II FUNDAMENTOS
Primeiramente, cabe registrar que a omissão no
encaminhamento de prestações de contas mensais –
que se consubstancia no não envio ou no envio fora do
prazo da documentação –, é infração passível de multa,
conforme consta do artigo 135, VIII, da Lei Complementar
n.º 621/2012.
É importante também esclarecer que o § 4º do citado
dispositivo legal foi recentemente alterado pela Lei
Complementar Estadual n.º 902/2019, passando
a prever a aplicação automática da penalidade,
independentemente de prévia comunicação aos
responsáveis. Vejamos:
Art. 135. O Tribunal de Contas poderá aplicar multa de
até R$ 100.000,00 (cem mil reais), ou valor equivalente
www.tce.es.gov.br

em outra moeda que venha a ser adotada como moeda
nacional, aos responsáveis por:
[...]
VIII - não envio ou envio fora do prazo de documentos
e/ou informações que compõem a prestação de contas;
[...]
§ 4º A multa aplicada com fundamento nos incisos IV
a IX, XIV e XV prescinde de prévia comunicação dos
responsáveis. (Redação dada pela LC nº 902/2019 – DOE
9.1.2019)
Sendo assim, a alteração legislativa, com vigência
atrelada a 1º de janeiro de 2019 (art. 39, da LC
902/2019), é plenamente aplicável ao caso em exame,
já que as omissões identificadas são posteriores à sua
entrada em vigor, pois, como se vê, o prazo para a
remessa das prestações mensais em questão exauriuse em 20/02, 15/03, 15/04 e 15/05 de 2019, conforme
extraído do sistema CidadES, configurando-se, a partir
daí as omissões a serem sancionadas.
Além disso, os valores de multa foram fixados por meio
da Emenda Regimental n.º 10, de 26 de março de 2019,
com vigência a partir de 1º de abril de 2019 (art. 97, ER
10/2019), a saber:
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
Terça-feira, 20 de agosto de 2019
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cento; (Redação dada pela Emenda Regimental nº 010,
de 26.3.2019).
Redação Anterior:
VIII - não envio ou envio fora do prazo de documentos
e ou informações que compõem a prestação de contas:
multa no valor compreendido entre dois e dez por cento;
[...]
§ 1º A multa aplicada com fundamento nos incisos IV
a IX, XIII e XIV, prescinde de prévia comunicação dos
responsáveis. (Redação dada pela Emenda Regimental
nº 010, de 26.3.2019).
Nesse caso, ainda que posterior à omissão identificada,
os novos valores estipulados a partir da alteração
regimental, combinados com o art. 135, da LC 621/2012,
beneficiariam o agente por ocasião da aplicação de
eventual sanção, já que foram reduzidos em relação
aos valores anteriormente previstos, o que observaria
a disposição constitucional constante do art. 5º, XL, da
Constituição Federal:
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de
qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos
estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do
direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à
propriedade, nos termos seguintes:

sistema CidadES.
Dessa forma, entendo que sua inércia em atender à
legislação que o obriga a prestar contas dos recursos
públicos, além de contrariar os desígnios deste Tribunal,
frustra mandamentos constitucionais, inviabilizando
a verificação das informações referentes à execução
orçamentária, financeira e patrimonial da entidade.
Nesse sentido, encampo, em parte, o posicionamento
da área técnica.
Ainda assim, considerando que houve uma recente
ruptura da prática administrativa até então reiterada
por decorrência de expressa alteração normativa,
mas que antes previa a notificação e a citação prévia
do responsável como condição para a aplicação de
penalidade, entendo que cabe recorrer ao disposto nos
artigos 23 e 24, parágrafo único, do Decreto-lei 4.657, de
4 de setembro de 1942 (Lei de Introdução às normas de
Direito Brasileiro - LINDB), para justificar, por enquanto,
a não aplicação de sanção ao senhor Oberacy Emmerich
Junior e o seu chamamento aos autos, como segue:

XL - a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o
réu;

Art. 23. A decisão administrativa, controladora ou
judicial que estabelecer interpretação ou orientação
nova sobre norma de conteúdo indeterminado, impondo
novo dever ou novo condicionamento de direito, deverá
prever regime de transição quando indispensável para
que o novo dever ou condicionamento de direito seja
cumprido de modo proporcional, equânime e eficiente
e sem prejuízo aos interesses gerais.

[g.n.]

Art. 24. [...]

Analisando os autos, verifico que o gestor está
inadimplente com esta Corte de Contas desde 20 de
fevereiro de 2019, conforme informação extraída do

Parágrafo único. Consideram-se orientações gerais
as interpretações e especificações contidas em atos
públicos de caráter geral ou em jurisprudência judicial

[...]

www.tce.es.gov.br

ou administrativa majoritária, e ainda as adotadas
por prática administrativa reiterada e de amplo
conhecimento público.
Portanto, embora entenda que, tanto pelo critério
hierárquico como pelo cronológico, o art. 21, § 1º, da
Instrução Normativa TC 43, de 5 de dezembro de 2017, não
mais se aplica a casos de omissão no encaminhamento
de contas mensais, voto, pelas razões acima externadas,
por que seja expedida citação ao senhor André Abreu de
Almeida para que, no prazo improrrogável de 5 (cinco)
dias apresente razões de justificativas:
Art. 21. [...]
§ 1º. Constatado o descumprimento do prazo previsto
no artigo 20 ou transcorrido o prazo de cinco dias
da expedição da notificação eletrônica sem que o
responsável tenha tomado ciência da mesma, será
autuado processo e expedidas, concomitantemente,
notificação e citação ao responsável, fixando-lhe prazo
de cinco dias improrrogáveis para cumprimento da
obrigação e apresentação das razões de justificativas
pelo não atendimento aos prazos fixados.
Em 15 de julho de 2019.
MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Conselheira Substituta
1. DECISÃO:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, DECIDEM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões
expostas pela Relatora, em:
1.1. NOTIFICAR e CITAR o senhor Oberacy Emmerich
Junior para que, no prazo improrrogável de 5 (cinco)
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dias, apresente razões de justificativas, nos termos do
art. 21, § 1º da IN 43/2017 combinado com os artigos 23
e 24, parágrafo único, da LINDB;
1.2. DETERMINAR à Secretaria Geral das Sessões o
encaminhamento à responsável de cópia desta Decisão
juntamente com os termos de notificação e de citação,
preferencialmente em mídia digital, dando-lhe CIÊNCIA
de que:

4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto
(presidente), Sebastião Carlos Ranna de Macedo,
Domingos Augusto Taufner, Rodrigo Flávio Freire Farias
Chamoun, Sérgio Manoel Nader Borges, Rodrigo Coelho
do Carmo e Luiz Carlos Ciciliotti da Cunha.
4.2. Conselheiros Substitutos: Márcia Jaccoud Freitas
(relatora).

1.2.1. a citação ter-se-á como realizada mediante sua
ciência ou quando confirmada por recibo assinado por
pessoa encarregada de receber correspondência ou,
conforme o caso, por membro da família ou empregado
do responsável ou do interessado, na forma do art. 64, I,
II e § 1º, I, da Lei Complementar 621/2012 e art. 359, I, II
e § 2º, I do Regimento Interno;

5. Membro do Ministério Público Especial de Contas:
Luciano Vieira.

1.2.2. é assegurado o direito de realizar sustentação oral,
nos moldes autorizados pelos parágrafos do art. 61, da
Lei Complementar Estadual 621/2012;

Processo: 08869/2019-7

1.2.3. as demais comunicações de atos processuais,
inclusive da inclusão deste processo em pauta para
julgamento, serão feitas mediante publicação no Diário
Oficial Eletrônico deste Tribunal, em atendimento ao art.
181, da LC 621/2012 e ao art. 359 e 360, do Regimento
Interno desta Corte (diario.tce.es.gov.br/); e
1.2.4. não cabe recurso da decisão que determinar a
citação do responsável, na forma do art. 153, II da Lei
Complementar Estadual 621/2012 e art. 398, II, da
Resolução TC 261, de 8 de junho de 2013 (Regimento
Interno do Tribunal);
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 06/08/2019 – 26ª Sessão Ordinária
do Plenário.

CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
Decisão 01943/2019-7
Produzido em fase anterior ao julgamento
Classificação: Controle Externo > Fiscalização > Omissão
UG: FMPDDM - Fundo Municipal de Proteção e Defesa
Dos Direitos da Mulher de Vila Velha
Relator: Márcia Jaccoud Freitas
Responsável: ANA CLAUDIA PEREIRA SIMOES LIMA
CONTROLE EXTERNO – FISCALIZAÇÃO – OMISSÃO
NO ENCAMINHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
MENSAL – FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA
DOS DIREITOS DA MULHER DE VILA VELHA – MESES 01,
02, 03 E 04/2019 – CITAÇÃO – PRAZO IMPRORROGÁVEL
DE 5 (CINCO) DIAS
A EXMA. CONSELHEIRA SUBSTITUTA MÁRCIA JACCOUD
FREITAS:
Versam os presentes autos sobre a omissão no
encaminhamento, por meio do sistema CidadES, das
www.tce.es.gov.br

Prestações de Contas Mensais relativas aos meses 01,
02, 03 e 04 do exercício de 2019, do Fundo Municipal de
Proteção e Defesa dos Direitos da Mulher de Vila Velha,
sob responsabilidade da senhora Ana Cláudia Pereira
Simões Lima.
Em razão das omissões, esta Corte de Contas emitiu
Termo de Notificação Eletrônico n.º 03453/2019-1
(anexo da Manifestação Técnica n.º 05806/2019-1) ao
responsável, para que enviasse as Prestações de Contas
Mensais. Contudo, a senhora Ana Cláudia Pereira Simões
Lima deixou transcorrer o prazo para a apresentação da
referida documentação.
Assim, o Núcleo de Controle Externo de Contabilidade
e Economia – NCE, através da Manifestação Técnica
n.º 05806/2019-1, sugeriu a aplicação de multa ao
responsável, nos seguintes termos:
[...]
PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Em face do descumprimento do prazo legal e o não
atendimento ao Termo de Notificação Eletrônico
3453/2019 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).
[...]
O Ministério Público de Contas, por meio do Parecer
n.º 02107/2019-1, de lavra do procurador Heron Carlos
Terça-feira, 20 de agosto de 2019
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Gomes de Oliveira, ratificou o entendimento técnico e
sugeriu a aplicação de multa pecuniária ao responsável,
com fulcro no artigo 135, inciso VIII e § 4º, da Lei
Complementar n.º 621/2012.
II FUNDAMENTOS
Primeiramente, cabe registrar que a omissão no
encaminhamento de prestações de contas mensais –
que se consubstancia no não envio ou no envio fora do
prazo da documentação –, é infração passível de multa,
conforme consta do artigo 135, VIII, da Lei Complementar
n.º 621/2012.
É importante também esclarecer que o § 4º do citado
dispositivo legal foi recentemente alterado pela Lei
Complementar Estadual n.º 902/2019, passando
a prever a aplicação automática da penalidade,
independentemente de prévia comunicação aos
responsáveis. Vejamos:

é plenamente aplicável ao caso em exame, já que as
omissões identificadas são posteriores à sua entrada
em vigor, pois, como se vê, o prazo para a remessa das
prestações mensais em questão exauriu-se em 20/02,
15/03, 15/04 e 15/05 de 2019, conforme extraído
do sistema CidadES, configurando-se, a partir daí as
omissões a serem sancionadas.

os novos valores estipulados a partir da alteração
regimental, combinados com o art. 135, da LC 621/2012,
beneficiariam o agente por ocasião da aplicação de
eventual sanção, já que foram reduzidos em relação
aos valores anteriormente previstos, o que observaria
a disposição constitucional constante do art. 5º, XL, da
Constituição Federal:

Além disso, os valores de multa foram fixados por meio
da Emenda Regimental n.º 10, de 26 de março de 2019,
com vigência a partir de 1º de abril de 2019 (art. 97, ER
10/2019), a saber:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de
qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos
estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do
direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à
propriedade, nos termos seguintes:

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:

[...]
XL - a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o
réu;

[...]

[g.n.]

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

VIII - não envio ou envio fora do prazo de documentos
e ou informações que compõem a prestação de contas:
multa no valor compreendido entre meio e dez por
cento; (Redação dada pela Emenda Regimental nº 010,
de 26.3.2019).

Analisando os autos, verifico que o gestor esteve
inadimplente com esta Corte de Contas desde 20 de
fevereiro de 2019, conforme informação extraída do
sistema CidadES.

[...]

Redação Anterior:

VIII - não envio ou envio fora do prazo de documentos
e/ou informações que compõem a prestação de contas;

VIII - não envio ou envio fora do prazo de documentos
e ou informações que compõem a prestação de contas:
multa no valor compreendido entre dois e dez por cento;

[...]
§ 4º A multa aplicada com fundamento nos incisos
IV a IX, XIV e XV prescinde de prévia comunicação dos
responsáveis. (Redação dada pela LC nº 902/2019 – DOE
9.1.2019)
Sendo assim, a alteração legislativa, com vigência
atrelada a 1º de janeiro de 2019 (art. 39, da LC 902/2019),

[...]
§ 1º A multa aplicada com fundamento nos incisos IV
a IX, XIII e XIV, prescinde de prévia comunicação dos
responsáveis. (Redação dada pela Emenda Regimental nº
010, de 26.3.2019).
Nesse caso, ainda que posterior à omissão identificada,
www.tce.es.gov.br

Dessa forma, entendo que sua inércia em atender à
legislação que o obriga a prestar contas dos recursos
públicos, além de contrariar os desígnios deste Tribunal,
frustra mandamentos constitucionais, inviabilizando
a verificação das informações referentes à execução
orçamentária, financeira e patrimonial da entidade.
Nesse sentido, encampo, em parte, o posicionamento da
área técnica.
Ainda assim, considerando que houve uma recente
ruptura da prática administrativa até então reiterada
por decorrência de expressa alteração normativa,
mas que antes previa a notificação e a citação prévia
Terça-feira, 20 de agosto de 2019
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do responsável como condição para a aplicação de
penalidade, entendo que cabe recorrer ao disposto nos
artigos 23 e 24, parágrafo único, do Decreto-lei 4.657, de
4 de setembro de 1942 (Lei de Introdução às normas de
Direito Brasileiro - LINDB), para justificar, por enquanto,
a não aplicação de sanção à senhora Ana Cláudia Pereira
Simões Lima e o seu chamamento aos autos, como segue:
Art. 23. A decisão administrativa, controladora ou
judicial que estabelecer interpretação ou orientação
nova sobre norma de conteúdo indeterminado, impondo
novo dever ou novo condicionamento de direito, deverá
prever regime de transição quando indispensável para
que o novo dever ou condicionamento de direito seja
cumprido de modo proporcional, equânime e eficiente e
sem prejuízo aos interesses gerais.
Art. 24. [...]
Parágrafo único. Consideram-se orientações gerais
as interpretações e especificações contidas em atos
públicos de caráter geral ou em jurisprudência judicial
ou administrativa majoritária, e ainda as adotadas por
prática administrativa reiterada e de amplo conhecimento
público.
Portanto, embora entenda que, tanto pelo critério
hierárquico como pelo cronológico, o art. 21, § 1º, da
Instrução Normativa TC 43, de 5 de dezembro de 2017,
não mais se aplica a casos de omissão no encaminhamento
de contas mensais, voto, pelas razões acima externadas,
por que seja expedida citação à senhora Ana Cláudia
Pereira Simões Lima para que, no prazo improrrogável de
5 (cinco) dias apresente razões de justificativas:
Art. 21. [...]
§ 1º. Constatado o descumprimento do prazo previsto

no artigo 20 ou transcorrido o prazo de cinco dias
da expedição da notificação eletrônica sem que o
responsável tenha tomado ciência da mesma, será
autuado processo e expedidas, concomitantemente,
notificação e citação ao responsável, fixando-lhe prazo
de cinco dias improrrogáveis para cumprimento da
obrigação e apresentação das razões de justificativas
pelo não atendimento aos prazos fixados.
Em 15 de julho de 2019.
MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Conselheira Substituta
1. DECISÃO
DECIDEM os Conselheiros do Tribunal de Contas do
Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão Plenária,
ante as razões expostas pela Relatora, em:
1.1. NOTIFICAR e CITAR a senhora Ana Cláudia Pereira
Simões Lima para que, no prazo improrrogável de 5
(cinco) dias, cumpra a obrigação e apresente razões de
justificativas, nos termos do art. 9, § 2º da IN 44/2018
combinado com os artigos 23 e 24, parágrafo único, da
LINDB;
1.2. DETERMINAR à Secretaria Geral das Sessões o
encaminhamento à responsável de cópia desta Decisão
juntamente com os termos de notificação e de citação,
preferencialmente em mídia digital, dando-lhe CIÊNCIA
de que:
1.2.1 A citação ter-se-á como realizada mediante sua
ciência ou quando confirmada por recibo assinado por
pessoa encarregada de receber correspondência ou,
conforme o caso, por membro da família ou empregado
do responsável ou do interessado, na forma do art. 64, I,
II e § 1º, I, da Lei Complementar 621/2012 e art. 359, I, II
www.tce.es.gov.br

e § 2º, I do Regimento Interno;
1.2.2. É assegurado o direito de realizar sustentação oral,
nos moldes autorizados pelos parágrafos do art. 61, da
Lei Complementar Estadual 621/2012;
1.2.3. As demais comunicações de atos processuais,
inclusive da inclusão deste processo em pauta para
julgamento, serão feitas mediante publicação no Diário
Oficial Eletrônico deste Tribunal, em atendimento ao art.
181, da LC 621/2012 e ao art. 359 e 360, do Regimento
Interno desta Corte (diario.tce.es.gov.br/); e
1.2.4. não cabe recurso da decisão que determinar a
citação do responsável, na forma do art. 153, II da Lei
Complementar Estadual 621/2012 e art. 398, II, da
Resolução TC 261, de 8 de junho de 2013 (Regimento
Interno do Tribunal).
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 06/08/2019 – 26ª Sessão Ordinária do
Plenário.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto
(presidente), Sebastião Carlos Ranna de Macedo,
Domingos Augusto Taufner, Rodrigo Flávio Freire Farias
Chamoun, Sérgio Manoel Nader Borges, Rodrigo Coelho
do Carmo e Luiz Carlos Ciciliotti da Cunha.
4.2. Conselheiros Substitutos: Márcia Jaccoud Freitas
(relatora).
5. Membro do Ministério Público Especial de Contas:
Luciano Vieira.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
Decisão 01968/2019-7
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Processos: 08510/2015-7, 10031/2016-1, 08450/2016-7

CONFIRMAÇÃO NO CARGO.

Classificação: Processo de Estabilidade

O CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS
CHAMOUN:

Relator: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Servidor TCEES: ANDRE GUSTAVO COELHO DE ALMEIDA,
CLAUDIA CRISTINA MATTIELLO, LUCAS PINHEIRO
SATHLER, CRISTIANE HERZOG SABINO, ALFREDO ALCURE
NETO, ANTONIO JOSE BOLSONI, IGOR MAGRI VALE,
JOSE CARLOS CAMPANA FILHO, FELIPE MENEGHIN
GONCALVES, MURILO COSTA MOREIRA, ALEXANDRE
RIOS PECHIR, DIEGO HENRIQUE FERREIRA TORRES,
RICARDO ECHEVERRIA GROBERIO, MARCIO BRASIL
ULIANA, MARIZA DE SOUZA MACEDO, GUSTAVO
RUBERT RODRIGUES, GLEIDSON BERTOLLO, LUCAS GIL
CARNEIRO SALIM, ERICK CASAGRANDE BASTOS, BRUNO
FARDIN FAE, PEDRO ALBERTO BUSATTO BROSEGHINI,
VITOR LESSA, RAQUEL SPINASSE GIL SANTOS, DILMAR
GARCIA MACEDO, JANAINA GOMES GARCIA DE MORAES,
FABIO BRAMBILLA RODRIGUES, PAULA RODRIGUES
SABRA, LUANA RAMOS SAMPAIO, CINTIA MENEGUELLI
RODRIGUES, JOSE ALBERTO SOUZA TRAZZI, HERBERT
ALVACIR MOREIRA DE ALMEIDA, JASIOMAR OLIVEIRA
DE SOUZA, RENATO NASCIMENTO SCARPATI, FABIO
MARCIO BISI ZORZAL, MARINA DE OLIVEIRA POLESE,
NELSON CARLOS DA SILVA LAMPERT, MAYRA MOREIRA
DE ALMEIDA, FLAVIA HOLZ MEIRELLES PEREIRA, ALISSON
SILVA DE ANDRADE, ROGELIO PEGORETTI CAETANO
AMORIM, LUIZA NTONIO ALVES, MIGUEL BURNIER
ULHOA, JULIA SASSO ALIGHIERI, RAFAEL IGNES TRISTAO,
JOAO HENRIQUE RODRIGUES WESTPHAL, LIVIA CIPRIANO
DAL PIAZ

I RELATÓRIO

PROCESSO DE ESTABILIDADE DE SERVIDOR OCUPANTE
DO CARGO DE AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO –
APROVAÇÃO NO PERÍODO DE ESTÁGIO PROBATÓRIO –

Considerando que o estágio probatório é o período de
3 (três) anos em que o servidor nomeado para o cargo
de provimento efetivo do TCEES terá o seu desempenho

Versam os presentes autos sobre a avaliação de
desempenho da servidora Livia Cipriano Dal Piaz,
submetida ao estágio probatório, durante o período
de 2016 a 2019, aprovada no concurso público para
provimento de vagas no cargo de auditora de controle
externo, conforme Edital TCE/ES nº 1, de 9 de agosto de
2012.
Nos termos do Manual de Orientação ao Avaliador e
da Portaria N nº 47 de 19 de maio de 2015, durante o
período de estágio probatório, a servidora foi submetida
à avaliação de desempenho pelas chefias imediatas que
concluíram pelo aproveitamento no cargo.
O resultado das avaliações parciais de desempenho da
servidora, bem como a média geral, consta da tabela 1, a
seguir disposta:
Tabela 1 – Notas das avaliações de desempenho da
servidora submetida ao estágio probatório
INÍCIO

DO SERVI- AVALIAÇÕES
1ª
2ª
3ª
DOR

EXERCÍCIO
01/07/2016

4ª

5ª

6ª

MÉDIA

GERAL
L i v i a 90,00 92,50 91,00 94,50 97,00 96,50 93,58
Cipriano Dal
Piaz

Assim sendo, a Comissão de Avaliação de Servidores
em Estágio Probatório (CASEP) atestou a aptidão da
servidora, nos termos a seguir transcritos:

www.tce.es.gov.br

avaliado, em atendimento ao que estabelece o artigo 38
da LC 46/1994;
Considerando que o art. 12 da Portaria N nº 47/2015
determina que, no prazo máximo de até 75 (setenta
e cinco) dias, anteriores ao encerramento do estágio
probatório, as conclusões da chefia imediata serão
apreciadas, em caráter final, pela CASEP, especialmente
criada para esse fim;
Considerando as avaliações procedidas pelas chefias
imediatas do servidor, que concluíram pelo seu
aproveitamento;
Diante de todo o exposto, concluímos por considerálo APTO para desempenhar suas funções, ressalvado
posterior descumprimento de qualquer dos requisitos do
estágio probatório (art. 39, I a IV, LC nº 46/1994) durante
o restante do período, a ser informados pela chefia
imediata. (g.n.).
Realizados os procedimentos necessários para a
avaliação da servidora em estágio probatório para o
cargo de auditora de controle externo e em cumprimento
ao disposto nos artigos 40, II, III e 42, caput e §2º, da Lei
Complementar Estadual 46 de 31 de janeiro de 1994, a
Secretaria de Gestão de Pessoas (SGP) encaminhou os
autos a esta Corregedoria, nos termos do artigo 15, III, da
Lei Complementar Estadual 621 de 8 de março de 2012
(Lei Orgânica do Tribunal de Contas).
II FUNDAMENTAÇÃO
II.1 COMPETÊNCIA DO CORREGEDOR
Nos termos da Lei Orgânica do Tribunal e do art. 2º, XVII,
da Resolução TC 302 de 18 de abril de 2017 (Regimento
Interno da Corregedoria), compete ao corregedor, no
exercício do controle disciplinar e do aperfeiçoamento
Terça-feira, 20 de agosto de 2019
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das ações de controle externo, examinar e relatar os
procedimentos sobre desempenho dos servidores
submetidos ao estágio probatório, opinando,
fundamentadamente, por sua confirmação no cargo ou
exoneração, observando as formalidades legais.
A matéria também se encontra devidamente disciplinada
na Resolução TC 261 de 4 de junho de 2013 (Regimento
Interno do Tribunal), que reitera a competência do
corregedor.
Dessa forma, com base nos dispositivos legais em vigor,
passo ao exame dos procedimentos sobre o desempenho
da servidora Livia Cipriano Dal Piaz , submetida ao estágio
probatório no cargo de auditora de controle externo.
II.2 ANÁLISE DOS PROCEDIMENTOS
De posse dos documentos, verifico que o procedimento
seguiu a regra disposta na Portaria N nº 47/2015 e na Lei
Complementar Estadual 46/1994.
A servidora Livia Cipriano Dal Piaz, foi submetida
regularmente a avaliações de desempenho, tendo obtido
a pontuação necessária para aprovação em cada período
avaliado. Nestas avaliações constam as assinaturas do
chefe imediato, bem como a comprovação de ciência da
servidora avaliada.
Quanto ao conteúdo avaliativo da análise de desempenho,
observou-se o atendimento aos requisitos referentes à
idoneidade moral e ética, disciplina, dedicação ao serviço
e eficiência, devidamente atestados pelas respectivas
chefias, nos termos do artigo 39, I a IV, da LC 46/1994 e
artigo 6º, I e do anexo II, da Portaria N nº 47/2015.
Além disso, verifica-se que a servidora não incorreu
em nenhuma das hipóteses que ensejam exoneração,
dispostas no artigo 40, II e III da LC 46/1994 e artigo 4º, II

e III, da Portaria N nº 47/2015.
Art. 4º:
II – apresentar mais de 30 (trinta) dias de faltas não
justificadas e consecutivas ou mais de 40 (quarenta) faltas
não justificadas interpoladamente, durante o período de
12 (doze) meses; e
III – tiver sentença penal condenatória irrecorrível.
Sendo assim, a CASEP procedeu à análise conclusiva do
procedimento, tendo considerado a servidora apta para
desempenhar as funções do cargo, ressalvando possível
descumprimento de quaisquer dos requisitos do estágio
probatório, durante o restante do período, já que tal
manifestação foi firmada antes do término do período de
estágio probatório, nos termos do art. 12 da Portaria N
nº 047/2015.
Nesse ínterim, não chegou ao conhecimento da
Corregedoria qualquer fato novo capaz de alterar o
entendimento ora apresentado.
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 e pelo inciso III, do artigo 15, da Lei Orgânica
do Tribunal, considerando, ainda, o cumprimento do
período de estágio probatório pela servidora Livia
Cipriano Dal Piaz, VOTO no sentido de que o Colegiado
aprove a seguinte proposta de deliberação que submeto
a sua consideração:
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Conselheiro corregedor
1. DECISÃO:

conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão administrativa do Plenário,
ante as razões expostas pelo relator, em:
1.1. CONFIRMAR a servidora Livia Cipriano Dal Piaz no
cargo de auditora de controle externo do Tribunal de
Contas do Estado do Espírito Santo;
1.2. ENCAMINHAR os autos ao Presidente do Tribunal de
Contas para homologação da avaliação final da servidora
em estágio probatório, nos termos do artigo 22, III e §
3º, do Regimento Interno e da Portaria TC N nº 47/2015;
1.3. DETERMINAR a juntada das vias originais da
avaliação de desempenho da servidora ao respectivo
processo de pessoal, após a homologação de que trata
o item anterior;
1.4. DAR CIÊNCIA à servidora interessada; e
1.5. DEVOLVER os autos à SGP para juntada das avaliações
de servidor que, porventura, ainda se encontre em
estágio probatório.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 06/08/2019 – 8ª Sessão Administrativa
do Plenário.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto
(presidente), Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
(relator), Carlos Ranna de Macedo, Domingos Augusto
Taufner, Sérgio Manoel Nader Borges, Rodrigo Coelho do
Carmo e Luiz Carlos Ciciliotti da Cunha.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente

Vistos, relatados e discutidos os autos, DECIDEM os
www.tce.es.gov.br
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1 a CÂMARA

Outras Decisões - 1ª Câmara

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

NOTIFICAÇÃO do conteúdo dispositivo da(s) Decisão(ões)
abaixo, nos termos do artigo 66, parágrafo único, da Lei
Complementar nº 621/2012, encontrando-se os autos
na Secretaria Geral das Sessões no Tribunal de Contas do
Estado do Espírito Santo.

Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2018

[...]

UG: CODEG - Companhia de Melhoramentos e
Desenvolvimento Urbano de Guarapari

Em face do descumprimento do prazo legal e do não
atendimento ao TERMO DE NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICO
04628/2019-1 emitido por esta Corte de Contas em
razão da referida omissão, propõe-se ao relator que:

Produzido em fase anterior ao julgamento
Processo: 11983/2019-8

Relator: Márcia Jaccoud Freitas
CONTROLE EXTERNO – FISCALIZAÇÃO – OMISSÃO
NO ENCAMINHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
ANUAL – COMPANHIA DE MELHORAMENTOS E
DESENVOLVIMENTO
URBANO
DE
GUARAPARI
– EXERCÍCIO DE 2019 – CITAÇÃO – PRAZO
IMPRORROGÁVEL DE 5 (CINCO) DIAS
A EXMA. SRA. CONSELHEIRA SUBSTITUTA MÁRCIA
JACCOUD FREITAS

SESSÕES
Quartas-feiras às 14 horas

Em razão das omissões, esta Corte de Contas emitiu
Termo de Notificação Eletrônico n.º 04628/2019-1
(anexo da Instrução Técnica Inicial n.º 00396/2019-1) ao
responsável, para que enviasse a Prestação de Contas
Anual. Contudo, o senhor Watson de Araújo Monteiro
deixou transcorrer o prazo para a apresentação da
referida documentação.
Assim, o Núcleo de Controle Externo de Contabilidade
e Economia – NCE, através da Instrução Técnica Inicial
n.º 00396/2019-1, sugeriu a aplicação de multa ao
responsável e notificação para que encaminhe a PCA,
nos seguintes termos:

Decisão 02001/2019-1

Responsável: WATSON DE ARAUJO MONTEIRO
Ministério Público Especial de Contas

Watson de Araújo Monteiro.

Versam os presentes autos sobre a omissão no
encaminhamento, por meio do sistema CidadES, da
Prestação de Contas Anual, relativa ao exercício de 2019,
da Companhia de Melhoramentos e Desenvolvimento
Urbano de Guarapari, sob responsabilidade do senhor

www.tce.es.gov.br

1. Submeta ao Colegiado competente 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);
2. Notifique o responsável determinando o
encaminhamento da Prestação de Contas Anual de
Gestão de 2018 (art. 63, III da Lei Complementar
621/2012 e art. 358, III da Resolução TC 261/2013).
[...]
O Ministério Público de Contas, por meio do Parecer
n.º 03000/2019-8, de lavra do procurador Luis Henrique
Terça-feira, 20 de agosto de 2019
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Anastácio da Silva, ratificou o entendimento técnico e
sugeriu a aplicação de multa pecuniária ao responsável,
bem como a expedição da notificação.
II FUNDAMENTOS
Primeiramente, cabe registrar que a omissão no
encaminhamento de prestações de contas anuais –
que se consubstancia no não envio ou no envio fora do
prazo da documentação –, é infração passível de multa,
conforme consta do artigo 135, VIII, da Lei Complementar
n.º 621/2012.
É importante também esclarecer que o § 4º do citado
dispositivo legal foi recentemente alterado pela Lei
Complementar Estadual n.º 902/2019, passando
a prever a aplicação automática da penalidade,
independentemente de prévia comunicação aos
responsáveis. Vejamos:
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:
[...]

omissão identificada é posterior à sua entrada em vigor,
pois, como se vê, o prazo para a remessa da prestação
de contas anual em questão exauriu-se em 31/05/2019,
conforme extraído do sistema CidadES, configurando-se,
a partir daí a omissão a ser sancionadas.
Além disso, os valores de multa foram fixados por meio
da Emenda Regimental n.º 10, de 26 de março de 2019,
com vigência a partir de 1º de abril de 2019 (art. 97, ER
10/2019), a saber:
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; (Redação dada pela Emenda Regimental nº 010,
de 26.3.2019).
Redação Anterior:

VIII - não envio ou envio fora do prazo de documentos
e/ou informações que compõem a prestação de contas;

VIII - não envio ou envio fora do prazo de documentos
e ou informações que compõem a prestação de contas:
multa no valor compreendido entre dois e dez por cento;

[...]

[...]

§ 4º A multa aplicada com fundamento nos incisos IV
a IX, XIV e XV prescinde de prévia comunicação dos
responsáveis. (Redação dada pela LC nº 902/2019 – DOE
9.1.2019)

§ 1º A multa aplicada com fundamento nos incisos IV
a IX, XIII e XIV, prescinde de prévia comunicação dos
responsáveis. (Redação dada pela Emenda Regimental
nº 010, de 26.3.2019).

Sendo assim, a alteração legislativa, com vigência
atrelada a 1º de janeiro de 2019 (art. 39, da LC 902/2019),
é plenamente aplicável ao caso em exame, já que a

Analisando os autos, verifico que o gestor está
inadimplente com esta Corte de Contas desde 31 de
maio de 2019, conforme informação extraída do sistema
www.tce.es.gov.br

CidadES.
Dessa forma, entendo que sua inércia em atender à
legislação que o obriga a prestar contas dos recursos
públicos, além de contrariar os desígnios deste Tribunal,
frustra mandamentos constitucionais, inviabilizando
a verificação das informações referentes à execução
orçamentária, financeira e patrimonial da entidade.
Nesse sentido, encampo, em parte, o posicionamento
da área técnica.
Ainda assim, considerando que houve uma recente
ruptura da prática administrativa até então reiterada
por decorrência de expressa alteração normativa,
mas que antes previa a notificação e a citação prévia
do responsável como condição para a aplicação de
penalidade, entendo que cabe recorrer ao disposto nos
artigos 23 e 24, parágrafo único, do Decreto-lei 4.657, de
4 de setembro de 1942 (Lei de Introdução às normas de
Direito Brasileiro - LINDB), para justificar, por enquanto,
a não aplicação de sanção ao senhor Watson de Araújo
Monteiro e o seu chamamento aos autos, como segue:
Art. 23. A decisão administrativa, controladora ou
judicial que estabelecer interpretação ou orientação
nova sobre norma de conteúdo indeterminado, impondo
novo dever ou novo condicionamento de direito, deverá
prever regime de transição quando indispensável para
que o novo dever ou condicionamento de direito seja
cumprido de modo proporcional, equânime e eficiente
e sem prejuízo aos interesses gerais.
Art. 24. [...]
Parágrafo único. Consideram-se orientações gerais
as interpretações e especificações contidas em atos
públicos de caráter geral ou em jurisprudência judicial
Terça-feira, 20 de agosto de 2019
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ou administrativa majoritária, e ainda as adotadas
por prática administrativa reiterada e de amplo
conhecimento público.
Ante o exposto, VOTO no sentido de que o Colegiado
aprove a minuta de deliberação que submeto à
apreciação.
Em 17 de julho de 2019.
MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Conselheira Substituta
1. DECISÃO:
VISTO, relatados e discutidos estes autos, DECIDEM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as
razões expostas pela Relatora, em:
1.1. NOTIFICAR e CITAR o senhor Watson de Araújo
Monteiro para que, no prazo improrrogável de 5
(cinco) dias, cumpra a obrigação e apresente razões de
justificativas, nos termos do art. 9, § 2º da IN 44/2018
combinado com os artigos 23 e 24, parágrafo único, da
LINDB;
1.2. DETERMINAR à Secretaria Geral das Sessões o
encaminhamento à responsável de cópia desta Decisão
juntamente com os termos de notificação e de citação,
preferencialmente em mídia digital, dando-lhe CIÊNCIA
de que:
1.2.1. a citação ter-se-á como realizada mediante sua
ciência ou quando confirmada por recibo assinado por
pessoa encarregada de receber correspondência ou,
conforme o caso, por membro da família ou empregado
do responsável ou do interessado, na forma do art. 64, I,
II e § 1º, I, da Lei Complementar 621/2012 e art. 359, I, II

e § 2º, I do Regimento Interno;

Produzido em fase anterior ao julgamento

1.2.2. é assegurado o direito de realizar sustentação oral,
nos moldes autorizados pelos parágrafos do art. 61, da
Lei Complementar Estadual 621/2012;

Processo: 03544/2018-1

1.2.3. as demais comunicações de atos processuais,
inclusive da inclusão deste processo em pauta para
julgamento, serão feitas mediante publicação no Diário
Oficial Eletrônico deste Tribunal, em atendimento ao art.
181, da LC 621/2012 e ao art. 359 e 360, do Regimento
Interno desta Corte (diario.tce.es.gov.br/); e
1.2.4. não cabe recurso da decisão que determinar a
citação do responsável, na forma do art. 153, II da Lei
Complementar Estadual 621/2012 e art. 398, II, da
Resolução TC 261, de 8 de junho de 2013 (Regimento
Interno)
2. Sem divergência, absteve-se de votar, por suspeição, o
conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun.
3. Data da Sessão: 07/08/2019 – 26ª Sessão Ordinária da
Primeira Câmara.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
(presidente) e Luiz Carlos Ciciliotti da Cunha;
4.2. Conselheiros Substitutos: Márcia Jaccoud Freitas
(relatora/convocada).
5. Membro do Ministério Público de Contas: Heron
Carlos Gomes de Oliveira.
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
Presidente
Decisão 02000/2019-6

www.tce.es.gov.br

Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2017
UG: CMGL - Câmara Municipal de Governador Lindenberg
Relator: Luiz Carlos Ciciliotti da Cunha
Responsável: JONECI INACIO DE OLIVEIRA, DEVALDIR
ANTONIO BANDEIRA, JOSE CARLOS FINCO MARIANELLI,
ALAIDIO ALVES DOS SANTOS, AGUILLAR ORLETTI JUNIOR,
ALOISIO FLERES ROMANHA, EDMAR LUIS PIONA, FABIO
BRUMATI MARCILINO, WANILDO GUSTAVO SCHULTHAIS
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – CÂMARA MUNICIPAL
DE GOVERNADOR LINDENBERG – EXERCÍCIO DE 2017 –
SUBMETER OS PRESENTES AUTOS AO COLEGIADO DO
PLENÁRIO PARA PROCESSAMENTO DO INCIDENTE DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO LUIZ CARLOS CICILIOTTI DA
CUNHA:
Tratam os autos da Prestação de Contas Anual da
Câmara Municipal de Governador Lindenberg, referente
ao exercício de 2017, sob a responsabilidade do senhor
Alaidio Alves dos Santos.
Com base no Relatório Técnico n.º 00408/2018-1 e na
Instrução Técnica Inicial n.º 00557/2018-8, foi proferida
a Decisão SEGEX n.º 00542/2018-1, por meio da qual
o gestor e demais responsáveis foram citados para
justificar os seguintes indícios de irregularidades:
- Item 5.2.1.2 - Pagamento de subsídios a Vereadores
em desacordo com a Constituição Federal e com a Lei
Municipal nº 405/2008 (Lei fixadora dos subsídios); e
- Item 5.2.1.3 - Pagamento de 13º subsídios a Vereadores
Terça-feira, 20 de agosto de 2019
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em desacordo com a Constituição Federal e com a Lei
Municipal nº 405/2008 (Lei fixadora dos subsídios).
Quando da elaboração do RT 00408/2018-1, no tocante
à análise da remuneração dos vereadores (item 5.2.1), o
Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia
- NCE, sugeriu, preliminarmente, que seja promovido
o INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE da lei
municipal de Governador Lindenberg nº 626/2012, em
face do artigo 29, inciso VI, da Constituição da República,
bem como da Instrução Normativa 26/2010 e Pareceres
em Consulta 001/2018, 025 e 022/2017 desta Corte de
Contas, considerando-se que, conforme princípio da
anterioridade, a fixação dos subsídios dos vereadores,
bem como a previsão de pagamento do 13º subsídio
deverão ocorrer antes das eleições municipais.
Os responsáveis, após serem devidamente citados,
apresentaram suas razões de justificativas (Resposta
de Comunicação 01044/2018-9 e Peça Complementar
22693/2018-2).
Instado a manifestar-se, o Núcleo de Controle Externo
de Economia e Contabilidade – NCE, inicialmente, por
meio da Instrução Técnica Conclusiva 00325/2019-1
manifestou-se pela IRREGULARIDADE das Contas, bem
como o reconhecimento da inconstitucionalidade da
Lei 626/2012, sendo acompanhado pelo Parecer do
Ministério Público de Contas 00521/2019-8.

o NCE opinou em julgar REGULAR COM RESSALVA a
prestação de contas anual, com base no art. 84, c/c art.
87, parágrafo 2º da lei Complementar 621/2012.
O Ministério Público de Contas, por meio do Parecer n.º
02422/2019-3, de lavra do Procurador Dr. Heron Carlos
Gomes de Oliveira, pugnou pelo julgamento do feito na
forma proposta pela Manifestação Técnica 06294/20191.
É o sucinto relatório.
VOTO
1. DA FUNDAMENTAÇÃO:
Da análise do feito, verifico que a área técnica e o
douto representante do Parquet de Contas opinaram
pela REGULARIDADE COM RESSALVA da prestação de
contas anual. Contudo, observo que a Instrução Técnica
Conclusiva 00325/2019-1, elaborada em fase anterior
à Manifestação Técnica 06294/2019-1, propôs que seja
reconhecida a inconstitucionalidade da Lei Municipal
nº 626 de 19 de dezembro de 2012, uma vez que fere
o Princípio da anterioridade na fixação dos subsídios
(art. 29, VI, da CF/88), sendo acompanhada naquela
ocasião pelo Parecer do Ministério Público de Contas
00521/2019-8.

Posteriormente, foram juntados aos autos a Resposta de
Comunicação 00179/2019-1, Petição Inicial 00096/20192 e Peças Complementares 05810/2019-7, 05811/20191 e 05812/2019-6, sendo encaminhados à área técnica
para instrução.

Verifico assim, que a área técnica e o douto representante
do Parquet de Contas suscitaram que seja promovido o
incidente de inconstitucionalidade da Lei Municipal
nº 626 de 19 de dezembro de 2012, de Governador
Lindenberg, na forma dos artigos 1º, inciso XXXV, e 176,
caput e parágrafo único da Lei Complementar Estadual
621/2012, em razão de confronto com o artigo 29, inciso
VI, da Constituição da República.

Por meio da Manifestação Técnica 06294/2019-1,

Ocorre que, em sendo órgão fracionário, a Câmara
www.tce.es.gov.br

não tem competência para pronunciar-se sobre a
inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, a teor da
súmula 347 do Excelso Pretório, em razão da cláusula
de reserva de Plenário, tal qual disposto no art. 97 da
Carga Magna.
Em sendo assim, conquanto no caso em apreço, se
tratar de jurisdicionado, cuja competência é da 1ª
Câmara, verifico que há necessidade de que os autos
sejam remetidos ao Colegiado do Plenário para efeito
de apreciação do incidente de inconstitucionalidade ora
suscitado.
Assim, devem na sequência, os autos serem remetidos
ao Plenário deste Egrégio Tribunal de Contas para
decisão, na forma dos artigos 16 e 337 do Regimento
Interno – Resolução TC nº 261/2013, que assim dispõe,
como transcrito, litteris:
Art. 16. Compete às Câmaras:
[...]
§ 3º Os assuntos de competência das Câmaras poderão
ser submetidos ao Plenário por deliberação da Câmara
em acolhimento a proposta de Conselheiro ou de
membro do Ministério Público junto ao Tribunal, sempre
que a relevância da matéria assim o recomendar.
[...]
Art. 337 - Verificada a inconstitucionalidade de alguma
lei ou ato do Poder Público, por ocasião do julgamento
de qualquer feito pelas Câmaras, os autos serão
remetidos à discussão em sessão do Plenário para
pronunciamento preliminar sobre a matéria.
§ 1º - Na primeira sessão plenária, o Relator exporá o
caso, procedendo-se, em seguida, à deliberação sobre
a matéria.
Terça-feira, 20 de agosto de 2019
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§ 2º - Deliberada a matéria pelo Plenário, serão os autos
devolvidos à Câmara para apreciação do caso de acordo
com a decisão prejudicial. – g.n.
Desse modo, entendo que os atos devam ser remetidos
ao Plenário, com aquiescência do Colegiado da 1ª Câmara
para apreciação do incidente de inconstitucionalidade.
2. DO DISPOSITIVO:
Ante o exposto, acompanhando o posicionamento da
área técnica e do Ministério Público Especial de Contas,
VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a seguinte
minuta de Decisão que submeto à sua apreciação.
LUIZ CARLOS CICILIOTTI DA CUNHA
Relator
1. DECISÃO:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, DECIDEM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as
razões expostas pelo relator, em:
1.1. SUBMETER os presentes autos ao Colegiado
do Plenário para processamento do incidente de
inconstitucionalidade aqui suscitado, referente à
negativa de exequibilidade à Lei Municipal nº 626 de
19 de dezembro de 2012, de Governador Lindenberg,
por estar em confronto com o artigo 29, inciso VI, da
Constituição da República, no entendimento da área
técnica.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 07/08/2019 – 26ª Sessão Ordinária da
Primeira Câmara.
4. Especificação do quórum:

4.1. Conselheiros: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
(presidente), Luiz Carlos Ciciliotti da Cunha (relator) e
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun.
5. Membro do Ministério Público de Contas: Heron
Carlos Gomes de Oliveira.
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
Presidente
Decisão 01975/2019-7
Produzido em fase anterior ao julgamento
Processo: 01669/2019-9
Classificação: Atos Sujeitos a Registro – Aposentadoria
UG: IPS - Instituto de Previdência Dos Servidores do
Município de Serra
Relator: Marco Antônio da Silva
Interessado: MARIA NILZA FERREIRA DOS SANTOS
OURIQUES
ATOS SUJEITOS A REGISTRO – APOSENTADORIA –
DIIGÊNCIA INTERNA – PRAZO 10 DIAS.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SUBSTITUTO MARCO
ANTONIO DA SILVA:
Cuidam os presentes autos de APOSENTADORIA POR
INVALIDEZ, com proventos proporcionais, a partir de
20/8/2018, concedida por meio da Portaria 308/2018
(ﬂ. 262), à servidora em epígrafe, com supedâneo no
artigo 6º-A, da Emenda Constitucional 41/2003, incluído
pela Emenda Constitucional 70/2012, que se submete à
apreciação desta Corte de Contas para fins de Registro,
na forma estatuída na Carta Magna, art. 71, inciso III,
bem como no art. 71, inciso IV, da Constituição Estadual,
www.tce.es.gov.br

e, ainda a teor do art. 1º, inciso VI, da Lei Complementar
Estadual 621/12.
A área técnica, através do NRP - Núcleo de Controle
Externo de Registro de Atos de Pessoal, nos termos da
Instrução Técnica Preliminar – ITP 00377/2019-8, opinou
pelo SOBRESTAMENTO do feito na origem, na forma do
artigo 30 da IN/TC 31/2014, até o trânsito em julgado do
processo judicial 0018675-77.2014.8.08.0048.
O Ministério Público Especial de Contas, por seu
Procurador, Dr. Heron Carlos Gomes de Oliveira, nos
termos do Parecer de ﬂ. 273, acompanhou in totum, a
área técnica.
Assim, conforme regular distribuição vieram os autos a
este magistrado de contas para emissão de relatório e
voto para efeito de deliberação do Colegiado, na forma
do art. 29 do Regimento, Resolução TC 261/2013.
É o sucinto relatório.
VOTO
Sendo apresentado a este Tribunal o processo de
aposentadoria visando a apreciação para fins de registro,
necessário é a sua análise, em face da documentação
que lhe dá suporte.
1. DAS CONSIDERAÇÕES DE FATO E DE DIREITO:
A interessada aposenta-se no cargo de Agente de Obras
e Serviços Gerais - Nível 01, matrícula 6023, do Quadro
de Pessoal do Município da Serra, contando com 9.226
dias, ou seja, 25 anos, 3 meses e 11 dias de serviço/
contribuição, sendo os proventos fixados, no valor de R$
899,19 (oitocentos e noventa e nove reais e dezenove
centavos), conforme demonstrado às folhas 257-258
dos autos, estando a invalidez fulcrada no laudo médico
acostado à ﬂ. 196.
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Da análise do feito, verifico que a área técnica, nos termos
da Instrução Técnica Preliminar – ITP 00377/2019-8
opinou pelo SOBRESTAMENTO do feito na origem, na
forma do artigo 30 da IN/TC 31/2014, até o trânsito em
julgado do processo judicial 0018675-77.2014.8.08.0048,
que discute o desconto dos dias de afastamento dos
servidores municipais para tratamento da própria saúde,
e de familiares, do tempo de contribuição para efeito
de aposentadoria, haja vista o desconto de 293 dias da
aposentanda, verbis:
[...]
3. DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO
O tempo de contribuição foi demonstrado às ﬂs. 257
e 258, tendo computado um total de 9.226 dias de
contribuição, o que equivale a 25 anos, 3 meses e 11
dias.
Entretanto, observou-se que foram descontados os
períodos em que a servidora esteve afastada por licença
médica, conforme orientação da assessoria jurídica à
ﬂ. 260, em virtude da existência do processo judicial
002002078.2014.8.08.0048.
Todavia, não há nos autos informações quanto ao
trânsito em julgado da decisão de mérito em que se
discute se os períodos relativos a afastamentos por
licença médica devem ou não ser computados na
contagem do tempo de contribuição (processo judicial
0018675-77.2014.8.08.0048).
4. INDÍCIO DE IRREGULARIDADE
Verificou-se que o acórdão mencionado no item anterior
se refere a um recurso interposto em face de decisão
liminar concedida nos autos da Ação de Mandado
de Segurança, ainda em trâmite na Vara da Fazenda

Pública Municipal da Serra (processo judicial 001867577.2014.8.08.0048), conforme consta no sistema de
consulta processual do TJES.
Dessa forma, entende-se que a análise do feito somente
deverá ter prosseguimento após o trânsito em julgado
da decisão judicial de mérito referente à ação acima, a
qual poderá ter reﬂexos diretos na fixação dos proventos
de aposentadoria da interessada.
6. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Diante do acima exposto, submete-se à consideração
desta Coordenação a seguinte proposta de
encaminhamento:
- devolução dos autos ao órgão de origem,
devendo retornar quando houver o trânsito em
julgado devidamente comprovado da decisão de
mérito referente ao processo judicial nº 001867577.2014.8.08.0048 da Vara da Fazenda Pública Municipal
da Serra, para que se possa ultimar o exame. - g.n.
O Ministério Público Especial de Contas, por seu turno,
nos termos do Parecer de ﬂ. 86, acompanhou in totum,
a área técnica.
Examinando os autos, verifico que a servidora
foi nomeada em 1/6/1992, contando, na data da
aposentadoria, com 9.226 dias, ou seja, 25 anos, 3
meses e 11 dias de serviço/contribuição, conforme
demonstrado à ﬂ. 257 dos autos, resultando esse tempo
da exclusão dos períodos de licença médica e auxílio
doença, no total de 293 dias, ou seja, 9 meses e 23 dias,
sendo os proventos proporcionais fixados no valor de
R$ 899,19, havendo necessidade de complementação,
no valor de R$ 54,81, para que alcance o valor do salário
www.tce.es.gov.br

mínimo em 2018, que era R$ 954,00.
Somados os 293 dias descontados ao tempo utilizado
(9.226 dias), temos um total de 9.519 dias. Calculados
os proventos proporcionais a esse tempo, temos o valor
de R$ 927,73, sendo necessário o complemento no valor
de R$ 26,27, para que seja alcançado o valor do salário
mínimo vigente em 2018, de R$ 954,00, não havendo,
no momento da aposentadoria, qualquer prejuízo à
remuneração da servidora.
Conforme tratado nos autos do Processo TC 8564/2016,
verificou-se o parecer jurídico trazido àqueles autos,
em que o órgão previdenciário solicita o registro do ato,
ainda que com ressalvas, argumentando em síntese, o
seguinte:
- A decisão de registro do Tribunal de Contas é
imprescindível para o processo de compensação
previdenciária, junto ao Instituto Nacional do Seguro
Social - INSS, pois a ausência do registro impede a
compensação previdenciária relativa ao tempo de
contribuição de um servidor, cujo bene�cio já está
sendo pago e cujas restituições pelo RGPS podem ser
alcançadas pelo prazo prescricional, trazendo prejuízo
ao erário;
- Foi somado na contagem do tempo de contribuição
da servidora o total de 2.927 dias de contribuição ao
INSS, o que corresponde a 33% do bene�cio pago,
necessitando-se da compensação previdenciária para
que não haja prejuízo ao Regime Próprio de Previdência
Social - RPPS;
- Não se trata de discussão judicial acerca do ingresso no
cargo público ou acerca do preenchimento ou não dos
requisitos para a concessão de aposentadoria, sendo
Terça-feira, 20 de agosto de 2019
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certo que a discussão atinge tão somente o quantum a
ser fixado a �tulo de proventos, o que pode ser objeto
de revisão em caso de alteração da situação jurídica
hoje existente.
Desta forma, sugeriu a advogada do Instituto, a
solicitação a este Tribunal de Contas de realização
do registro do ato aposentatório, mesmo que com
ressalvas, a fim de viabilizar o pedido de compensação
previdenciária.
Quanto ao sobrestamento do feito, é sugerido pela
área técnica, com base no artigo 30 da mesma IN/TC
31/2014, que apenas determina o encaminhamento do
feito à origem, no caso em que houver sobrestamento,
até que haja solução dos motivos geradores da decisão,
não se apresentando qualquer dispositivo legal ou
regulamentar imperativo no sentido de que o Tribunal
decida pelo sobrestamento, presumindo-se que a
decisão judicial seja prejudicial à apreciação do ato
concessório.
Assim sendo, verifico que a questão que está, em tese,
a impedir a decisão de registro do ato de aposentadoria,
é o sobrestamento do feito, sem indicativo do comando
legal ou regulamentar, vez que o artigo 30 da IN/TC
31/2014 não é imperativo nesse sentido.
Por outro lado, consta do mencionado parecer jurídico
do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS da Serra,
alerta quanto ao fato de que, quando o Tribunal demora
em proceder ao registro do ato de aposentadoria, essa
demora resulta em prejuízo ao RPPS, em razão de
impossibilitar a compensação previdenciária junto ao
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, podendo, no
caso do sobrestamento, ocorrer a prescrição de créditos
do RPPS que não pode deixar de pagar o bene�cio a

que tem direito o servidor aposentado.

revisora do Judiciário. – g.n.

No caso concreto, não se verifica averbação de tempo de
contribuição do RGPS/INSS para efeito da aposentadoria
em apreço, no entanto, como antes demonstrado, os
proventos fixados não se alteram, no momento da
aposentadoria, com o cômputo do tempo de contribuição
descontado.

Desta maneira, deve o processo retornar a esta Corte
de Contas apenas se a servidora lograr êxito na ação
judicial intentada, visto que do contrário mantido
estará o valor dos proventos fixados e percebidos.

Em assim sendo, ainda que a servidora tivesse algum
prejuízo, no momento, entendo que o retorno do
processo futuramente, a fim de que se promova alteração
do valor dos proventos registrados é o menor dos males
que podem decorrer do registro do ato aposentatório
em questão, visto que os proventos seriam fixados em
valor menor do que o devido, mas estando tal situação
sub judice.
Entrementes, em debate realizado no Colegiado desta
1ª Câmara restou pacificado que deve haver o retorno
dos autos à área técnica, a fim de que ele se posicione
meritória e conclusivamente, posto que entendo que o
sobrestamento do feito não é prejudicial ao registro,
afinal, somente se considera controverso nestes autos
o valor dos proventos fixados, em decorrência da
pendência da ação judicial.
Assim, uma vez registrado o processo, deve o mesmo
retornar apenas para se verificar a regularidade da
alteração dos proventos, sem modificação do fundamento
legal do ato concessório, conforme enunciado constante
da Súmula 06 do Excelso Pretório, litteris:
A revogação ou anulação, pelo Poder Executivo, de
aposentadoria, ou qualquer outro ato aprovado
pelo Tribunal de Contas, não produz efeitos antes de
aprovada por aquele tribunal, ressalvada a competência
www.tce.es.gov.br

Constato ainda, que os proventos da servidora foram
fixados em valor menor do que o salário mínimo vigente
em 2018 na aposentadoria, devendo, previamente,
haver manifestação meritória por parte da área técnica
deste Tribunal de Contas.
2. DO DISPOSITIVO:
Ante o exposto, divergindo do posicionamento da área
técnica e do Ministério Público Especial de Contas,
proponho VOTO no sentido de que o Colegiado aprove
a seguinte minuta de Decisão que submeto à sua
consideração.
MARCO ANTONIO DA SILVA
Relator
1. DECISÃO:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos. DECIDEM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as
razões expostas pelo relator, em:
1.1. Determinar a realização de Diligência Interna,
para que, no prazo de 10 (dez) dias, a área técnica
deste Tribunal, junto ao Núcleo de Controle Externo
competente, proceda à análise meritória do feito,
na forma do art. 314, § 3º, inciso I, da Resolução TC
261/2013 observando-se que o valor dos proventos
fixados está inferior ao salário mínimo vigente em 2018.
2. Unânime.
Terça-feira, 20 de agosto de 2019
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3. Data da Sessão: 07/08/2019 – 26ª Sessão Ordinária da
Primeira Câmara.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
(presidente), Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun e Luiz
Carlos Ciciliotti da Cunha;
4.2. Conselheiros Substitutos: Marco Antonio da Silva
(relator).
5. Membro do Ministério Público de Contas: Heron
Carlos Gomes de Oliveira.
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
Presidente
Decisão 01973/2019-8
Produzido em fase anterior ao julgamento
Processo: 06776/2018-2
Classificação: Atos Sujeitos a Registro – Aposentadoria
UG: IPS - Instituto de Previdência Dos Servidores do
Município de Serra
Relator: Marco Antônio da Silva
Interessado: CINTIA CRISTINA PONTES DE NOVAIS
BOHIER
ATOS SUJEITOS A REGISTRO – APOSENTADORIA –
DIIGÊNCIA INTERNA – PRAZO 10 DIAS.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SUBSTITUTO MARCO
ANTONIO DA SILVA:
Cuidam os presentes autos de APOSENTADORIA POR
INVALIDEZ, com proventos proporcionais, a partir de
7/12/2017, concedida por meio da Portaria 151/2018

(ﬂ. 75), à servidora em epígrafe, com supedâneo no
artigo 40, parágrafo 1º, inciso I, da Constituição Federal,
que se submete à apreciação desta Corte de Contas para
fins de Registro, na forma estatuída na Carta Magna,
art. 71, inciso III, bem como no art. 71, inciso IV, da
Constituição Estadual, e, ainda a teor do art. 1º, inciso
VI, da Lei Complementar Estadual 621/12.
A área técnica, através do NRP - Núcleo de Controle
Externo de Registro de Atos de Pessoal, nos termos da
Instrução Técnica Preliminar – ITP 00379/2019-7, opinou
pelo SOBRESTAMENTO do feito na origem, na forma do
artigo 30 da IN/TC 31/2014, até o trânsito em julgado do
processo judicial 0018675-77.2014.8.08.0048.
O Ministério Público Especial de Contas, por seu
Procurador, Dr. Heron Carlos Gomes de Oliveira, nos
termos do Parecer de ﬂ. 86, acompanhou in totum, a
área técnica.
Assim, conforme regular distribuição vieram os autos a
este magistrado de contas para emissão de relatório e
voto para efeito de deliberação do Colegiado, na forma
do art. 29 do Regimento, Resolução TC 261/2013.
É o sucinto relatório.
VOTO
Sendo apresentado a este Tribunal o processo de
aposentadoria visando a apreciação para fins de registro,
necessário é a sua análise, em face da documentação
que lhe dá suporte.
1. DAS CONSIDERAÇÕES DE FATO E DE DIREITO:
A interessada aposenta-se no cargo de Professor MaPA
– Nível VI, Classe 01, matrícula 50522, do Quadro de
Pessoal do Município da Serra, contando com 1 ano,
9 meses e 29 dias de serviço/contribuição, sendo os
www.tce.es.gov.br

proventos fixados, no valor de R$ 937,00 (novecentos e
trinta e sete reais), conforme demonstrado às folhas 6772 dos autos.
Da análise do feito, verifico que a área técnica, nos termos
da Instrução Técnica Preliminar – ITP 00379/2019-7,
opinou pelo SOBRESTAMENTO do feito na origem, na
forma do artigo 30 da IN/TC 31/2014, até o trânsito em
julgado do processo judicial 0018675-77.2014.8.08.0048,
que discute o desconto dos dias de afastamento dos
servidores municipais para tratamento da própria saúde,
e de familiares, do tempo de contribuição para efeito
de aposentadoria, haja vista o desconto de 682 dias da
aposentanda, verbis:
[...]
3. DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO
O tempo de contribuição foi demonstrado às ﬂs. 67 e 68,
tendo computado um total de 664 dias de contribuição,
o que equivale a 1 ano, 9 meses e 29 dias.
A incapacidade definitiva da servidora foi atestada por
meio do Laudo da Junta Médica oficial acostado à ﬂ. 39,
com data e vigência do afastamento em 7/12/2017.
A patologia encontrada não está enquadrada como
moléstia grave na legislação vigente, de acordo com o
Laudo Médico referenciado, o que enseja o cálculo dos
proventos de forma proporcional e sob necessidade de
avaliação bienal.
Entretanto, observou-se que foi descontado o período
em que a servidora esteve afastada por licença
médica, ainda que não tenha sido por orientação da
assessoria jurídica, mas é sabido que tal procedimento
se dá em decorrência de acórdão no processo judicial
002002078.2014.8.08.0048.
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4. INDÍCIO DE IRREGULARIDADE
O processo judicial 002002078.2014.8.08.0048 é
referente a um recurso interposto em face de decisão
liminar concedida nos autos da Ação de Mandado
de Segurança, ainda em trâmite na Vara dos Feitos da
Fazenda Pública Municipal de Serra (processo judicial
0018675-77.2014.8.08.0048), conforme consta no
sistema de consulta processual do TJES.
Então, a ação principal daqueles autos é o processo
judicial 0018675-77.2014.8.08.0048, que ainda não
possui decisão de mérito transitada em julgado,
conforme consta no sistema de consultas processuais
do TJES.
Dessa forma, entende-se que a análise do feito somente
deverá ter prosseguimento após o trânsito em julgado
da decisão judicial de mérito referente à ação acima, a
qual poderá ter reﬂexos diretos na fixação dos proventos
de aposentadoria da interessada.
6. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Diante do exposto, sugere-se a seguinte proposta de
encaminhamento:
- A devolução dos autos ao órgão de origem, para que
seja sobrestado, devendo retornar quando houver
o trânsito em julgado devidamente comprovado da
decisão de mérito referente ao processo judicial nº
0018675-77.2014.8.08.0048, que tramita na Vara dos
Feitos da Fazenda Pública Municipal de Serra, para que
então se possa ultimar o exame. – g.n.
O Ministério Público Especial de Contas, por seu turno,
nos termos do Parecer de ﬂ. 86, acompanhou in totum,
a área técnica.
Examinando os autos, verifico que a servidora foi

nomeada em 28/2/2014, contando, na data da
aposentadoria, com 664 dias, ou seja, 1 ano, 9 meses e 29
dias de serviço/contribuição, conforme demonstrado às
ﬂs. 67-68 dos autos, resultando esse tempo da exclusão
dos períodos de licença médica e auxílio doença, no
total de 682 dias, ou seja, 1 ano, 10 meses e 17 dias,
sendo os proventos proporcionais fixados no valor de
R$ 937,00, para o que oi necessário o complemento no
valor de R$ 801,12 (ﬂs. 67-71.
Somados os 682 dias descontados ao tempo utilizado
(664 dias), temos um total de 1.346 dias. Calculados os
proventos proporcionais a esse tempo, temos o valor de
R$ 275,44, sendo necessário o complemento no valor
de R$ 661,55, para que seja alcançado o valor do salário
mínimo vigente de R$ 937,00, não havendo, no momento
da aposentadoria, qualquer prejuízo à remuneração da
servidora.
Conforme tratado nos autos do Processo TC 8564/2016,
verificou-se o parecer jurídico trazido àqueles autos,
em que o órgão previdenciário solicita o registro do ato,
ainda que com ressalvas, argumentando em síntese, o
seguinte:
- A decisão de registro do Tribunal de Contas é
imprescindível para o processo de compensação
previdenciária, junto ao Instituto Nacional do Seguro
Social - INSS, pois a ausência do registro impede a
compensação previdenciária relativa ao tempo de
contribuição de um servidor, cujo bene�cio já está
sendo pago e cujas restituições pelo RGPS podem ser
alcançadas pelo prazo prescricional, trazendo prejuízo
ao erário;
- Foi somado na contagem do tempo de contribuição
da servidora o total de 2.927 dias de contribuição ao
www.tce.es.gov.br

INSS, o que corresponde a 33% do bene�cio pago,
necessitando-se da compensação previdenciária para
que não haja prejuízo ao Regime Próprio de Previdência
Social - RPPS;
- Não se trata de discussão judicial acerca do ingresso no
cargo público ou acerca do preenchimento ou não dos
requisitos para a concessão de aposentadoria, sendo
certo que a discussão atinge tão somente o quantum a
ser fixado a �tulo de proventos, o que pode ser objeto
de revisão em caso de alteração da situação jurídica
hoje existente.
Desta forma, sugeriu a advogada do Instituto a solicitação
a este Tribunal de Contas de realização do registro do
ato aposentatório, mesmo que com ressalvas, a fim de
viabilizar o pedido de compensação previdenciária.
Quanto ao sobrestamento do feito, é sugerido pela
área técnica, com base no artigo 30 da mesma IN/TC
31/2014, que apenas determina o encaminhamento do
feito à origem, no caso em que houver sobrestamento,
até que haja solução dos motivos geradores da decisão,
não se apresentando qualquer dispositivo legal ou
regulamentar imperativo no sentido de que o Tribunal
decida pelo sobrestamento, presumindo-se que a
decisão judicial seja prejudicial à apreciação do ato
concessório.
Assim sendo, verifico que a questão que está, em tese,
a impedir a decisão de registro do ato de aposentadoria,
é o sobrestamento do feito, sem indicativo do comando
legal ou regulamentar, vez que o artigo 30 da IN/TC
31/2014 não é imperativo nesse sentido.
Por outro lado, consta do mencionado parecer jurídico
do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS da Serra,
Terça-feira, 20 de agosto de 2019
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alerta quanto ao fato de que, quando o Tribunal demora
em proceder ao registro do ato de aposentadoria, essa
demora resulta em prejuízo ao RPPS, em razão de
impossibilitar a compensação previdenciária junto ao
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, podendo, no
caso do sobrestamento, ocorrer a prescrição de créditos
do RPPS que não pode deixar de pagar o bene�cio a
que tem direito o servidor aposentado.
No caso concreto, não se verifica averbação de tempo de
contribuição do RGPS/INSS para efeito da aposentadoria
em apreço, no entanto, como antes demonstrado, os
proventos fixados não se alteram, no momento da
aposentadoria, com o cômputo do tempo de descontado.
Em assim sendo, ainda que a servidora tivesse algum
prejuízo, no momento, entendo que o retorno do
processo futuramente, a fim de que se promova alteração
do valor dos proventos registrados é o menor dos males
que podem decorrer do registro do ato aposentatório
em questão, visto que os proventos seriam fixados em
valor menor do que o devido, mas estando tal situação
sub judice.

da Súmula 06 do Excelso Pretório, litteris:
A revogação ou anulação, pelo Poder Executivo, de
aposentadoria, ou qualquer outro ato aprovado
pelo Tribunal de Contas, não produz efeitos antes de
aprovada por aquele tribunal, ressalvada a competência
revisora do Judiciário. – g.n.
Desta maneira, deve o processo retornar a esta Corte
de Contas apenas se a servidora lograr êxito na ação
judicial intentada, visto que do contrário mantido
estará o valor dos proventos fixados e percebidos.
Desta forma, entendo que o ato aposentatório está em
condições de receber o competente registro, devendo,
entretanto, previamente, haver manifestação conclusiva
por parte da área técnica deste Tribunal de Contas.
2. DO DISPOSITIVO:
Desse modo, divergindo do posicionamento da área
técnica e do Ministério Público Especial de Contas,
proponho VOTO no sentido de que o Colegiado aprove
a seguinte minuta de Decisão que submeto à sua
consideração.

Entrementes, em debate realizado no Colegiado
desta 1ª Câmara restou pacificado que deve haver o
retorno dos autos à área técnica, a fim de que ele se
posicione conclusivamente, posto que entendo que o
sobrestamento do feito não é prejudicial ao registro,
afinal, somente se considera controverso nestes autos
o valor dos proventos fixados, em decorrência da
pendência da ação judicial.

MARCO ANTONIO DA SILVA

Assim, uma vez registrado o processo, deve o mesmo
retornar apenas para se verificar a regularidade da
alteração dos proventos, sem modificação do fundamento
legal do ato concessório, conforme enunciado constante

1.1. Determinar a realização de Diligência Interna,
para que, no prazo de 10 (dez) dias, a área técnica
deste Tribunal, junto ao Núcleo de Controle Externo
competente, se manifeste conclusivamente acerca da

Relator

matéria vertida nos autos, na forma do art. 314, § 3º,
inciso I, da Resolução TC 261/2013.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 07/08/2019 – 26ª Sessão Ordinária da
Primeira Câmara.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
(presidente), Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun e Luiz
Carlos Ciciliotti da Cunha;
4.2. Conselheiros Substitutos: Marco Antonio da Silva
(relator).
5. Membro do Ministério Público de Contas: Heron
Carlos Gomes de Oliveira.
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
Presidente
Decisão 01990/2019-1
Produzido em fase anterior ao julgamento
Processo: 08924/2019-2
Classificação: Controle Externo > Fiscalização > Omissão
UG: PMI - Prefeitura Municipal de Itapemirim

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

www.tce.es.gov.br

Relator: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
Responsável: THIAGO PECANHA LOPES
OMISSÃO NO ENVIO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS
MENSAIS DOS MESES 1, 2, 3 E 4/2019 - PREFEITURA
MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM – DADOS REMETIDOS COM
ATRASO SUPERIOR A TRINTA DIAS – DEIXAR DE APLICAR
MULTA - PROMOVER A CITAÇÃO PARA APRESENTAR
RAZÕES DE JUSTIFICATIVA
Terça-feira, 20 de agosto de 2019
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O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA
DE MACEDO

Vieram-me os autos.

1 RELATÓRIO

2 FUNDAMENTAÇÃO

Tratam os presentes autos de omissão na remessa das
Prestações de Contas Mensais (PCM) dos meses 01,
02, 03 e 04/2019, prevista na IN TC 43/2017 - alterada
pela IN 47/2018 - via Sistema CidadES deste Tribunal, da
Prefeitura Municipal de Itapemirim, sob responsabilidade
de Thiago Peçanha Lopes.

A obrigação de prestar contas é oriunda de comando
constitucional disposto no Parágrafo único do artigo
70. Tal determinação é imposta a todo sujeito, pessoa
�sica, jurídica, pública ou privada, que, na qualidade de
agente público, tem a seu cargo a gestão de recursos do
erário. Esta é uma obrigação para o gestor e um direito
da sociedade: saber como está sendo gerido o recurso
público.

Considerando a omissão na remessa das prestações
de contas em comento, foram disparados Termos
de Notificação Eletrônica ao responsável. Mediante
a permanência do inadimplemento, a área técnica
nos encaminhou os autos com a Manifestação de nº
5856/2019-9, peça 2, com a seguinte proposta:
[...]
PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO.
Em face do descumprimento do prazo legal e do não
atendimento ao Termo de Notificação Eletrônico
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).
Ato seguido, os autos foram levados ao Ministério
Público de Contas que, por meio do Parecer nº
2177/2019-6, peça 6, da lavra do Procurador Luis
Henrique Anastácio da Silva, anuiu a proposta técnica.

É o relatório.

O artigo seguinte, art. 71 da Constituição Federal,
concedeu ao Tribunal de Contas, elencando uma
sequência de incumbências, a atribuição de apreciar
as contas prestadas anualmente pelo chefe do
Poder Executivo, bem como julgar as contas dos
administradores e demais responsáveis por dinheiros,
bens e valores públicos da administração direta e
indireta.
Na lei orgânica desta Corte de Contas, Lei Complementar
nº 621/2012, constam inúmeras ferramentas legais
das quais dispomos para o exercício pleno da atuação
deste órgão de controle, além das demais espraiadas
em outros instrumentos normativos, por meio dos
quais são regulamentadas as obrigações específicas
dos jurisdicionados, dentre elas, a de prestar contas.
Neste rol normativo encontram-se as IN nº 43/2017e
nº 47/2018 que dispõem, de maneira pormenorizada,
todos os detalhes relacionados ao envio das
prestações de contas mensais, tais como: prazo, forma,
documentação a ser enviada e outras exigências.
A obrigação de prestar contas às Cortes de Contas
www.tce.es.gov.br

abrange um universo amplo e contempla a exigência de
que nos sejam remetidos, não somente a prestação de
contas anual, mas outros documentos periódicos, tais
como: balancetes mensais, relatórios fiscais (bimestrais
e quadrimestrais) e outros específicos, em caso de
solicitação pontual, como consequência de uma
auditoria, por exemplo.
O descumprimento do dever de prestar contas ou a
omissão na remessa de documentos demandados por
este Órgão de Controle Externo resulta em tomada
de medidas sancionadoras. Estas consequências são
previstas na Lei Complementar nº 621/2012, vejamos:
Art. 135. O Tribunal de Contas poderá aplicar multa de
até R$ 100.000,00 (cem mil reais), ou valor equivalente
em outra moeda que venha a ser adotada como moeda
nacional, aos responsáveis por:
(...)
VIII – não envio ou envio fora do prazo de documentos
e/ou informações que compõem a prestação de contas;
(...)
§ 4º A multa aplicada com fundamento nos incisos IV
a IX, XIV e XV prescinde de prévia comunicação dos
responsáveis (Redação dada pela LC nº 902/2019).
(grifamos).
O Ministério Público de Contas assim posicionou-se
no Parecer nº 2177/2019-6 da lavra do Procurador Luis
Henrique Anastácio da Silva:
O MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DO ESTADO DO
ESPÍRITO SANTO, pelo Procurador abaixo subscrito, no
uso de suas atribuições institucionais, anui à proposta
contida na Manifestação Técnica 05856/2019-9,
pugnando pela aplicação de multa ao responsável.
Terça-feira, 20 de agosto de 2019
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Em ligeiro exame dos dispositivos aqui colacionados,
noto que inovação legislativa de 09.01.2019 tornou o
atraso no envio da remessa de dados mensais violação
legal sujeito à aplicação de multa, inclusive com a
dispensa de contraditório, a teor do que consta agora
dos incisos IIIV e IX do art. 135 e seu § 4º, LC 621/2012
c/c o art. 389, incisos VIII e IX, nos termos do seu § 1º, do
Regimento Interno do TCEES (Resolução TC 261/2013).
Analisando os autos, verifico que o gestor está
inadimplente com esta Corte de Contas em relação
aos meses de janeiro, fevereiro, março e abril de 2019,
cujas respectivas datas limite de remessa dos dados
mensais eram 25/02/2019, 15/03/2019, 15/04/2019
e 15/05/2019 respectivamente, consoante o que
consta do Anexo reproduzido na Manifestação Técnica
05856/2019.
Extrai-se do Sistema de Acompanhamento CidadES
que essas remessas foram entregues nas datas de
09/07/2019, 11/07/2019, 12/07/2019 e 16/07/2019
respectivamente (recibos adiante transpostos). Mesmo
assim, todas foram recebidas no CidadES com mais de 30
(trinta) dias de atraso.
Assim, a par do exposto, verifico que, no caso ora
examinado, o tempo de atraso na remessa mensal
de dados a este Tribunal, em relação aos meses em
questão, é superior a 30 (trinta) dias, demora que pode
implicar sérios prejuízos à ação fiscalizadora desta Corte
de Contas, razão por que deve ser censurada pelo órgão
de controle.
Casos do gênero, preveem o art. 135, caput, e seus
incisos VIII e IX, e os incisos VIII e IX, bem assim o §
1º do art. 389, do Regimento Interno deste Tribunal,
podem sujeitar o gestor inadimplente à aplicação de

sanção pecuniária, visto que essa conduta subsume-se à
hipótese violação da norma.
No entanto, tendo em vista que o gestor foi apenas
notificado por procedimento em via eletrônica e
que cabe ao julgador sopesar o caso concreto e suas
circunstâncias, não obstante o entendimento defendido
pela área técnica e do Parquet de Contas, deixo de
imputar, neste momento processual, multa ao dirigente
responsável pelo atraso na remessa mensal de dados,
para determinar, porém, seja expedida citação ao ilustre
Prefeito Thiago Peçanha Lopes, fixando prazo para que
apresente justificativas, em razão do descumprimento
do prazo legal e regimental para envio de dados mensais
relativos aos meses 1, 2, 3, e 4 de 2019, bem como dos
Termos de Notificação Eletrônica 2219/2019, 2220/2019,
3088/2019 e 3955/2019, que, caso não seja apresentada
no prazo previsto nos normativos legal e regimental,
sujeitará ao gestor aplicação de multa.
Neste contexto, em que pese o posicionamento da área
técnica e do Parquet de Contas, com a devida vênia,
deixo de imputar multa ao responsável, neste momento
processual, motivo pelo qual entendo que deve ser
expedida citação ao gestor, no sentido de que apresente
justificativas, em razão do descumprimento dos Termos
de Notificação Eletrônica 2219/2019, 2220/2019,
3088/2019 e 3955/2019, e caso não sejam suficientes, a
multa poderá ser aplicada.
[IMAGEM]
[IMAGEM]

Ante o exposto, obedecidos todos os trâmites
processuais e legais e levando em conta os fundamentos
fáticos e direitos aqui trazidos, divirjo da área técnica e
do Ministério Público de Contas para apresentar VOTO
no sentido de que o Colegiado aprove a proposta de
deliberação que segue adiante.
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Relator
1. DECISÃO:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, DECIDEM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as
razões expostas pelo relator, em:
1.1. DEIXAR DE APLICAR MULTA ao Sr. Thiago Peçanha
Lopes, podendo fazê-lo, se for o caso, na forma do
artigo 135, inciso VIII e IX, e § 4° do mesmo artigo, da
Lei Complementar Estadual 621/2012, c/c art. 389,
incisos VIII e IX, na forma do § 1º do Regimento Interno
do TCEES, Resolução TC nº 261/2013, após a oitiva do
responsável, em face das razões antes expendidas;
1.2. CITAR o Sr. Thiago Peçanha Lopes, com fundamento
no art. 56, inciso II, da Lei Complementar Estadual
nº 621/2012, para que, no prazo de 05 (cinco) dias,
apresente suas razões de justificativa, acerca da violação
do prazo normativo para remessa mensal de dados dos
meses de janeiro a abril de 2019 e do não atendimento
aos Termos de Notificação Eletrônica 2219/2019,
2220/2019, 3088/2019 e 3955/2019;
1.3. DISPONIBILIZAR ao agente responsável cópia da
Manifestação Técnica nº 5856/2019 e desta decisão.

[IMAGEM
[IMAGEM]
3 PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO
www.tce.es.gov.br

1.4. ENCAMINHAR à Secretaria Geral das Sessões
para que sejam promovidos os impulsos processuais
Terça-feira, 20 de agosto de 2019
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necessários.

DE MACEDO

2178/2019-1, peça 6, da lavra do Procurador Luis
Henrique Anastácio da Silva, anuiu a proposta técnica.

1 RELATÓRIO

Vieram-me os autos.

Tratam os presentes autos de omissão na remessa das
Prestações de Contas Mensais (PCM) dos meses 01,
02, 03 e 04/2019, prevista na IN TC 43/2017 - alterada
pela IN 47/2018 - via Sistema CidadES deste Tribunal,
da Prefeitura Municipal de São Gabriel da Palha, sob
responsabilidade da senhora Lucélia Pim Ferreira da
Fonseca.

É o relatório.

2. Unânime.
3. Data da Sessão: 07/08/2019 – 26ª Sessão Ordinária da
Primeira Câmara.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
(presidente/relator), Rodrigo Flávio Freire Farias
Chamoun e Luiz Carlos Ciciliotti da Cunha.
5. Membro do Ministério Público de Contas: Heron
Carlos Gomes de Oliveira.

Produzido em fase anterior ao julgamento

Considerando a omissão na remessa das prestações
de contas em comento, foram disparados Termos
de Notificação Eletrônica à responsável. Mediante a
permanência do inadimplemento, a área técnica nos
encaminhou os autos com a Manifestação Técnica
5781/2019-4, peça 2, com a seguinte proposta:

Processo: 08849/2019-1

[...]

Classificação: Controle Externo > Fiscalização > Omissão

PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO.

UG: PMSGP - Prefeitura Municipal de São Gabriel da
Palha

Em face do descumprimento do prazo legal e do não
atendimento ao Termo de Notificação Eletrônico nº
3742/2019 emitido por esta Corte de Contas, em razão
da referida omissão, propõe-se ao relator que submeta
ao Colegiado competente:

CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
Presidente
Decisão 01986/2019-5

Relator: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
Responsável: LUCELIA PIM FERREIRA DA FONSECA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA
– OMISSÃO NO ENVIO DA PRESTAÇÕES DE CONTAS
MENSAIS DOS MESES 1, 2, 3 E 4 DE 2019 - PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA – DADOS
REMETIDOS COM ATRASO SUPERIOR A TRINTA DIAS
– SANEADA A REMESSA DO MÊS DE ABRIL DE 2019 DEIXAR DE APLICAR MULTA - PROMOVER A CITAÇÃO
PARA APRESENTAR RAZÕES DE JUSTIFICATIVA
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA

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).
Ato seguido, os autos foram levados ao Ministério
Público de Contas que, por meio do Parecer nº
www.tce.es.gov.br

2 FUNDAMENTAÇÃO
A obrigação de prestar contas é oriunda de comando
constitucional disposto no Parágrafo único do artigo
70. Tal determinação é imposta a todo sujeito, pessoa
�sica, jurídica, pública ou privada, que, na qualidade de
agente público, tem a seu cargo a gestão de recursos do
erário. Esta é uma obrigação para o gestor e um direito
da sociedade: saber como está sendo gerido o recurso
público.
O artigo seguinte, art. 71 da Constituição Federal,
concedeu ao Tribunal de Contas, elencando uma
sequência de incumbências, a atribuição de apreciar
as contas prestadas anualmente pelo chefe do
Poder Executivo, bem como julgar as contas dos
administradores e demais responsáveis por dinheiros,
bens e valores públicos da administração direta e
indireta.
Na lei orgânica desta Corte de Contas, Lei Complementar
nº 621/2012, constam inúmeras ferramentas legais
das quais dispomos para o exercício pleno da atuação
deste órgão de controle, além das demais espraiadas
em outros instrumentos normativos, por meio dos
quais são regulamentadas as obrigações específicas
dos jurisdicionados, dentre elas, a de prestar contas.
Neste rol normativo encontram-se as IN nº 43/2017e
nº 47/2018 que dispõem, de maneira pormenorizada,
todos os detalhes relacionados ao envio das
prestações de contas mensais, tais como: prazo, forma,
Terça-feira, 20 de agosto de 2019
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documentação a ser enviada e outras exigências.
A obrigação de prestar contas às Cortes de Contas
abrange um universo amplo e contempla a exigência de
que nos sejam remetidos, não somente a prestação de
contas anual, mas outros documentos periódicos, tais
como: balancetes mensais, relatórios fiscais (bimestrais
e quadrimestrais) e outros específicos, em caso de
solicitação pontual, como consequência de uma
auditoria, por exemplo.
O descumprimento do dever de prestar contas ou a
omissão na remessa de documentos demandados por
este Órgão de Controle Externo resulta em tomada
de medidas sancionadoras. Estas consequências são
previstas na Lei Complementar nº 621/2012, vejamos:
Art. 135. O Tribunal de Contas poderá aplicar multa de
até R$ 100.000,00 (cem mil reais), ou valor equivalente
em outra moeda que venha a ser adotada como moeda
nacional, aos responsáveis por:
(...)
VIII – não envio ou envio fora do prazo de documentos
e/ou informações que compõem a prestação de contas;
(...)
§ 4º A multa aplicada com fundamento nos incisos IV
a IX, XIV e XV prescinde de prévia comunicação dos
responsáveis (Redação dada pela LC nº 902/2019).
(grifamos).
O Ministério Público de Contas assim posicionou-se
no Parecer nº 2178/2019 da lavra do Procurador Luis
Henrique Anastácio da Silva:
O MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DO ESTADO DO
ESPÍRITO SANTO, pelo Procurador abaixo subscrito, no

uso de suas atribuições institucionais, anui à proposta
contida na Manifestação Técnica 05781/2019-4,
pugnando pela aplicação de multa à responsável.
Em ligeiro exame dos dispositivos aqui colacionados,
noto que inovação legislativa de 09.01.2019 tornou o
atraso no envio da remessa de dados mensais violação
legal sujeito à aplicação de multa, inclusive com a
dispensa de contraditório, a teor do que consta agora
dos incisos IIIV e IX do art. 135 e seu § 4º, LC 621/2012
c/c o art. 389, incisos VIII e IX, nos termos do seu § 1º, do
Regimento Interno do TCEES (Resolução TC 261/2013).
Analisando os autos, verifico que a gestora está
inadimplente com esta Corte de Contas em relação
aos meses de janeiro, fevereiro, março e abril de 2019,
cujas respectivas datas limite de remessa dos dados
mensais eram 25/02/2019, 15/03/2019, 15/04/2019
e 15/05/2019 respectivamente, consoante o que
consta do Anexo reproduzido na Manifestação Técnica
05781/2019.
Extrai-se do Sistema de Acompanhamento CidadES
que essas remessas foram entregues nas datas de
28/05/2019, 28/05/2019, 29/05/2019 e 31/05/2019
respectivamente (recibos adiante transpostos). Mesmo
assim, as três primeiras remessas referentes aos meses
de janeiro, fevereiro e março foram recebidas no CidadES
com mais de 30 (trinta) dias de atraso, e apenas a do mês
de abril foi encaminhada a esta Corte no prazo menor
que 30 dias da data fatal.
Assim, a par do exposto, verifico que, no caso ora
examinado, o tempo de atraso na remessa mensal de
dados a este Tribunal, em relação aos meses de janeiro,
fevereiro e março de 2019, é superior a 30 (trinta)
dias, demora que pode implicar sérios prejuízos à ação
www.tce.es.gov.br

fiscalizadora desta Corte de Contas, razão por que deve
ser censurada pelo órgão de controle.
Casos do gênero, preveem o art. 135, caput, e seus
incisos VIII e IX, e os incisos VIII e IX, bem assim o §
1º do art. 389, do Regimento Interno deste Tribunal,
podem sujeitar a gestora inadimplente à aplicação de
sanção pecuniária, visto que essa conduta subsume-se à
hipótese violação da norma.
No entanto, tendo em vista que a gestora foi apenas
notificada por procedimento em via eletrônica e
que cabe ao julgador sopesar o caso concreto e suas
circunstâncias, não obstante o entendimento defendido
pela área técnica e do Parquet de Contas, deixo de
imputar, neste momento processual, multa à dirigente
responsável pelo atraso na remessa mensal de dados,
para determinar, porém, seja expedida citação à ilustre
Prefeita Lucélia Pim Ferreira da Fonseca, fixando
prazo para que apresente justificativas, em razão do
descumprimento do prazo legal e regimental para
envio de dados mensais relativos aos meses 1, 2 e 3 de
2019, bem como dos Termos de Notificação Eletrônica
1462/2019, 2384/2019 e 3228/2019, que, caso não seja
apresentada no prazo previsto nos normativos legal e
regimental, sujeitará ao gestor aplicação de multa.
Neste contexto, em que pese o posicionamento da área
técnica e do Parquet de Contas, com a devida vênia,
deixo de imputar multa à responsável, neste momento
processual, motivo pelo qual entendo que deve ser
expedida citação à gestora, no sentido de que apresente
justificativas, em razão do descumprimento dos Termos
de Notificação Eletrônicos, e caso não sejam suficientes,
a multa poderá ser aplicada.
[IMAGEM]
Terça-feira, 20 de agosto de 2019
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[IMAGEM]
[IMAGEM
[IMAGEM]
3 PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO
Ante o exposto, obedecidos todos os trâmites
processuais e legais e levando em conta os fundamentos
fáticos e direitos aqui trazidos, divirjo da área técnica e
do Ministério Público de Contas para apresentar VOTO
no sentido de que o Colegiado aprove a proposta de
deliberação que segue adiante.

dias, apresente suas razões de justificativa, acerca da
violação do prazo normativo para remessa mensal de
dados dos meses de janeiro a março de 2019 e do não
atendimento aos Termos de Notificação Eletrônica
1462/2019, 2384/2019, e 3228/2019;
1.4. DISPONIBILIZAR à agente responsável cópia da
Manifestação Técnica 5781/2019 e desta decisão.

OMISSÃO NO ENVIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL
DO MESES 1, 2, 3 E 4 DE 2019 - FUNDO MUNICIPAL DE
SAÚDE DE BAIXO GUANDU – DADOS REMETIDOS COM
ATRASO SUPERIOR A TRINTA DIAS - DEIXAR DE APLICAR
MULTA - PROMOVER A CITAÇÃO PARA APRESENTAR
RAZÕES DE JUSTIFICATIVA.

1.5. ENCAMINHAR à Secretaria Geral das Sessões
para que sejam promovidos os impulsos processuais
necessários.

O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA
DE MACEDO

SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO

2. Unânime.

Relator

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

Tratam os presentes autos de omissão na remessa da
Prestação de Contas Mensal (PCM) dos meses 01, 02,
03 e 04/2019, prevista na IN TC 43/2017 - alterada
pela IN 47/2018 - via Sistema CidadES deste Tribunal,
do Fundo Municipal de Saúde de Baixo Guandu, sob
responsabilidade da senhora Terezinha do Carmo Alves
Bolzani.

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

4. Especificação do quórum:

1.1. DEIXAR DE APLICAR MULTA à senhora Lucélia
Pim Ferreira da Fonseca, responsável pela Prefeitura
Municipal de São Gabriel da Palha, podendo fazê-lo, se
for o caso, na forma do artigo 135, inciso VIII e IX, e §
4° do mesmo artigo, da Lei Complementar Estadual
621/2012, c/c art. 389, incisos VIII e IX, na forma do §
1º do Regimento Interno do TCEES, Resolução TC nº
261/2013, após a oitiva da responsável, em face das
razões antes expendidas;

5. Membro do Ministério Público de Contas: Heron
Carlos Gomes de Oliveira.

1.2. SANEAR a remessa de dados referente ao mês de
abril de 2019;
1.3. CITAR a senhora Lucélia Pim Ferreira da Fonseca, com
fundamento no art. 56, inciso II, da Lei Complementar
Estadual nº 621/2012, para que, no prazo de 05 (cinco)

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

CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
Presidente
Decisão 01985/2019-1
Produzido em fase anterior ao julgamento

1 RELATÓRIO

Considerando a omissão na remessa da prestação
de contas em comento, foram disparados Termos
de Notificação Eletrônica pertinentes à responsável.
Mediante a permanência do inadimplemento, a área
técnica nos encaminhou os autos com a Manifestação
Técnica 5752/2019, peça 2, com a seguinte proposta:
[...]
PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO.

Relator: Sebastião Carlos Ranna de Macedo

Em face do descumprimento do prazo legal e da não
tomada de ciência a todos os Termos de Notificação
Eletrônicos pertinentes, emitidos por esta Corte de
Contas, em razão da referida omissão, propõe-se ao
relator que submeta ao Colegiado competente:

Responsável: TEREZINHA DO CARMO ALVES BOLZANI

1. A edição de Acórdão para aplicação de multa ao

Processo: 08822/2019-1
Classificação: Controle Externo > Fiscalização > Omissão
UG: FMS - Fundo Municipal de Saúde de Baixo Guandu
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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).
Ato seguido, os autos foram levados ao Ministério
Público de Contas que, por meio do Parecer nº
2092/2019, peça 6, da lavra do Procurador Luciano
Vieira, anuiu a proposta técnica.
Vieram-me os autos.
É o relatório.
2 FUNDAMENTAÇÃO
A obrigação de prestar contas é oriunda de comando
constitucional disposto no Parágrafo único do artigo
70. Tal determinação é imposta a todo sujeito, pessoa
�sica, jurídica, pública ou privada, que, na qualidade de
agente público, tem a seu cargo a gestão de recursos do
erário. Esta é uma obrigação para o gestor e um direito
da sociedade: saber como está sendo gerido o recurso
público.
O artigo seguinte, art. 71 da Constituição Federal,
concedeu ao Tribunal de Contas, elencando uma
sequência de incumbências, a atribuição de apreciar
as contas prestadas anualmente pelo chefe do
Poder Executivo, bem como julgar as contas dos
administradores e demais responsáveis por dinheiros,
bens e valores públicos da administração direta e
indireta.
Na lei orgânica desta Corte de Contas, Lei Complementar
nº 621/2012, constam inúmeras ferramentas legais
das quais dispomos para o exercício pleno da atuação
deste órgão de controle, além das demais espraiadas

em outros instrumentos normativos, por meio dos
quais são regulamentadas as obrigações específicas
dos jurisdicionados, dentre elas, a de prestar contas.
Neste rol normativo encontram-se as IN nº 43/2017e
nº 47/2018 que dispõem, de maneira pormenorizada,
todos os detalhes relacionados ao envio das
prestações de contas mensais, tais como: prazo, forma,
documentação a ser enviada e outras exigências.
A obrigação de prestar contas às Cortes de Contas
abrange um universo amplo e contempla a exigência de
que nos sejam remetidos, não somente a prestação de
contas anual, mas outros documentos periódicos, tais
como: balancetes mensais, relatórios fiscais (bimestrais
e quadrimestrais) e outros específicos, em caso de
solicitação pontual, como consequência de uma
auditoria, por exemplo.
O descumprimento do dever de prestar contas ou a
omissão na remessa de documentos demandados por
este Órgão de Controle Externo resulta em tomada
de medidas sancionadoras. Estas consequências são
previstas na Lei Complementar nº 621/2012, vejamos:
Art. 135. O Tribunal de Contas poderá aplicar multa de
até R$ 100.000,00 (cem mil reais), ou valor equivalente
em outra moeda que venha a ser adotada como moeda
nacional, aos responsáveis por:
(...)
VIII – não envio ou envio fora do prazo de documentos
e/ou informações que compõem a prestação de contas;
(...)
§ 4º A multa aplicada com fundamento nos incisos IV
a IX, XIV e XV prescinde de prévia comunicação dos
responsáveis (Redação dada pela LC nº 902/2019).
www.tce.es.gov.br

(grifamos).
O Ministério Público de Contas assim posicionou-se no
Parecer nº 2092/2019 da lavra do Procurador Luciano
Vieira:
O MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DO ESTADO DO
ESPÍRITO SANTO, pelo Procurador abaixo subscrito, no
uso de suas atribuições institucionais manifesta-se nos
seguintes termos.
Versam os autos sobre omissão no encaminhamento da
Prestação de Contas Mensal, referente aos meses 1, 2,
3 e de 4/2019, do Fundo Municipal de Saúde de Baixo
Guandu, sob a responsabilidade de Terezinha do Carmo
Alves Bolzani.
Não obstante a expedição dos Termos de Notificação
Eletrônicos para regularização das pendências, no
prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de aplicação de
multa, o responsável não procedeu ao envio dos dados
através do sistema CidadES, conforme demonstra a
Manifestação Técnica 05752/2019-8[1].
Dada a inércia do gestor, a área técnica sugere a
cominação de multa pecuniária ao gestor, com fulcro
no art. 135, inciso VIII, e seu § 4º, da LC n. 621/2012 c/c
art. 389, inciso VIII, e seu § 1º, do RITCEES.
Pois bem.
Verificado o descumprimento do prazo de 05 (cinco)
dias constante do Termo de Notificação Eletrônico
5836/2019-1, expedido nos moldes do artigo 20 da
Instrução Normativa TC nº 43, de 6 de dezembro de
2017, imperiosa a aplicação de multa ao responsável, o
que encontra ressonância no art. 135, inciso VIII e §4º,
da LC n. 621/12, que estabelece:
Art. 135. O Tribunal de Contas poderá aplicar multa de
Terça-feira, 20 de agosto de 2019
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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:

e 10/05/2019 respectivamente, consoante o que
consta do Anexo reproduzido na Manifestação Técnica
05752/2019.

(...)

Extrai-se do Sistema de Acompanhamento CidadES
que essas remessas foram entregues nas datas de
18/06/2019, 07/07/2019, 14/07/2019 e 17/07/2019
respectivamente (recibos adiante transpostos). Mesmo
assim, todas foram recebidas no CidadES com mais de 30
(trinta) dias de atraso.

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 (Redação dada pela LC nº 902/2019)
Ante o exposto, pugna o Ministério Público de Contas
pela aplicação de multa pecuniária a Terezinha do
Carmo Alves Bolzani, na forma do artigo 135, inciso VIII
e § 4º, da LC n. 621/2012 c/c 389, inciso VIII e § 1º, do
RITCEES, haja vista a omissão em epígrafe.
Reserva-se, ainda, este Parquet ao direito de manifestarse oralmente em sessão de julgamento, na forma do
inciso III do art. 41 da Lei n. 8.625/1993[2], bem como
no parágrafo único do art. 53 da LC n. 621/2012[3].
Em ligeiro exame dos dispositivos aqui colacionados,
noto que inovação legislativa de 09.01.2019 tornou o
atraso no envio da remessa de dados mensais violação
legal sujeito à aplicação de multa, inclusive com a
dispensa de contraditório, a teor do que consta agora
dos incisos IIIV e IX do art. 135 e seu § 4º, LC 621/2012
c/c o art. 389, incisos VIII e IX, nos termos do seu § 1º, do
Regimento Interno do TCEES (Resolução TC 261/2013).
Analisando os autos, verifico que a gestora está
inadimplente com esta Corte de Contas em relação
aos meses de janeiro, fevereiro, março e abril de 2019,
cujas respectivas datas limite de remessa dos dados
mensais eram 20/02/2019, 10/03/2019, 10/04/2019

Assim, a par do exposto, verifico que, no caso ora
examinado, o tempo de atraso na remessa mensal
de dados a este Tribunal, em relação aos meses em
questão, é superior a 30 (trinta) dias, demora que pode
implicar sérios prejuízos à ação fiscalizadora desta Corte
de Contas, razão por que deve ser censurada pelo órgão
de controle.
Casos do gênero, preveem o art. 135, caput, e seus
incisos VIII e IX, e os incisos VIII e IX, bem assim o §
1º do art. 389, do Regimento Interno deste Tribunal,
podem sujeitar a gestora inadimplente à aplicação de
sanção pecuniária, visto que essa conduta se subsume à
hipótese violação da norma.
No entanto, tendo em vista que a gestora foi apenas
notificado por procedimento em via eletrônica e
que cabe ao julgador sopesar o caso concreto e suas
circunstâncias, não obstante o entendimento defendido
pela área técnica e do Parquet de Contas, deixo de
imputar, neste momento processual, multa à dirigente
responsável pelo atraso na remessa mensal de dados,
para determinar, porém, seja expedida citação a Sra.
Terezinha do Carmo Alves Bolzani, fixando prazo para que
apresente justificativas, em razão do descumprimento
do prazo legal e regimental para envio de dados mensais
www.tce.es.gov.br

relativos aos meses 1, 2, 3, e 4 de 2019, bem como
dos Termos de Notificação Eletrônica nºs 2282/2019,
2283/2019, 3322/2019 e 3657/2019 , que, caso não seja
apresentada no prazo previsto nos normativos legal e
regimental, sujeitará à gestora aplicação de multa.
Neste contexto, em que pese o posicionamento da área
técnica e do Parquet de Contas, com a devida vênia,
deixo de imputar multa à responsável, neste momento
processual, motivo pelo qual entendo que deve ser
expedida citação à gestora, no sentido de que apresente
justificativas, em razão do descumprimento dos Termos
de Notificação Eletrônicos, e caso não sejam suficientes,
a multa poderá ser aplicada.
[IMAGEM]
[IMAGEM]
[IMAGEM
[IMAGEM]
3 PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO
Ante o exposto, obedecidos todos os trâmites
processuais e legais e levando em conta os fundamentos
fáticos e direitos aqui trazidos, divirjo da área técnica e
do Ministério Público de Contas para apresentar VOTO
no sentido de que o Colegiado aprove a proposta de
deliberação que segue adiante.
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Relator
1. DECISÃO:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, DECIDEM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as
razões expostas pelo relator, em:
Terça-feira, 20 de agosto de 2019
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1.1. DEIXAR DE APLICAR MULTA a Sra. Terezinha do
Carmo Alves Bolzani, podendo fazê-lo, se for o caso, na
forma do artigo 135, inciso VIII e IX, e § 4° do mesmo
artigo, da Lei Complementar Estadual 621/2012, c/c art.
389, incisos VIII e IX, na forma do § 1º do Regimento
Interno do TCEES, Resolução TC nº 261/2013, após
a oitiva da responsável, em face das razões antes
expendidas;
1.2. CITAR a Sra. Terezinha do Carmo Alves Bolzani,
responsável pelo Fundo Municipal de Saúde de Baixo
Guandu, com fundamento no art. 56, inciso II, da Lei
Complementar Estadual nº 621/2012, para que, no
prazo de 05 (cinco) dias, apresente suas razões de
justificativa, acerca da violação do prazo normativo para
remessa mensal de dados dos meses de janeiro a abril de
2019 e do não atendimento aos Termos de Notificação
Eletrônica nºs 2282/2019, 2283/2019, 3322/2019 e
3657/2019;
1.3. DISPONIBILIZAR à agente responsável cópia da
Manifestação Técnica nº 5752/2019 e desta decisão.
1.4. ENCAMINHAR à Secretaria Geral das Sessões
para que sejam promovidos os impulsos processuais
necessários.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 07/08/2019 – 26ª Sessão Ordinária da
Primeira Câmara.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
(presidente/relator), Rodrigo Flávio Freire Farias
Chamoun e Luiz Carlos Ciciliotti da Cunha.
5. Membro do Ministério Público de Contas: Heron
Carlos Gomes de Oliveira.

CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
Presidente
Decisão 01984/2019-6
Produzido em fase anterior ao julgamento
Processo: 08626/2019-3
Classificação: Controle Externo > Fiscalização > Omissão
UG: FMS - Fundo Municipal de Saúde de Marechal
Floriano
Relator: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
Responsável: HERCULES FERNANDO DE MELLO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARECHAL FLORIANO
– OMISSÃO NO ENVIO DA PRESTAÇÕES DE CONTAS
DOS MESES 12, 13 E 14 DE 2018 - DEIXAR DE APLICAR
MULTA – PROMOVER A NOTIFICAÇÃO / CITAÇÃO PARA
APRESENTAR RAZÕES DE JUSTIFICATIVA.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA
DE MACEDO

peça 2, com a seguinte proposta:
[...]
PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO.
Em face do descumprimento do prazo legal e do não
atendimento ao Termo de Notificação Eletrônico nº
2466/2019 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).
Ato seguido, os autos foram levados ao Ministério Público
de Contas que, por meio do Parecer nº 2298/2019-6,
peça 6, da lavra do Procurador Heron Carlos Gomes de
Oliveira, anuiu a proposta técnica.
Vieram-me os autos.

1 RELATÓRIO

É o relatório.

Tratam os presentes autos de omissão na remessa de
dados (PCM) dos meses 12, 13 e 14/2018, prevista na
IN TC 43/2017 - alterada pela IN 47/2018 - via Sistema
CidadES deste Tribunal, do Fundo Municipal de Saúde
de Marechal Floriano, sob responsabilidade do senhor
Hércules Fernando de Mello.

2 FUNDAMENTAÇÃO

Considerando a omissão na remessa das prestações de
contas em comento, foi disparado Termo de Notificação
Eletrônica ao responsável. Mediante a permanência
do inadimplemento, a área técnica nos encaminhou
os autos com a Manifestação Técnica nº 5727/2019-1,
www.tce.es.gov.br

A obrigação de prestar contas é oriunda de comando
constitucional disposto no Parágrafo único do artigo
70. Tal determinação é imposta a todo sujeito, pessoa
�sica, jurídica, pública ou privada, que, na qualidade de
agente público, tem a seu cargo a gestão de recursos do
erário. Esta é uma obrigação para o gestor e um direito
da sociedade: saber como está sendo gerido o recurso
público.
O artigo seguinte, art. 71 da Constituição Federal,
concedeu ao Tribunal de Contas, elencando uma
Terça-feira, 20 de agosto de 2019
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sequência de incumbências, a atribuição de apreciar
as contas prestadas anualmente pelo chefe do Poder
Executivo, bem como julgar as contas dos administradores
e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores
públicos da administração direta e indireta.
Na lei orgânica desta Corte de Contas, Lei Complementar
nº 621/2012, constam inúmeras ferramentas legais
das quais dispomos para o exercício pleno da atuação
deste órgão de controle, além das demais espraiadas
em outros instrumentos normativos, por meio dos
quais são regulamentadas as obrigações específicas dos
jurisdicionados, dentre elas, a de prestar contas. Neste rol
normativo encontram-se as IN nº 43/2017e nº 47/2018
que dispõem, de maneira pormenorizada, todos os
detalhes relacionados ao envio das prestações de contas
mensais, tais como: prazo, forma, documentação a ser
enviada e outras exigências.
A obrigação de prestar contas às Cortes de Contas
abrange um universo amplo e contempla a exigência
de que nos sejam remetidos, não somente a prestação
de contas anual, mas outros documentos periódicos,
tais como: balancetes mensais, relatórios fiscais
(bimestrais e quadrimestrais) e outros específicos, em
caso de solicitação pontual, como consequência de uma
auditoria, por exemplo.
O descumprimento do dever de prestar contas ou a
omissão na remessa de documentos demandados por
este Órgão de Controle Externo resulta em tomada
de medidas sancionadoras. Estas consequências são
previstas na Lei Complementar nº 621/2012, vejamos:
Art. 135. O Tribunal de Contas poderá aplicar multa de
até R$ 100.000,00 (cem mil reais), ou valor equivalente
em outra moeda que venha a ser adotada como moeda

nacional, aos responsáveis por:
(...)
VIII – não envio ou envio fora do prazo de documentos
e/ou informações que compõem a prestação de contas;
(...)
§ 4º A multa aplicada com fundamento nos incisos IV
a IX, XIV e XV prescinde de prévia comunicação dos
responsáveis (Redação dada pela LC nº 902/2019).
(grifamos).
O Ministério Público de Contas assim posicionou-se no
Parecer nº 2298/2019-1 da lavra do Procurador Heron
Carlos Gomes de Oliveira:
O Ministério Público de Contas, por meio da 3ª
Procuradoria Especial de Contas, no exercício de
suas atribuições institucionais, anui aos argumentos
fáticos e jurídicos delineados na Manifestação Técnica
05727/2019, cuja proposta de encaminhamento
encontra-se abaixo transcrita:
PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO.
Em face do descumprimento do prazo legal e do não
atendimento ao Termo de Notificação Eletrônico
2466/2019 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).
Por derradeiro, com fulcro no inc. III do art. 41 da Lei
www.tce.es.gov.br

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, 19 de agosto de 2019.
HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Procurador Especial de Contas
Em ligeiro exame dos dispositivos aqui colacionados,
noto que inovação legislativa de 09.01.2019 tornou o
atraso no envio da remessa de dados mensais violação
legal sujeito à aplicação de multa, inclusive com a
dispensa de contraditório, a teor do que consta agora
dos incisos IIIV e IX do art. 135 e seu § 4º, LC 621/2012
c/c o art. 389, incisos VIII e IX, nos termos do seu § 1º, do
Regimento Interno do TCEES (Resolução TC 261/2013).
Analisando os autos, verifico que o gestor está
inadimplente com esta Corte de Contas em relação aos
meses de dezembro, 13 e 14 de 2018, cujas respectivas
datas limite de remessa dos dados mensais eram todas
em 20/02/2019, consoante o que consta do Anexo
reproduzido na Manifestação Técnica 05727/2019.
Nenhuma remessa de dados aqui tratadas foi recebida
no CidadES até esta data.
O não encaminhamento dos dados mensais (PCM)
relativos aos meses de dezembro, 13 e 14 de 2018, como
no caso ora examinado, pode implicar sérios prejuízos à
ação fiscalizadora desta Corte de Contas, razão por que
deve ser censurada pelo órgão de controle.
Casos do gênero, preveem o art. 135, caput, e seus
incisos VIII e IX, e os incisos VIII e IX, bem assim o §
1º do art. 389, do Regimento Interno deste Tribunal,
podem sujeitar o gestor inadimplente à aplicação de
Terça-feira, 20 de agosto de 2019
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sanção pecuniária, visto que essa conduta se subsume à
hipótese violação da norma.

SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO

No entanto, tendo em vista que o gestor foi apenas
notificado por procedimento em via eletrônica e
que cabe ao julgador sopesar o caso concreto e suas
circunstâncias, não obstante o entendimento defendido
pela área técnica e do Parquet de Contas, deixo de
imputar, neste momento processual, multa ao dirigente
responsável pelo não encaminhamento na remessa
mensal de dados, para determinar, porém, seja expedida
citação ao Sr. Hércules Fernando de Mello, fixando prazo
para que apresente justificativas, em razão da ausência
do envio de dados mensais relativos aos meses 12, 13,
e 14 de 2018, bem como dos Termos de Notificação
Eletrônica 2464/2019, 2465/2019 e 2466/2019, que, caso
não seja apresentada no prazo previsto nos normativos
legal e regimental, sujeita o gestor à aplicação de multa.

1. DECISÃO:

Neste contexto, em que pese o posicionamento da área
técnica e do Parquet de Contas, com a devida vênia,
deixo de imputar multa ao responsável, neste momento
processual, motivo pelo qual entendo que deve ser
expedida citação ao gestor, no sentido de que apresente
justificativas, em razão do descumprimento dos Termos
de Notificação Eletrônica 2464/2019, 2465/2019 e
2466/2019, e caso não sejam suficientes, a multa poderá
ser aplicada.
3 PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO
Ante o exposto, obedecidos todos os trâmites
processuais e legais e levando em conta os fundamentos
fáticos e direitos aqui trazidos, divirjo da área técnica e
do Ministério Público de Contas para apresentar VOTO
no sentido de que o Colegiado aprove a proposta de
deliberação que segue adiante.

Relator
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, DECIDEM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as
razões expostas pelo relator, em:
1.1. DEIXAR DE APLICAR MULTA ao Sr. Hércules Fernando
de Mello, podendo fazê-lo, se for o caso, na forma do
artigo 135, inciso VIII e IX, e § 4° do mesmo artigo, da
Lei Complementar Estadual 621/2012, c/c art. 389,
incisos VIII e IX, na forma do § 1º do Regimento Interno
do TCEES, Resolução TC nº 261/2013, após a oitiva do
responsável, em face das razões antes expendidas;
1.2. NOTIFICAR o Sr. Hércules Fernando de Mello, com
base no artigo 63, III da Lei Complementar nº 621/2012,
para que no prazo de 05 (cinco) dias, encaminhe a este
Tribunal toda documentação referente aos meses de
dezembro, 13 e 14 de 2018 (PCM) para cumprimento da
obrigação (Instrução Normativa TCEES n.º 39/2016), sob
pena de aplicação de multa, com base no inciso VII do
artigo 135 da LC 621/2012;
1.3. CITAR o Sr. Hércules Fernando de Mello, com
fundamento no art. 56, inciso II, da Lei Complementar
Estadual nº 621/2012, para que, no prazo de 05 (cinco)
dias, apresente suas razões de justificativa, acerca do não
encaminhamento dos dados mensais (PCM) dos meses
de dezembro, 13 e 14 de 2018 e do não atendimento
aos Termos de Notificação Eletrônica 2464/2019,
2465/2019 e 2466/2019;
1.4. DISPONIBILIZAR ao agente responsável cópia da
Manifestação Técnica nº 5727/2019 e desta decisão.
www.tce.es.gov.br

1.5. ENCAMINHAR à Secretaria-Geral das Sessões
para que sejam promovidos os impulsos processuais
necessários.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 07/08/2019 – 26ª Sessão Ordinária da
Primeira Câmara.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
(presidente/relator), Rodrigo Flávio Freire Farias
Chamoun e Luiz Carlos Ciciliotti da Cunha.
5. Membro do Ministério Público de Contas: Heron
Carlos Gomes de Oliveira.
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
Presidente
Decisão 01987/2019-1
Produzido em fase anterior ao julgamento
Processo: 08874/2019-8
Classificação: Controle Externo > Fiscalização > Omissão
UG: FMS_SJC - Fundo Municipal de Saúde de São José
do Calçado
Relator: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
Responsável: MARIA APARECIDA BERNARDES DE
ALMEIDA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
– OMISSÃO NO ENVIO DA PRESTAÇÕES DE CONTAS
MENSAIS DOS MESES 1, 2, 3 E 4 DE 2019 - DEIXAR DE
APLICAR MULTA - PROMOVER A NOTIFICAÇÃO / CITAÇÃO
PARA APRESENTAR RAZÕES DE JUSTIFICATIVA.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA
Terça-feira, 20 de agosto de 2019
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DE MACEDO

Carlos de Oliveira, anuiu a proposta técnica.

1 RELATÓRIO

Vieram-me os autos.

Tratam os presentes autos de omissão na remessa das
Prestações de Contas Mensais (PCM) dos meses 01,
02, 03 e 04/2019, prevista na IN TC 43/2017 - alterada
pela IN 47/2018 - via Sistema CidadES deste Tribunal,
do Fundo Municipal de Saúde de São José do Calçado,
sob responsabilidade da senhora Maria Aparecida
Bernardes de Almeida.

É o relatório.

Considerando a omissão na remessa das prestações
de contas em comento, foi disparado os Termos de
Notificação Eletrônico nº 3672/2019, 3673/2019,
3674/2019 e 3675/2019 à responsável. Mediante a
permanência do inadimplemento, a área técnica nos
encaminhou os autos com a Manifestação Técnica nº
5812/2019-6, peça 2, com a seguinte proposta:
[...]
PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO.
Em face do descumprimento do prazo legal e do não
atendimento ao Termo de Notificação Eletrônico nº
3675/2019 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).
Ato seguido, os autos foram levados ao Ministério
Público de Contas que, por meio do Parecer nº
2371/2019-4, peça 6, da lavra do Procurador Heron

2 FUNDAMENTAÇÃO
A obrigação de prestar contas é oriunda de comando
constitucional disposto no Parágrafo único do artigo
70. Tal determinação é imposta a todo sujeito, pessoa
�sica, jurídica, pública ou privada, que, na qualidade de
agente público, tem a seu cargo a gestão de recursos do
erário. Esta é uma obrigação para o gestor e um direito
da sociedade: saber como está sendo gerido o recurso
público.
O artigo seguinte, art. 71 da Constituição Federal,
concedeu ao Tribunal de Contas, elencando uma
sequência de incumbências, a atribuição de apreciar
as contas prestadas anualmente pelo chefe do
Poder Executivo, bem como julgar as contas dos
administradores e demais responsáveis por dinheiros,
bens e valores públicos da administração direta e
indireta.
Na lei orgânica desta Corte de Contas, Lei Complementar
nº 621/2012, constam inúmeras ferramentas legais
das quais dispomos para o exercício pleno da atuação
deste órgão de controle, além das demais espraiadas
em outros instrumentos normativos, por meio dos
quais são regulamentadas as obrigações específicas
dos jurisdicionados, dentre elas, a de prestar contas.
Neste rol normativo encontram-se as IN nº 43/2017e
nº 47/2018 que dispõem, de maneira pormenorizada,
todos os detalhes relacionados ao envio das
prestações de contas mensais, tais como: prazo, forma,
documentação a ser enviada e outras exigências.
www.tce.es.gov.br

A obrigação de prestar contas às Cortes de Contas
abrange um universo amplo e contempla a exigência de
que nos sejam remetidos, não somente a prestação de
contas anual, mas outros documentos periódicos, tais
como: balancetes mensais, relatórios fiscais (bimestrais
e quadrimestrais) e outros específicos, em caso de
solicitação pontual, como consequência de uma
auditoria, por exemplo.
O descumprimento do dever de prestar contas ou a
omissão na remessa de documentos demandados por
este Órgão de Controle Externo resulta em tomada
de medidas sancionadoras. Estas consequências são
previstas na Lei Complementar nº 621/2012, vejamos:
Art. 135. O Tribunal de Contas poderá aplicar multa de
até R$ 100.000,00 (cem mil reais), ou valor equivalente
em outra moeda que venha a ser adotada como moeda
nacional, aos responsáveis por:
(...)
VIII – não envio ou envio fora do prazo de documentos
e/ou informações que compõem a prestação de contas;
(...)
§ 4º A multa aplicada com fundamento nos incisos IV
a IX, XIV e XV prescinde de prévia comunicação dos
responsáveis (Redação dada pela LC nº 902/2019).
(grifamos).
O Ministério Público de Contas assim posicionou-se no
Parecer nº 2371/2019-4 da lavra do Procurador Heron
Carlos de Oliveira:
O Ministério Público de Contas, por meio da 3ª
Procuradoria Especial de Contas, no exercício de
suas atribuições institucionais, anui aos argumentos
fáticos e jurídicos delineados na Manifestação Técnica
Terça-feira, 20 de agosto de 2019
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05812/2019, cuja proposta
encontra-se abaixo transcrita:

de

encaminhamento

PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO.
Em face do descumprimento do prazo legal e do não
atendimento ao Termo de Notificação Eletrônico
3675/2019 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).
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, 3 de junho de 2019.
HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Procurador Especial de Contas
Em ligeiro exame dos dispositivos aqui colacionados,
noto que inovação legislativa de 09.01.2019 tornou o
atraso no envio da remessa de dados mensais violação
legal sujeito à aplicação de multa, inclusive com a
dispensa de contraditório, a teor do que consta agora
dos incisos IIIV e IX do art. 135 e seu § 4º, LC 621/2012
c/c o art. 389, incisos VIII e IX, nos termos do seu § 1º, do
Regimento Interno do TCEES (Resolução TC 261/2013).
Analisando os autos, verifico que a gestora está
inadimplente com esta Corte de Contas em relação aos
meses de janeiro, fevereiro, março e abril de 2019, cujas

respectivas datas limite de remessa dos dados mensais
eram 20/02/2019, 10/03/19, 10/04/19 e 10/05/19
respectivamente, consoante o que consta do Anexo
reproduzido na Manifestação Técnica 05812/2019.
Nenhuma remessa de dados aqui referida foi recebida
no CidadES até esta data.
O não encaminhamento dos dados mensais (PCM)
relativos aos meses de janeiro, fevereiro, março e abril
de 2019, como no caso ora examinado, pode implicar
sérios prejuízos à ação fiscalizadora desta Corte de
Contas, razão por que deve ser censurada pelo órgão de
controle.
Casos do gênero, preveem o art. 135, caput, e seus
incisos VIII e IX, e os incisos VIII e IX, bem assim o §
1º do art. 389, do Regimento Interno deste Tribunal,
podem sujeitar o gestor inadimplente à aplicação de
sanção pecuniária, visto que essa conduta se subsume à
hipótese violação da norma.
No entanto, tendo em vista que a gestora foi apenas
notificada por procedimento em via eletrônica e
que cabe ao julgador sopesar o caso concreto e suas
circunstâncias, não obstante o entendimento defendido
pela área técnica e do Parquet de Contas, deixo de
imputar, neste momento processual, multa à dirigente
responsável pelo não encaminhamento na remessa
mensal de dados, para determinar, porém, seja expedida
citação à Sra. Maria Aparecida Bernardes de Almeida,
fixando prazo para que apresente justificativas, em razão
da ausência do envio de dados mensais relativos aos
meses de janeiro, fevereiro, março e abril de 2019, bem
como dos Termos de Notificação Eletrônica, que, caso
não seja apresentada no prazo previsto nos normativos
legal e regimental, sujeita a gestora à aplicação de multa.
www.tce.es.gov.br

Neste contexto, em que pese o posicionamento da área
técnica e do Parquet de Contas, com a devida vênia,
deixo de imputar multa à responsável, neste momento
processual, motivo pelo qual entendo que deve ser
expedida citação à gestora, no sentido de que apresente
justificativas, em razão do descumprimento dos Termos
de Notificação Eletrônica, e caso não sejam suficientes, a
multa poderá ser aplicada.
3 PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO
Ante o exposto, obedecidos todos os trâmites
processuais e legais e levando em conta os fundamentos
fáticos e direitos aqui trazidos, divirjo da área técnica e
do Ministério Público de Contas para apresentar VOTO
no sentido de que o Colegiado aprove a proposta de
deliberação que segue adiante.
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Relator
1. DECISÃO:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, DECIDEM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão plenária, ante as razões
expostas pelo relator, em:
1.1. DEIXAR DE APLICAR MULTA à Sra. Maria Aparecida
Bernardes de Almeida, podendo fazê-lo, se for o caso,
na forma do artigo 135, inciso VIII e IX, e § 4° do mesmo
artigo, da Lei Complementar Estadual 621/2012, c/c art.
389, incisos VIII e IX, na forma do § 1º do Regimento
Interno do TCEES, Resolução TC nº 261/2013, após
a oitiva da responsável, em face das razões antes
expendidas;
Terça-feira, 20 de agosto de 2019
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1.2. NOTIFICAR a Sra. Maria Aparecida Bernardes de
Almeida, com base no artigo 63, III da Lei Complementar
nº 621/2012, para que no prazo de 05 (cinco) dias,
encaminhe a este Tribunal toda documentação referente
aos meses de janeiro, fevereiro, março e abril de 2019
(PCM) para cumprimento da obrigação (Instrução
Normativa TCEES n.º 39/2016), sob pena de aplicação
de multa, com base no inciso VII do artigo 135 da LC
621/2012;
1.3. CITAR o Sra. Maria Aparecida Bernardes de Almeida,
com fundamento no art. 56, inciso II, da Lei Complementar
Estadual nº 621/2012, para que, no prazo de 05 (cinco)
dias, apresente suas razões de justificativa, acerca do
não encaminhamento dos dados mensais (PCM) dos
meses de janeiro, fevereiro, março e abril de 2019 e do
não atendimento aos Termos de Notificação Eletrônica
3672/2019, 3673/2019, 3674/2019 e 3675/2019;
1.4. DISPONIBILIZAR à agente responsável cópia da
Manifestação Técnica nº 5812/2019 e desta decisão.
1.5. ENCAMINHAR à Secretaria Geral das Sessões
para que sejam promovidos os impulsos processuais
necessários.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 07/08/2019 – 26ª Sessão Ordinária da
Primeira Câmara.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
(presidente/relator), Rodrigo Flávio Freire Farias
Chamoun e Luiz Carlos Ciciliotti da Cunha.
5. Membro do Ministério Público de Contas: Heron
Carlos Gomes de Oliveira.

CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
Presidente
Decisão 01988/2019-4
Produzido em fase anterior ao julgamento
Processo: 08883/2019-7
Classificação: Controle Externo > Fiscalização > Omissão
UG: FMS - Fundo Municipal de Saúde de Guaçuí
Relator: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
Responsável: MARCIO CLAYTON DA SILVA
OMISSÃO NO ENVIO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS
MENSAIS DOS MESES 1, 2, 3 E 4/2019 - FUNDO
MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUAÇUÍ – DADOS REMETIDOS
COM ATRASO SUPERIOR A TRINTA DIAS – DEIXAR
DE APLICAR MULTA - PROMOVER A CITAÇÃO PARA
APRESENTAR RAZÕES DE JUSTIFICATIVA
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA
DE MACEDO

5820/2019-7, peça 2, com a seguinte proposta:
[...]
PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO.
Em face do descumprimento do prazo legal e da não
tomada de ciência a todos os Termos de Notificação
Eletrônicos emitidos 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).
Ato seguido, os autos foram levados ao Ministério
Público de Contas que, por meio do Parecer nº
2174/2019-2, peça 6, da lavra do Procurador Luis
Henrique Anastácio da Silva, anuiu a proposta técnica.
Vieram-me os autos.

1 RELATÓRIO

É o relatório.

Tratam os presentes autos de omissão na remessa das
Prestações de Contas Mensais (PCM) dos meses 01, 02,
03 e 04/2019, prevista na IN TC 43/2017 - alterada pela IN
47/2018 - via Sistema CidadES deste Tribunal, do Fundo
Municipal de Saúde de Guaçuí, sob responsabilidade de
Márcio Clayton da Silva.

2 FUNDAMENTAÇÃO

Considerando a omissão na remessa das prestações
de contas em comento, foram disparados Termos de
Notificação Eletrônicos ao responsável. Mediante a
permanência do inadimplemento, a área técnica nos
encaminhou os autos com a Manifestação Técnica
www.tce.es.gov.br

A obrigação de prestar contas é oriunda de comando
constitucional disposto no Parágrafo único do artigo
70. Tal determinação é imposta a todo sujeito, pessoa
�sica, jurídica, pública ou privada, que, na qualidade de
agente público, tem a seu cargo a gestão de recursos do
erário. Esta é uma obrigação para o gestor e um direito
da sociedade: saber como está sendo gerido o recurso
público.
O artigo seguinte, art. 71 da Constituição Federal,
concedeu ao Tribunal de Contas, elencando uma
Terça-feira, 20 de agosto de 2019
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sequência de incumbências, a atribuição de apreciar
as contas prestadas anualmente pelo chefe do
Poder Executivo, bem como julgar as contas dos
administradores e demais responsáveis por dinheiros,
bens e valores públicos da administração direta e
indireta.
Na lei orgânica desta Corte de Contas, Lei Complementar
nº 621/2012, constam inúmeras ferramentas legais
das quais dispomos para o exercício pleno da atuação
deste órgão de controle, além das demais espraiadas
em outros instrumentos normativos, por meio dos
quais são regulamentadas as obrigações específicas
dos jurisdicionados, dentre elas, a de prestar contas.
Neste rol normativo encontram-se as IN nº 43/2017e
nº 47/2018 que dispõem, de maneira pormenorizada,
todos os detalhes relacionados ao envio das
prestações de contas mensais, tais como: prazo, forma,
documentação a ser enviada e outras exigências.
A obrigação de prestar contas às Cortes de Contas
abrange um universo amplo e contempla a exigência de
que nos sejam remetidos, não somente a prestação de
contas anual, mas outros documentos periódicos, tais
como: balancetes mensais, relatórios fiscais (bimestrais
e quadrimestrais) e outros específicos, em caso de
solicitação pontual, como consequência de uma
auditoria, por exemplo.
O descumprimento do dever de prestar contas ou a
omissão na remessa de documentos demandados por
este Órgão de Controle Externo resulta em tomada
de medidas sancionadoras. Estas consequências são
previstas na Lei Complementar nº 621/2012, vejamos:
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:

consta do Anexo reproduzido na Manifestação Técnica
05820/2019.

(...)

Extrai-se do Sistema de Acompanhamento CidadES
que essas remessas foram entregues nas datas de
25/06/2019, 25/06/2019, 26/06/2019 e 01/07/2019
respectivamente (recibos adiante transpostos). Mesmo
assim, todas foram recebidas no CidadES com mais de 30
(trinta) dias de atraso.

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 (Redação dada pela LC nº 902/2019).
(grifamos).
O Ministério Público de Contas assim posicionou-se
no Parecer nº 2174/2019 da lavra do Procurador Luis
Henrique Anastácio da Silva:
O MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DO ESTADO DO
ESPÍRITO SANTO, pelo Procurador abaixo subscrito, no
uso de suas atribuições institucionais, anui à proposta
contida na Manifestação Técnica 05820/2019-1,
pugnando pela aplicação de multa ao responsável.
Em ligeiro exame dos dispositivos aqui colacionados,
noto que inovação legislativa de 09.01.2019 tornou o
atraso no envio da remessa de dados mensais violação
legal sujeito à aplicação de multa, inclusive com a
dispensa de contraditório, a teor do que consta agora
dos incisos IIIV e IX do art. 135 e seu § 4º, LC 621/2012
c/c o art. 389, incisos VIII e IX, nos termos do seu § 1º, do
Regimento Interno do TCEES (Resolução TC 261/2013).
Analisando os autos, verifico que o gestor está
inadimplente com esta Corte de Contas em relação
aos meses de janeiro, fevereiro, março e abril de 2019,
cujas respectivas datas limite de remessa dos dados
mensais eram 20/02/2019, 10/03/2019, 10/04/2019
e 10/05/2019 respectivamente, consoante o que
www.tce.es.gov.br

Assim, a par do exposto, verifico que, no caso ora
examinado, o tempo de atraso na remessa mensal
de dados a este Tribunal, em relação aos meses em
questão, é superior a 30 (trinta) dias, demora que pode
implicar sérios prejuízos à ação fiscalizadora desta Corte
de Contas, razão por que deve ser censurada pelo órgão
de controle.
Casos do gênero, preveem o art. 135, caput, e seus
incisos VIII e IX, e os incisos VIII e IX, bem assim o §
1º do art. 389, do Regimento Interno deste Tribunal,
podem sujeitar o gestor inadimplente à aplicação de
sanção pecuniária, visto que essa conduta subsume-se à
hipótese violação da norma.
No entanto, tendo em vista que o gestor foi apenas
notificado por procedimento em via eletrônica e
que cabe ao julgador sopesar o caso concreto e suas
circunstâncias, não obstante o entendimento defendido
pela área técnica e do Parquet de Contas, deixo de
imputar, neste momento processual, multa ao dirigente
responsável pelo atraso na remessa mensal de dados,
para determinar, porém, seja expedida citação ao
Sr. Marcio Clayton da Silva, fixando prazo para que
apresente justificativas, em razão do descumprimento
do prazo legal e regimental para envio de dados mensais
relativos aos meses 1, 2, 3, e 4 de 2019, bem como dos
Terça-feira, 20 de agosto de 2019
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Termos de Notificação Eletrônicos, que, caso não seja
apresentada no prazo previsto nos normativos legal e
regimental, sujeitará ao gestor aplicação de multa.
Neste contexto, em que pese o posicionamento da área
técnica e do Parquet de Contas, com a devida vênia,
deixo de imputar multa ao responsável, neste momento
processual, motivo pelo qual entendo que deve ser
expedida citação ao gestor, no sentido de que apresente
justificativas, em razão do descumprimento dos Termos
de Notificação Eletrônicos e caso não sejam suficientes,
a multa poderá ser aplicada.
[IMAGEM]
[IMAGEM]
[IMAGEM
[IMAGEM]
3 PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO
Ante o exposto, obedecidos todos os trâmites
processuais e legais e levando em conta os fundamentos
fáticos e direitos aqui trazidos, divirjo da área técnica e
do Ministério Público de Contas para apresentar VOTO
no sentido de que o Colegiado aprove a proposta de
deliberação que segue adiante.

de Guaçuí, podendo fazê-lo, se for o caso, na forma
do artigo 135, inciso VIII e IX, e § 4° do mesmo artigo,
da Lei Complementar Estadual 621/2012, c/c art. 389,
incisos VIII e IX, na forma do § 1º do Regimento Interno
do TCEES, Resolução TC nº 261/2013, após a oitiva do
responsável, em face das razões antes expendidas;
1.2. CITAR ao Sr. Márcio Clayton da Silva, com
fundamento no art. 56, inciso II, da Lei Complementar
Estadual nº 621/2012, para que, no prazo de 05 (cinco)
dias, apresente suas razões de justificativa, acerca da
violação do prazo normativo para remessa mensal de
dados dos meses de janeiro a abril de 2019 e do não
atendimento ao Termos de Notificação Eletrônicos
1598/2019, 2079/2019, 3549/2019 e 4592/2019;
1.3. DISPONIBILIZAR ao agente responsável cópia da
Manifestação Técnica nº 5820/2019 e desta decisão.
1.4. ENCAMINHAR à Secretaria Geral das Sessões
para que sejam promovidos os impulsos processuais
necessários.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 07/08/2019 – 26ª Sessão Ordinária da
Primeira Câmara.

SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO

4. Especificação do quórum:

Relator

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

1. DECISÃO:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, DECIDEM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as
razões expostas pelo relator, em:
1.1. DEIXAR DE APLICAR MULTA ao Sr. Márcio Clayton
da Silva, responsável pelo Fundo Municipal de Saúde

5. Membro do Ministério Público de Contas: Heron
Carlos Gomes de Oliveira.
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
Presidente
www.tce.es.gov.br

Decisão 01989/2019-9
Produzido em fase anterior ao julgamento
Processo: 08913/2019-4
Classificação: Controle Externo > Fiscalização > Omissão
UG: PMAV - Prefeitura Municipal de A�lio Vivácqua
Relator: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
Responsável: JOSEMAR MACHADO FERNANDES
OMISSÃO NO ENVIO DA PRESTAÇÕES DE CONTAS
MENSAIS DOS MESES 2, 3 E 4 DE 2019 - PREFEITURA
MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVÁCQUA – DADOS REMETIDOS
COM ATRASO SUPERIOR A TRINTA DIAS – DEIXAR
DE APLICAR MULTA - PROMOVER A CITAÇÃO PARA
APRESENTAR RAZÕES DE JUSTIFICATIVA
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA
DE MACEDO
1 RELATÓRIO
Tratam os presentes autos de omissão na remessa das
Prestações de Contas Mensais (PCM) dos meses 02, 03
e 04/2019, prevista na IN TC 43/2017 - alterada pela IN
47/2018 - via Sistema CidadES deste Tribunal, da Prefeitura
Municipal de A�lio Vivácqua, sob responsabilidade do
senhor Josemar Machado Fernandes.
Considerando a omissão na remessa das prestações
de contas em comento, foram disparados os Termos
de Notificação Eletrônica nº 2120/2019, 3004/2019 e
3890/2019 ao responsável. Mediante a permanência
do inadimplemento, a área técnica nos encaminhou os
autos com a Manifestação Técnica 5845/2019-1, peça 2,
com a seguinte proposta:
[...]
Terça-feira, 20 de agosto de 2019
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PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO.
Em face do descumprimento do prazo legal e do não
atendimento ao Termo de Notificação Eletrônico nº
3890/2019 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).
Ato seguido, os autos foram levados ao Ministério
Público de Contas que, por meio do Parecer nº
2340/2019-9, peça 6, da lavra do Procurador Heron
Carlos de Oliveira, anuiu a proposta técnica.
Vieram-me os autos.
É o relatório.
2 FUNDAMENTAÇÃO
A obrigação de prestar contas é oriunda de comando
constitucional disposto no Parágrafo único do artigo
70. Tal determinação é imposta a todo sujeito, pessoa
�sica, jurídica, pública ou privada, que, na qualidade de
agente público, tem a seu cargo a gestão de recursos do
erário. Esta é uma obrigação para o gestor e um direito
da sociedade: saber como está sendo gerido o recurso
público.
O artigo seguinte, art. 71 da Constituição Federal,
concedeu ao Tribunal de Contas, elencando uma
sequência de incumbências, a atribuição de apreciar
as contas prestadas anualmente pelo chefe do
Poder Executivo, bem como julgar as contas dos

administradores e demais responsáveis por dinheiros,
bens e valores públicos da administração direta e
indireta.

(...)

Na lei orgânica desta Corte de Contas, Lei Complementar
nº 621/2012, constam inúmeras ferramentas legais
das quais dispomos para o exercício pleno da atuação
deste órgão de controle, além das demais espraiadas
em outros instrumentos normativos, por meio dos
quais são regulamentadas as obrigações específicas
dos jurisdicionados, dentre elas, a de prestar contas.
Neste rol normativo encontram-se as IN nº 43/2017 e
nº 47/2018 que dispõem, de maneira pormenorizada,
todos os detalhes relacionados ao envio das
prestações de contas mensais, tais como: prazo, forma,
documentação a ser enviada e outras exigências.

(...)

A obrigação de prestar contas às Cortes de Contas
abrange um universo amplo e contempla a exigência de
que nos sejam remetidos, não somente a prestação de
contas anual, mas outros documentos periódicos, tais
como: balancetes mensais, relatórios fiscais (bimestrais
e quadrimestrais) e outros específicos, em caso de
solicitação pontual, como consequência de uma
auditoria, por exemplo.
O descumprimento do dever de prestar contas ou a
omissão na remessa de documentos demandados por
este Órgão de Controle Externo resulta em tomada
de medidas sancionadoras. Estas consequências são
previstas na Lei Complementar nº 621/2012, vejamos:
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:
www.tce.es.gov.br

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 (Redação dada pela LC nº 902/2019).
(grifamos).
O Ministério Público de Contas assim posicionou-se no
Parecer nº 2340/2019-9 da lavra do Procurador Heron
Carlos de Oliveira:
O Ministério Público de Contas, por meio da 3ª
Procuradoria Especial de Contas, no exercício de
suas atribuições institucionais, anui aos argumentos
fáticos e jurídicos delineados na Manifestação Técnica
05845/2019, cuja proposta de encaminhamento
encontra-se abaixo transcrita:
PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO.
Em face do descumprimento do prazo legal e do não
atendimento ao Termo de Notificação Eletrônico
3890/2019 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).
Por derradeiro, com fulcro no inc. III do art. 41 da Lei
8.625/93, bem como no parágrafo único do art. 53 da
Terça-feira, 20 de agosto de 2019
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Lei Complementar nº 621/12, reserva-se o direito de
manifestar-se oralmente em sessão de julgamento, em
defesa da ordem jurídica.
Em ligeiro exame dos dispositivos aqui colacionados,
noto que inovação legislativa de 09.01.2019 tornou o
atraso no envio da remessa de dados mensais violação
legal sujeito à aplicação de multa, inclusive com a
dispensa de contraditório, a teor do que consta agora
dos incisos IIIV e IX do art. 135 e seu § 4º, LC 621/2012
c/c o art. 389, incisos VIII e IX, nos termos do seu § 1º, do
Regimento Interno do TCEES (Resolução TC 261/2013).
Analisando os autos, verifico que o gestor está
inadimplente com esta Corte de Contas em relação
aos meses de fevereiro, março e abril de 2019,
cujas respectivas datas limite de remessa dos dados
mensais eram 15/03/2019, 15/04/2019, 15/05/2019
respectivamente, consoante o que consta do Anexo
reproduzido na Manifestação Técnica 05845/2019.
Extrai-se do Sistema de Acompanhamento CidadES
que essas remessas foram entregues nas datas de
04/06/2019, 01/07/2019 e 02/07/2019 respectivamente
(recibos adiante transpostos). Mesmo assim, todas
foram recebidas no CidadES com mais de 30 (trinta) dias
de atraso.
Assim, a par do exposto, verifico que, no caso ora
examinado, o tempo de atraso na remessa mensal
de dados a este Tribunal, em relação aos meses em
questão, é superior a 30 (trinta) dias, demora que pode
implicar sérios prejuízos à ação fiscalizadora desta Corte
de Contas, razão por que deve ser censurada pelo órgão
de controle.
Casos do gênero, preveem o art. 135, caput, e seus

incisos VIII e IX, e os incisos VIII e IX, bem assim o §
1º do art. 389, do Regimento Interno deste Tribunal,
podem sujeitar o gestor inadimplente à aplicação de
sanção pecuniária, visto que essa conduta subsume-se à
hipótese violação da norma.
No entanto, tendo em vista que o gestor foi apenas
notificado por procedimento em via eletrônica e
que cabe ao julgador sopesar o caso concreto e suas
circunstâncias, não obstante o entendimento defendido
pela área técnica e do Parquet de Contas, deixo de
imputar, neste momento processual, multa ao dirigente
responsável pelo atraso na remessa mensal de dados,
para determinar, porém, seja expedida citação ao
ilustre Prefeito Josemar Machado Fernandes, fixando
prazo para que apresente justificativas, em razão do
descumprimento do prazo legal e regimental para envio
de dados mensais relativos aos meses 2, 3, e 4 de 2019,
bem como dos Termos de Notificação Eletrônica nº
2120/2019, 3004/2019 e 3890/2019, que, caso não seja
apresentada no prazo previsto nos normativos legal e
regimental, sujeitará ao gestor aplicação de multa.
Neste contexto, em que pese o posicionamento da área
técnica e do Parquet de Contas, com a devida vênia,
deixo de imputar multa ao responsável, neste momento
processual, motivo pelo qual entendo que deve ser
expedida citação à gestora, no sentido de que apresente
justificativas, em razão do descumprimento do Termo
de Notificação Eletrônico 03890/2019, e caso não sejam
suficientes, a multa poderá ser aplicada.
[IMAGEM]
[IMAGEM]

3 PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO
Ante o exposto, obedecidos todos os trâmites
processuais e legais e levando em conta os fundamentos
fáticos e direitos aqui trazidos, divirjo da área técnica e
do Ministério Público de Contas para apresentar VOTO
no sentido de que o Colegiado aprove a proposta de
deliberação que segue adiante.
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Relator
1. DECISÃO:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, DECIDEM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as
razões expostas pelo relator, em:
1.1. DEIXAR DE APLICAR MULTA ao Sr. Josemar Machado
Fernandes, podendo fazê-lo, se for o caso, na forma do
artigo 135, inciso VIII e IX, e § 4° do mesmo artigo, da
Lei Complementar Estadual 621/2012, c/c art. 389,
incisos VIII e IX, na forma do § 1º do Regimento Interno
do TCEES, Resolução TC nº 261/2013, após a oitiva do
responsável, em face das razões antes expendidas;
1.2. CITAR o Sr. Josemar Machado Fernandes, com
fundamento no art. 56, inciso II, da Lei Complementar
Estadual nº 621/2012, para que, no prazo de 05 (cinco)
dias, apresente suas razões de justificativa, acerca da
violação do prazo normativo para remessa mensal de
dados dos meses de janeiro a abril de 2019 e do não
atendimento aos Termos de Notificação Eletrônico nº
2120/2019, 3004/2019 e 3890/2019;
1.3. DISPONIBILIZAR à agente responsável cópia da
Manifestação Técnica nº 5845/2019 e desta decisão.

[IMAGEM
www.tce.es.gov.br
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1.4. ENCAMINHAR à Secretaria Geral das Sessões
para que sejam promovidos os impulsos processuais
necessários.

RAZÕES DE JUSTIFICATIVA
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA
DE MACEDO

de Contas que, por meio do Parecer nº 2176/2019-1,
peça 6, da lavra do Procurador Luis Henrique Anastácio
da Silva, anuiu a proposta técnica.

2. Unânime.

1 RELATÓRIO

Vieram-me os autos.

Tratam os presentes autos de omissão na Remessa
Mensal de Dados (PCM) dos meses 01, 02, 03 e 04/2019,
prevista na IN TC 43/2017 - alterada pela IN 47/2018 - via
Sistema CidadES deste Tribunal, da Secretaria Municipal
de Agricultura de Aracruz, sob responsabilidade do
senhor Edmilson Martins Schwenck .

É o relatório.

3. Data da Sessão: 07/08/2019 – 26ª Sessão Ordinária da
Primeira Câmara.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
(presidente/relator), Rodrigo Flávio Freire Farias
Chamoun e Luiz Carlos Ciciliotti da Cunha.
5. Membro do Ministério Público de Contas: Heron
Carlos Gomes de Oliveira.
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
Presidente
Decisão 01991/2019-6
Produzido em fase anterior ao julgamento
Processo: 09041/2019-3
Classificação: Controle Externo > Fiscalização > Omissão
UG: SEMAG - Secretaria de Agricultura do Município de
Aracruz
Relator: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
Responsável: EDMILSON MARTINS SCHWENCK
OMISSÃO NA REMESSA MENSAL DE DADOS DOS
MESES 1, 2, 3 E 4 DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL
DE AGRICULTURA DE ARACRUZ – DADOS REMETIDOS
COM ATRASO SUPERIOR A TRINTA DIAS EM RELAÇÃO
AOS MESES DE JANEIRO A MARÇO – ABRIL SANEADO DEIXAR DE APLICAR MULTA - SANEAR OMISSÃO DO MÊS
ABRIL/2019 - PROMOVER A CITAÇÃO PARA APRESENTAR

Considerando a omissão na Remessa das Prestações
de Contas em comento, foram disparados os Termos
de Notificação Eletrônica nº 1334/2019, 1883/2019,
3044/2019 e 3506/2019 ao responsável. Mediante
a permanência do inadimplemento, a área técnica
nos encaminhou os autos com a Manifestação de nº
5862/2019-4, peça 2, com a seguinte proposta:
[...]
PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO.
Em face do descumprimento do prazo legal e do não
atendimento ao Termo de Notificação Eletrônico nº
3606/2019 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).
Ato seguido, os autos foram levados ao Ministério Público
www.tce.es.gov.br

2 FUNDAMENTAÇÃO
A obrigação de prestar contas é oriunda de comando
constitucional disposto no Parágrafo único do artigo
70. Tal determinação é imposta a todo sujeito, pessoa
�sica, jurídica, pública ou privada, que, na qualidade de
agente público, tem a seu cargo a gestão de recursos do
erário. Esta é uma obrigação para o gestor e um direito
da sociedade: saber como está sendo gerido o recurso
público.
O artigo seguinte, art. 71 da Constituição Federal,
concedeu ao Tribunal de Contas, elencando uma
sequência de incumbências, a atribuição de apreciar
as contas prestadas anualmente pelo chefe do Poder
Executivo, bem como julgar as contas dos administradores
e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores
públicos da administração direta e indireta.
Na lei orgânica desta Corte de Contas, Lei Complementar
nº 621/2012, constam inúmeras ferramentas legais
das quais dispomos para o exercício pleno da atuação
deste órgão de controle, além das demais espraiadas
em outros instrumentos normativos, por meio dos
quais são regulamentadas as obrigações específicas dos
jurisdicionados, dentre elas, a de prestar contas. Neste rol
normativo encontram-se as IN nº 43/2017e nº 47/2018
que dispõem, de maneira pormenorizada, todos os
detalhes relacionados ao envio das prestações de contas
mensais, tais como: prazo, forma, documentação a ser
Terça-feira, 20 de agosto de 2019
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enviada e outras exigências.
A obrigação de prestar contas às Cortes de Contas
abrange um universo amplo e contempla a exigência
de que nos sejam remetidos, não somente a prestação
de contas anual, mas outros documentos periódicos,
tais como: balancetes mensais, relatórios fiscais
(bimestrais e quadrimestrais) e outros específicos, em
caso de solicitação pontual, como consequência de uma
auditoria, por exemplo.
O descumprimento do dever de prestar contas ou a
omissão na remessa de documentos demandados
por este Órgão de Controle Externo pode resultar
em medidas sancionadoras. Estas consequências são
previstas na Lei Complementar nº 621/2012, vejamos:
Art. 135. O Tribunal de Contas poderá aplicar multa de
até R$ 100.000,00 (cem mil reais), ou valor equivalente
em outra moeda que venha a ser adotada como moeda
nacional, aos responsáveis por:
(...)
VIII – não envio ou envio fora do prazo de documentos
e/ou informações que compõem a prestação de contas;
(...)
§ 4º A multa aplicada com fundamento nos incisos IV
a IX, XIV e XV prescinde de prévia comunicação dos
responsáveis (Redação dada pela LC nº 902/2019).
(grifamos).
O Ministério Público de Contas assim posicionou-se no
Parecer nº 2176/2019-1 da lavra do Procurador Luis
Henrique Anastácio da Silva:
O MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DO ESTADO DO
ESPÍRITO SANTO, pelo Procurador abaixo subscrito, no

uso de suas atribuições institucionais, anui à proposta
contida na Manifestação Técnica 05862/2019-4,
pugnando pela aplicação de multa ao responsável.
Em ligeiro exame dos dispositivos aqui colacionados,
noto que inovação legislativa de 09.01.2019 tornou o
atraso no envio da remessa de dados mensais violação
legal sujeita à aplicação de multa, inclusive com a
dispensa de contraditório, a teor do que consta agora
dos incisos IIIV e IX do art. 135 e seu § 4º, LC 621/2012
c/c o art. 389, incisos VIII e IX, nos termos do seu § 1º, do
Regimento Interno do TCEES (Resolução TC 261/2013).
Analisando os autos, verifico que o gestor foi considerado
inadimplente com esta Corte de Contas em relação aos
meses de janeiro a abril de 2019, cujas respectivas datas
limite de remessa dos dados mensais eram 20/02, 10/03,
10/04 e 10/05 do corrente ano, consoante o que consta
do anexo reproduzido na f. 3 da Manifestação Técnica
05862/2019-4.
Extrai-se do Sistema de Acompanhamento CidadES que
essas remessas foram entregues em 04/06, 06/06, 07/06
e 10/06 respectivamente (recibos adiante transpostos).
Do que se constata que as Remessas de Dados dos meses
de janeiro a março foram recebidas no CidadES com mais
de 30 (trinta) dias de atraso.
Assim, a par do exposto, verifico que, no caso ora
examinado, o tempo de atraso na remessa mensal de
dados a este Tribunal, em relação aos meses de janeiro
a março, é superior a 30 (trinta) dias, demora que pode
implicar sérios prejuízos à ação fiscalizadora desta Corte
de Contas, razão por que deve ser censurada pelo órgão
de controle.
Casos do gênero, preveem o art. 135, caput, e seus
www.tce.es.gov.br

incisos VIII e IX, e os incisos VIII e IX, bem assim o §
1º do art. 389, do Regimento Interno deste Tribunal,
podem sujeitar o gestor inadimplente à aplicação de
sanção pecuniária, visto que essa conduta se subsume à
hipótese violação da norma.
No entanto, tendo em vista que o gestor foi apenas
notificado por procedimento em via eletrônica e
que cabe ao julgador sopesar o caso concreto e suas
circunstâncias, não obstante o entendimento defendido
pela área técnica e do Parquet de Contas, deixo de
imputar, neste momento processual, multa ao dirigente
responsável pelo atraso na remessa mensal de dados,
para determinar, porém, seja expedida citação ao ilustre
Secretário de Agricultura do Município de Aracruz, Sr.
Edmilson Martins Schwenck, fixando prazo para que
apresente justificativas, em razão do descumprimento
do prazo legal e regimental para envio de dados mensais
relativos aos meses de janeiro a março de 2019,
bem como dos Termos de Notificação Eletrônica nº
1334/2019, 1883/2019 e 3044/2019, que, caso não seja
apresentada no prazo previsto nos normativos legal e
regimental, sujeitará o gestor à aplicação de multa.
Quanto ao mês de abril/19, cujo prazo máximo de
entrega era 10 de maio de 2019, a remessa de dados
foi entregue em 10 de junho de 2019, situação que
considero merecer o saneamento, visto que a demora
na remessa dos dados foi inferior a 30 (trinta) dias.
Neste contexto, em que pese o posicionamento da área
técnica e do Parquet de Contas, com a devida vênia,
deixo de imputar multa à responsável, neste momento
processual, motivo pelo qual entendo que deve ser
expedida citação à gestora, no sentido de que apresente
justificativas, em razão da violação do prazo normativo
Terça-feira, 20 de agosto de 2019

78

ATOS DA 1a CÂMARA

para remessa mensal de dados dos meses de janeiro
a março de 2019 e do descumprimento dos Termos
de Notificação Eletrônica nº 1334/2019, 1883/2019 e
3044/2019, e caso não sejam suficientes, a multa poderá
ser aplicada.
[IMAGEM]
[IMAGEM]
[IMAGEM
[IMAGEM]
3 PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO
Ante o exposto, obedecidos todos os trâmites
processuais e legais e levando em conta os fundamentos
fáticos e direitos aqui trazidos, divirjo da área técnica e
do Ministério Público de Contas para apresentar VOTO
no sentido de que o Colegiado aprove a proposta de
deliberação que segue adiante.
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Relator
1. DECISÃO:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, DECIDEM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as
razões expostas pelo relator, em:
1.1. DEIXAR DE APLICAR MULTA ao senhor Secretário
de Agricultura do Município de Aracruz, Sr. Edmilson
Martins Schwenck, podendo fazê-lo, se for o caso, na
forma do artigo 135, inciso VIII e IX, e § 4° do mesmo
artigo, da Lei Complementar Estadual 621/2012, c/c art.
389, incisos VIII e IX, na forma do § 1º do Regimento
Interno do TCEES, Resolução TC nº 261/2013, após
a oitiva da responsável, em face das razões antes

expendidas;

Produzido em fase anterior ao julgamento

1.2. SANEAR a omissão da remessa de dados do mês de
abril de 2019;

Processo: 09062/2019-5

1.3. CITAR o Secretário de Agricultura do Município
de Aracruz, Sr. Edmilson Martins Schwenck, com
fundamento no art. 56, inciso II, da Lei Complementar
Estadual nº 621/2012, para que, no prazo de 05 (cinco)
dias, apresente suas razões de justificativa, acerca da
violação do prazo normativo para remessa mensal de
dados dos meses de janeiro a março de 2019 e do não
atendimento aos Termos de Notificação Eletrônica nº
1334/2019, 1883/2019 e 3044/2019;

UG: SMC - Secretaria Municipal de Comunicação de São
Mateus

1.4 DISPONIBILIZAR ao agente responsável, cópia da
Manifestação Técnica nº 5862/2019-4 e desta decisão.
1.5. ENCAMINHAR à Secretaria Geral das Sessões
para que sejam promovidos os impulsos processuais
necessários.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 07/08/2019 – 26ª Sessão Ordinária da
Primeira Câmara.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
(presidente/relator), Rodrigo Flávio Freire Farias
Chamoun e Luiz Carlos Ciciliotti da Cunha.
5. Membro do Ministério Público de Contas: Heron
Carlos Gomes de Oliveira.
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
Presidente
Decisão 01995/2019-4

www.tce.es.gov.br

Classificação: Controle Externo > Fiscalização > Omissão

Relator: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
Responsável: JUNIOR ALVES ELER RAMOS
OMISSÃO NA REMESSA MENSAL DE DADOS DOS
MESES 1, 2, 3 e 4 de 2019 – SECRETARIA MUNICIPAL DE
COMUNICAÇÃO DE SÃO MATEUS – DADOS REMETIDOS
COM ATRASO SUPERIOR A TRINTA DIAS - SANEADA A
REMESSA DO MÊS DE ABRIL DE 2019 -DEIXAR DE APLICAR
MULTA - PROMOVER A CITAÇÃO PARA APRESENTAR
RAZÕES DE JUSTIFICATIVA.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA
DE MACEDO
1 RELATÓRIO
Tratam os presentes autos de omissão na remessa
mensal de dados (PCM) dos meses 01, 02, 03 e 04/2019,
prevista na IN TC 43/2017 - alterada pela IN 47/2018 - via
Sistema CidadES deste Tribunal, da Secretaria Municipal
de Comunicação de São Mateus, sob responsabilidade
do senhor Junior Alves Eler Ramos.
Considerando a omissão na remessa das prestações
de contas em comento, foram disparados os Termos
de Notificação Eletrônica nºs 1259/2019, 2708/2019,
2771/2019 e 3568/2019 ao responsável. Mediante a
permanência do inadimplemento, a área técnica nos
encaminhou os autos com a Manifestação Técnica nº
5886/2019-1, peça 2, com a seguinte proposta:
[...]
Terça-feira, 20 de agosto de 2019
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PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO.
Em face do descumprimento do prazo legal e do não
atendimento ao Termo de Notificação Eletrônico nº
3568/2019 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).
Ato seguido, os autos foram levados ao Ministério Público
de Contas que, por meio do Parecer nº 2361/2019-1,
peça 6, da lavra do Procurador Heron Carlos de Oliveira,
anuiu a proposta técnica.
Vieram-me os autos.
É o relatório.
2 FUNDAMENTAÇÃO
A obrigação de prestar contas é oriunda de comando
constitucional disposto no Parágrafo único do artigo
70. Tal determinação é imposta a todo sujeito, pessoa
�sica, jurídica, pública ou privada, que, na qualidade de
agente público, tem a seu cargo a gestão de recursos do
erário. Esta é uma obrigação para o gestor e um direito
da sociedade: saber como está sendo gerido o recurso
público.
O artigo seguinte, art. 71 da Constituição Federal,
concedeu ao Tribunal de Contas, elencando uma
sequência de incumbências, a atribuição de apreciar
as contas prestadas anualmente pelo chefe do Poder
Executivo, bem como julgar as contas dos administradores

e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores
públicos da administração direta e indireta.

VIII – não envio ou envio fora do prazo de documentos
e/ou informações que compõem a prestação de contas;

Na lei orgânica desta Corte de Contas, Lei Complementar
nº 621/2012, constam inúmeras ferramentas legais
das quais dispomos para o exercício pleno da atuação
deste órgão de controle, além das demais espraiadas
em outros instrumentos normativos, por meio dos
quais são regulamentadas as obrigações específicas dos
jurisdicionados, dentre elas, a de prestar contas. Neste rol
normativo encontram-se as IN nº 43/2017e nº 47/2018
que dispõem, de maneira pormenorizada, todos os
detalhes relacionados ao envio das prestações de contas
mensais, tais como: prazo, forma, documentação a ser
enviada e outras exigências.

(...)

A obrigação de prestar contas às Cortes de Contas
abrange um universo amplo e contempla a exigência
de que nos sejam remetidos, não somente a prestação
de contas anual, mas outros documentos periódicos,
tais como: balancetes mensais, relatórios fiscais
(bimestrais e quadrimestrais) e outros específicos, em
caso de solicitação pontual, como consequência de uma
auditoria, por exemplo.
O descumprimento do dever de prestar contas ou a
omissão na remessa de documentos demandados por
este Órgão de Controle Externo resulta em tomada
de medidas sancionadoras. Estas consequências são
previstas na Lei Complementar nº 621/2012, vejamos:
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:
(...)
www.tce.es.gov.br

§ 4º A multa aplicada com fundamento nos incisos IV
a IX, XIV e XV prescinde de prévia comunicação dos
responsáveis (Redação dada pela LC nº 902/2019).
(grifamos).
O Ministério Público de Contas assim posicionou-se no
Parecer nº 2361/2019-1 da lavra do Procurador Heron
Carlos de Oliveira:
O Ministério Público de Contas, por meio da 3ª
Procuradoria Especial de Contas, no exercício de
suas atribuições institucionais, anui aos argumentos
fáticos e jurídicos delineados na Manifestação Técnica
05886/2019, cuja proposta de encaminhamento
encontra-se abaixo transcrita:
PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO.
Em face do descumprimento do prazo legal e do não
atendimento ao Termo de Notificação Eletrônico
3568/2019 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).
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
Terça-feira, 20 de agosto de 2019
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defesa da ordem jurídica.
Em ligeiro exame dos dispositivos aqui colacionados,
noto que inovação legislativa de 09.01.2019 tornou o
atraso no envio da remessa de dados mensais violação
legal sujeito à aplicação de multa, inclusive com a
dispensa de contraditório, a teor do que consta agora
dos incisos IIIV e IX do art. 135 e seu § 4º, LC 621/2012
c/c o art. 389, incisos VIII e IX, nos termos do seu § 1º, do
Regimento Interno do TCEES (Resolução TC 261/2013).
Analisando os autos, verifico que o gestor está
inadimplente com esta Corte de Contas em relação aos
meses de janeiro a abril de 2019, cujas respectivas datas
limite de remessa dos dados mensais eram 20/02, 10/03,
10/04 e 10/05 do corrente ano, consoante o que consta
do anexo reproduzido na ﬂ. 3 da Manifestação Técnica
5886/2019.
Extrai-se do Sistema de Acompanhamento CidadES
que essas remessas foram entregues nas datas de
29/05/2019, 04/06/2019, 05/06/2019 e 06/06/2019
respectivamente (recibos adiante transpostos). Mesmo
assim, as três primeiras remessas referentes aos meses
de janeiro, fevereiro e março foram recebidas no CidadES
com mais de 30 (trinta) dias de atraso, e apenas a do mês
de abril foi encaminhada a esta Corte no prazo menor
que 30 dias da data fatal.
Assim, a par do exposto, verifico que, no caso ora
examinado, o tempo de atraso na remessa mensal de
dados a este Tribunal, em relação aos meses de janeiro
a abril, é superior a 30 (trinta) dias, demora que pode
implicar sérios prejuízos à ação fiscalizadora desta Corte
de Contas, razão por que deve ser censurada pelo órgão
de controle.

Casos do gênero, preveem o art. 135, caput, e seus
incisos VIII e IX, e os incisos VIII e IX, bem assim o §
1º do art. 389, do Regimento Interno deste Tribunal,
podem sujeitar o gestor inadimplente à aplicação de
sanção pecuniária, visto que essa conduta subsume-se à
hipótese violação da norma.

[IMAGEM]

No entanto, tendo em vista que o gestor foi apenas
notificado por procedimento em via eletrônica e
que cabe ao julgador sopesar o caso concreto e suas
circunstâncias, não obstante o entendimento defendido
pela área técnica e do Parquet de Contas, deixo de
imputar, neste momento processual, multa ao dirigente
responsável pelo atraso na remessa mensal de dados,
para determinar, porém, seja expedida citação ao ilustre
Secretário Municipal de Comunicação de São Mateus,
senhor Junior Alves Eler Ramos, fixando prazo para que
apresente justificativas, em razão do descumprimento
do prazo legal e regimental para envio de dados mensais
relativos aos meses de janeiro a março de 2019, bem
como dos Termos de Notificação Eletrônica 1259/2019,
2708/2019 e 2771/2019, que, caso não seja apresentada
no prazo previsto nos normativos legal e regimental,
sujeitará o gestor à aplicação de multa.

PCM 04/2019:

Neste contexto, em que pese o posicionamento da área
técnica e do Parquet de Contas, com a devida vênia,
deixo de imputar multa ao responsável, neste momento
processual, motivo pelo qual entendo que deve ser
expedida citação ao gestor, no sentido de que apresente
justificativas, em razão do descumprimento dos Termos
de Notificação Eletrônica 1259/2019, 2708/2019 e
2771/2019, e caso não sejam suficientes, a multa poderá
ser aplicada.
PCM 01/2019:
www.tce.es.gov.br

PCM 02/2019:
[IMAGEM]
PCM 03/2019:
[IMAGEM]
[IMAGEM]
3 PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO
Ante o exposto, obedecidos todos os trâmites
processuais e legais e levando em conta os fundamentos
fáticos e direitos aqui trazidos, divirjo da área técnica e
do Ministério Público de Contas para apresentar VOTO
no sentido de que o Colegiado aprove a proposta de
deliberação que segue adiante.
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Relator
1. DECISÃO:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, DECIDEM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as
razões expostas pelo relator, em:
1.1. DEIXAR DE APLICAR MULTA ao senhor Junior Alves
Eler Ramos, podendo fazê-lo, se for o caso, na forma
do artigo 135, inciso VIII e IX, e § 4° do mesmo artigo,
da Lei Complementar Estadual 621/2012, c/c art. 389,
incisos VIII e IX, na forma do § 1º do Regimento Interno
do TCEES, Resolução TC nº 261/2013, após a oitiva do
responsável, em face das razões antes expendidas;
1.2. SANEAR a remessa de dados referente ao mês de
abril de 2019;
Terça-feira, 20 de agosto de 2019
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1.3. CITAR o senhor Junior Alves Eler Ramos, com
fundamento no art. 56, inciso II, da Lei Complementar
Estadual nº 621/2012, para que, no prazo de 05 (cinco)
dias, apresente suas razões de justificativa, acerca da
violação do prazo normativo para remessa mensal de
dados dos meses de janeiro a abril de 2019 e do não
atendimento aos Termos de Notificação Eletrônica nºs
1259/2019, 2708/2019 e 2771/2019;
1.4. DISPONIBILIZAR ao agente responsável, cópia da
Manifestação Técnica nº 5886/2019 e desta decisão.
1.4. ENCAMINHAR à Secretaria Geral das Sessões
para que sejam promovidos os impulsos processuais
necessários.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 07/08/2019 – 26ª Sessão Ordinária da
Primeira Câmara.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
(presidente/relator), Rodrigo Flávio Freire Farias
Chamoun e Luiz Carlos Ciciliotti da Cunha.
5. Membro do Ministério Público de Contas: Heron
Carlos Gomes de Oliveira.
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
Presidente
Decisão 01992/2019-1
Produzido em fase anterior ao julgamento
Processo: 09045/2019-1
Classificação: Controle Externo > Fiscalização > Omissão
UG: SEMDE - Secretaria de Desenvolvimento Econômico

de Aracruz

ao Colegiado competente:

Relator: Sebastião Carlos Ranna de Macedo

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).

Responsável: JOAO GUERINO BALESTRASSI
OMISSÃO NO ENVIO DA PRESTAÇÕES DE CONTAS
MENSAIS DOS MESES 1, 2, 3 E 4 DE 2019 - SECRETARIA
MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE
ARACRUZ - DADOS REMETIDOS COM ATRASO SUPERIOR
A TRINTA DIAS – DEIXAR DE APLICAR MULTA - PROMOVER
A CITAÇÃO PARA APRESENTAR RAZÕES DE JUSTIFICATIVA
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA
DE MACEDO
1 RELATÓRIO
Tratam os presentes autos de omissão na remessa
mensal de dados (PCM) dos meses 01, 02, 03 e 04/2019,
prevista na IN TC 43/2017 - alterada pela IN 47/2018 - via
Sistema CidadES deste Tribunal, da Secretaria Municipal
de Desenvolvimento Econômico de Aracruz, sob
responsabilidade do senhor João Guerino Balestrassi.
Considerando a omissão na remessa das prestações
de contas em comento, foram disparados os Termos
de Notificação Eletrônica nºs 1504/2019, 1999/2019,
2994/2019, 3602/2019 ao responsável. Mediante
a permanência do inadimplemento, a área técnica
nos encaminhou os autos com a Manifestação de nº
5866/2019-2, peça 2, com a seguinte proposta:
[...]
PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO.
Em face do descumprimento do prazo legal e do não
atendimento ao Termo de Notificação Eletrônico nº
3602/2019 emitido por esta Corte de Contas, em razão
da referida omissão, propõe-se ao relator que submeta
www.tce.es.gov.br

Ato seguido, os autos foram levados ao Ministério Público
de Contas que, por meio do Parecer nº 2204/2019-1,
peça 6, da lavra do Procurador Luciano Vieira, anuiu a
proposta técnica.
Vieram-me os autos.
É o relatório.
2 FUNDAMENTAÇÃO
A obrigação de prestar contas é oriunda de comando
constitucional disposto no Parágrafo único do artigo
70. Tal determinação é imposta a todo sujeito, pessoa
�sica, jurídica, pública ou privada, que, na qualidade de
agente público, tem a seu cargo a gestão de recursos do
erário. Esta é uma obrigação para o gestor e um direito
da sociedade: saber como está sendo gerido o recurso
público.
O artigo seguinte, art. 71 da Constituição Federal,
concedeu ao Tribunal de Contas, elencando uma
sequência de incumbências, a atribuição de apreciar
as contas prestadas anualmente pelo chefe do Poder
Executivo, bem como julgar as contas dos administradores
e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores
públicos da administração direta e indireta.
Na lei orgânica desta Corte de Contas, Lei Complementar
nº 621/2012, constam inúmeras ferramentas legais
das quais dispomos para o exercício pleno da atuação
Terça-feira, 20 de agosto de 2019
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deste órgão de controle, além das demais espraiadas
em outros instrumentos normativos, por meio dos
quais são regulamentadas as obrigações específicas dos
jurisdicionados, dentre elas, a de prestar contas. Neste rol
normativo encontram-se as IN nº 43/2017e nº 47/2018
que dispõem, de maneira pormenorizada, todos os
detalhes relacionados ao envio das prestações de contas
mensais, tais como: prazo, forma, documentação a ser
enviada e outras exigências.
A obrigação de prestar contas às Cortes de Contas
abrange um universo amplo e contempla a exigência
de que nos sejam remetidos, não somente a prestação
de contas anual, mas outros documentos periódicos,
tais como: balancetes mensais, relatórios fiscais
(bimestrais e quadrimestrais) e outros específicos, em
caso de solicitação pontual, como consequência de uma
auditoria, por exemplo.
O descumprimento do dever de prestar contas ou a
omissão na remessa de documentos demandados por
este Órgão de Controle Externo resulta em tomada
de medidas sancionadoras. Estas consequências são
previstas na Lei Complementar nº 621/2012, vejamos:
Art. 135. O Tribunal de Contas poderá aplicar multa de
até R$ 100.000,00 (cem mil reais), ou valor equivalente
em outra moeda que venha a ser adotada como moeda
nacional, aos responsáveis por:
(...)
VIII – não envio ou envio fora do prazo de documentos
e/ou informações que compõem a prestação de contas;
(...)
§ 4º A multa aplicada com fundamento nos incisos IV
a IX, XIV e XV prescinde de prévia comunicação dos

responsáveis (Redação dada pela LC nº 902/2019).
(grifamos).
O Ministério Público de Contas assim posicionou-se no
Parecer nº 2204/2019-1 da lavra do Procurador Luciano
Vieira:
O MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DO ESTADO DO
ESPÍRITO SANTO, pelo Procurador abaixo subscrito, no
uso de suas atribuições institucionais manifesta-se nos
seguintes termos.
Versam os autos sobre omissão no encaminhamento da
Prestação de Contas Mensal, referente aos meses 1, 2, 3
e 4/2019, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico
de Aracruz, sob a responsabilidade de João Guerino
Balestrassi.
Não obstante a expedição dos Termo de Notificação
Eletrônico 3602/2019 para regularização das pendências,
no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de aplicação de
multa, o responsável não procedeu ao envio dos dados
através do sistema CidadES, conforme demonstra a
Manifestação Técnica 05866/2019-2[1].
Dada a inércia do gestor, a área técnica sugere a
cominação de multa pecuniária ao gestor, com fulcro no
art. 135, inciso VIII, e seu § 4º, da LC n. 621/2012 c/c art.
389, inciso VIII, e seu § 1º, do RITCEES.
Pois bem.
Verificado o descumprimento do prazo de 05 (cinco)
dias constante do Termo de Notificação Eletrônico
5836/2019-1, expedido nos moldes do artigo 20 da
Instrução Normativa TC nº 43, de 6 de dezembro de
2017, imperiosa a aplicação de multa ao responsável,
o que encontra ressonância no art. 135, inciso VIII e §4º,
da LC n. 621/12, que estabelece:
www.tce.es.gov.br

Art. 135. O Tribunal de Contas poderá aplicar multa de
até R$ 100.000,00 (cem mil reais), ou valor equivalente
em outra moeda que venha a ser adotada como moeda
nacional, aos responsáveis por:
(...)
VIII – não envio ou envio fora do prazo de documentos
e/ou informações que compõem a prestação de contas;
(...)
§ 4º A multa aplicada com fundamento nos incisos IV
a IX, XIV e XV prescinde de prévia comunicação dos
responsáveis (Redação dada pela LC nº 902/2019)
Ante o exposto, pugna o Ministério Público de Contas
pela aplicação de multa pecuniária a João Guerino
Balestrassi, na forma do artigo 135, inciso VIII e § 4º, da
LC n. 621/2012 c/c 389, inciso VIII e § 1º, do RITCEES,
haja vista a omissão em epígrafe.
Reserva-se, ainda, este Parquet ao direito de manifestarse oralmente em sessão de julgamento, na forma do
inciso III do art. 41 da Lei n. 8.625/1993[2], bem como
no parágrafo único do art. 53 da LC n. 621/2012[3].
Em ligeiro exame dos dispositivos aqui colacionados,
noto que inovação legislativa de 09.01.2019 tornou o
atraso no envio da remessa de dados mensais violação
legal sujeito à aplicação de multa, inclusive com a
dispensa de contraditório, a teor do que consta agora
dos incisos IIIV e IX do art. 135 e seu § 4º, LC 621/2012
c/c o art. 389, incisos VIII e IX, nos termos do seu § 1º, do
Regimento Interno do TCEES (Resolução TC 261/2013).
Analisando os autos, verifico que o gestor está
inadimplente com esta Corte de Contas em relação
aos meses de janeiro, fevereiro, março e abril de 2019,
cujas respectivas datas limite de remessa dos dados
Terça-feira, 20 de agosto de 2019
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mensais eram 20/02/2019, 10/03/2019, 10/04/2019
e 10/05/2019 respectivamente, consoante o que
consta do Anexo reproduzido na Manifestação Técnica
05866/2019.
Extrai-se do Sistema de Acompanhamento CidadES
que essas remessas foram entregues nas datas de
05/06/2019, 07/06/2019, 19/06/2019 e 25/06/2019
respectivamente (recibos adiante transpostos). Mesmo
assim, todas foram recebidas no CidadES com mais de 30
(trinta) dias de atraso.
Assim, a par do exposto, verifico que, no caso ora
examinado, o tempo de atraso na remessa mensal
de dados a este Tribunal, em relação aos meses em
questão, é superior a 30 (trinta) dias, demora que pode
implicar sérios prejuízos à ação fiscalizadora desta Corte
de Contas, razão por que deve ser censurada pelo órgão
de controle.
Casos do gênero, preveem o art. 135, caput, e seus
incisos VIII e IX, e os incisos VIII e IX, bem assim o §
1º do art. 389, do Regimento Interno deste Tribunal,
podem sujeitar o gestor inadimplente à aplicação de
sanção pecuniária, visto que essa conduta se subsume à
hipótese violação da norma.
No entanto, tendo em vista que a gestora foi apenas
notificado por procedimento em via eletrônica e
que cabe ao julgador sopesar o caso concreto e suas
circunstâncias, não obstante o entendimento defendido
pela área técnica e do Parquet de Contas, deixo de
imputar, neste momento processual, multa ao dirigente
responsável pelo atraso na remessa mensal de dados,
para determinar, porém, seja expedida citação ao
ilustre Secretário João Guerino Balestrassi, fixando
prazo para que apresente justificativas, em razão do

descumprimento do prazo legal e regimental para envio
de dados mensais relativos aos meses 1, 2, 3, e 4 de
2019, bem como dos Termos de Notificação Eletrônica
1504/2019, 1999/2019, 2994/2019 e 3602/2019,
que, caso não seja apresentada no prazo previsto nos
normativos legal e regimental, sujeitará ao gestor
aplicação de multa.
Neste contexto, em que pese o posicionamento da área
técnica e do Parquet de Contas, com a devida vênia,
deixo de imputar multa ao responsável, neste momento
processual, motivo pelo qual entendo que deve ser
expedida citação ao gestor, no sentido de que apresente
justificativas, em razão do descumprimento dos Termos
de Notificação Eletrônica 1504/2019, 1999/2019,
2994/2019 e 3602/2019, e caso não sejam suficientes, a
multa poderá ser aplicada.
[IMAGEM]
[IMAGEM]
[IMAGEM
[IMAGEM]
3 PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO
Ante o exposto, obedecidos todos os trâmites
processuais e legais e levando em conta os fundamentos
fáticos e direitos aqui trazidos, divirjo da área técnica e
do Ministério Público de Contas para apresentar VOTO
no sentido de que o Colegiado aprove a proposta de
deliberação que segue adiante.
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Relator

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, DECIDEM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as
razões expostas pelo relator, em:
1.1. DEIXAR DE APLICAR MULTA ao Sr. João Guerino
Balestrassi, podendo fazê-lo, se for o caso, na forma
do artigo 135, inciso VIII e IX, e § 4° do mesmo artigo,
da Lei Complementar Estadual 621/2012, c/c art. 389,
incisos VIII e IX, na forma do § 1º do Regimento Interno
do TCEES, Resolução TC nº 261/2013, após a oitiva da
responsável, em face das razões antes expendidas;
1.2. CITAR ao Sr. João Guerino Balestrassi, com
fundamento no art. 56, inciso II, da Lei Complementar
Estadual nº 621/2012, para que, no prazo de 05 (cinco)
dias, apresente suas razões de justificativa, acerca da
violação do prazo normativo para remessa mensal de
dados dos meses de janeiro a abril de 2019 e do não
atendimento aos Termos de Notificação Eletrônica
1504/2019, 1999/2019, 2994/2019 e 3602/2019;
1.3. DISPONIBILIZAR à agente responsável cópia da
Manifestação Técnica nº 5866/2019 e desta decisão.
1.4. ENCAMINHAR à Secretaria Geral das Sessões
para que sejam promovidos os impulsos processuais
necessários.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 07/08/2019 – 26ª Sessão Ordinária da
Primeira Câmara.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
(presidente/relator), Rodrigo Flávio Freire Farias
Chamoun e Luiz Carlos Ciciliotti da Cunha.

1. DECISÃO:
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5. Membro do Ministério Público de Contas: Heron
Carlos Gomes de Oliveira.
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
Presidente
Decisão 01994/2019-1
Produzido em fase anterior ao julgamento
Processo: 09058/2019-9
Classificação: Controle Externo > Fiscalização > Omissão
UG: SEMSA - Secretaria de Saúde de Aracruz
Relator: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
Responsável: CLENIR SANI AVANZA
OMISSÃO NA REMESSA MENSAL DE DADOS DOS MESES
1, 2, 3 E 4 de 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DE ARACRUZ – DADOS REMETIDOS COM ATRASO
SUPERIOR A TRINTA DIAS - DEIXAR DE APLICAR MULTA
- PROMOVER A CITAÇÃO PARA APRESENTAR RAZÕES DE
JUSTIFICATIVA.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA
DE MACEDO
1 RELATÓRIO
Tratam os presentes autos de omissão na remessa
mensal (PCM) dos meses 01, 02, 03 e 04/2019, prevista
na IN TC 43/2017 - alterada pela IN 47/2018 - via Sistema
CidadES deste Tribunal, da Secretaria Municipal de Saúde
de Aracruz, sob responsabilidade da senhora Clenir Sani
Avanza.
Considerando a omissão na remessa das prestações
de contas em comento, foram disparados os Termos
de Notificação Eletrônica nºs 1979/2019, 1980/2019,

4261/2019 e 4262/2019 à responsável. Mediante a
permanência do inadimplemento, a área técnica nos
encaminhou os autos com a Manifestação Técnica nº
5878/2019-9, peça 2, com a seguinte proposta:
[...]
PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO.
Em face do descumprimento do prazo legal e do não
atendimento ao Termo de Notificação Eletrônico nº
3462/2019 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).
Ato seguido, os autos foram levados ao Ministério Público
de Contas que, por meio do Parecer nº 2249/2019-7,
peça 6, da lavra do Procurador Luciano Vieira, anuiu a
proposta técnica.
Vieram-me os autos.
É o relatório.
2 FUNDAMENTAÇÃO
A obrigação de prestar contas é oriunda de comando
constitucional disposto no Parágrafo único do artigo
70. Tal determinação é imposta a todo sujeito, pessoa
�sica, jurídica, pública ou privada, que, na qualidade de
agente público, tem a seu cargo a gestão de recursos do
erário. Esta é uma obrigação para o gestor e um direito
da sociedade: saber como está sendo gerido o recurso
www.tce.es.gov.br

público.
O artigo seguinte, art. 71 da Constituição Federal,
concedeu ao Tribunal de Contas, elencando uma
sequência de incumbências, a atribuição de apreciar
as contas prestadas anualmente pelo chefe do Poder
Executivo, bem como julgar as contas dos administradores
e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores
públicos da administração direta e indireta.
Na lei orgânica desta Corte de Contas, Lei Complementar
nº 621/2012, constam inúmeras ferramentas legais
das quais dispomos para o exercício pleno da atuação
deste órgão de controle, além das demais espraiadas
em outros instrumentos normativos, por meio dos
quais são regulamentadas as obrigações específicas dos
jurisdicionados, dentre elas, a de prestar contas. Neste rol
normativo encontram-se as IN nº 43/2017e nº 47/2018
que dispõem, de maneira pormenorizada, todos os
detalhes relacionados ao envio das prestações de contas
mensais, tais como: prazo, forma, documentação a ser
enviada e outras exigências.
A obrigação de prestar contas às Cortes de Contas
abrange um universo amplo e contempla a exigência
de que nos sejam remetidos, não somente a prestação
de contas anual, mas outros documentos periódicos,
tais como: balancetes mensais, relatórios fiscais
(bimestrais e quadrimestrais) e outros específicos, em
caso de solicitação pontual, como consequência de uma
auditoria, por exemplo.
O descumprimento do dever de prestar contas ou a
omissão na remessa de documentos demandados por
este Órgão de Controle Externo resulta em tomada
de medidas sancionadoras. Estas consequências são
previstas na Lei Complementar nº 621/2012, vejamos:
Terça-feira, 20 de agosto de 2019
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Art. 135. O Tribunal de Contas poderá aplicar multa de
até R$ 100.000,00 (cem mil reais), ou valor equivalente
em outra moeda que venha a ser adotada como moeda
nacional, aos responsáveis por:
(...)
VIII – não envio ou envio fora do prazo de documentos
e/ou informações que compõem a prestação de contas;
(...)
§ 4º A multa aplicada com fundamento nos incisos IV
a IX, XIV e XV prescinde de prévia comunicação dos
responsáveis (Redação dada pela LC nº 902/2019).
(grifamos).
O Ministério Público de Contas assim posicionou-se no
Parecer nº 2249/2019-7 da lavra do Procurador Luciano
Vieira:
O MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DO ESTADO DO
ESPÍRITO SANTO, pelo Procurador abaixo subscrito, no
uso de suas atribuições institucionais manifesta-se nos
seguintes termos:
“Versam os autos sobre omissão no encaminhamento da
Prestação de Contas Mensal, referente aos meses 1, 2, 3 e
4/2019, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico de
Aracruz, sob a responsabilidade de Clenir Sani Avanza.
Não obstante a expedição dos Termo de Notificação
Eletrônico 4262/2019 para regularização das pendências,
no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de aplicação de
multa, o responsável não procedeu ao envio dos dados
através do sistema CidadES, conforme demonstra a
Manifestação Técnica 05878/2019-5[1].
Dada a inércia do gestor, a área técnica sugere a
cominação de multa pecuniária ao gestor, com fulcro no

art. 135, inciso VIII, e seu § 4º, da LC n. 621/2012 c/c art.
389, inciso VIII, e seu § 1º, do RITCEES.

LUCIANO VIEIRA

Pois bem.

Em ligeiro exame dos dispositivos aqui colacionados,
noto que inovação legislativa de 09.01.2019 tornou o
atraso no envio da remessa de dados mensais violação
legal sujeito à aplicação de multa, inclusive com a
dispensa de contraditório, a teor do que consta agora
dos incisos IIIV e IX do art. 135 e seu § 4º, LC 621/2012
c/c o art. 389, incisos VIII e IX, nos termos do seu § 1º, do
Regimento Interno do TCEES (Resolução TC 261/2013).

Verificado o descumprimento do prazo de 05 (cinco)
dias constante do Termo de Notificação Eletrônico
5836/2019-1, expedido nos moldes do artigo 20 da
Instrução Normativa TC nº 43, de 6 de dezembro de
2017, imperiosa a aplicação de multa ao responsável,
o que encontra ressonância no art. 135, inciso VIII e §4º,
da LC n. 621/12, que estabelece:
Art. 135. O Tribunal de Contas poderá aplicar multa de
até R$ 100.000,00 (cem mil reais), ou valor equivalente
em outra moeda que venha a ser adotada como moeda
nacional, aos responsáveis por:
(...)
VIII – não envio ou envio fora do prazo de documentos
e/ou informações que compõem a prestação de contas;
(...)
§ 4º A multa aplicada com fundamento nos incisos IV
a IX, XIV e XV prescinde de prévia comunicação dos
responsáveis (Redação dada pela LC nº 902/2019)
Ante o exposto, pugna o Ministério Público de Contas
pela aplicação de multa pecuniária a Clenir Sani Avanza,
na forma do artigo 135, inciso VIII e § 4º, da LC n.
621/2012 c/c 389, inciso VIII e § 1º, do RITCEES, haja
vista a omissão em epígrafe.

Procurador de Contas “

Analisando os autos, verifico que o gestor está
inadimplente com esta Corte de Contas em relação
aos meses de janeiro, fevereiro, março e abril de 2019,
cujas respectivas datas limite de remessa dos dados
mensais eram 20/02/2019, 10/03/2019, 10/04/2019
e 10/05/2019 respectivamente, consoante o que
consta do Anexo reproduzido na Manifestação Técnica
05878/2019.
Extrai-se do Sistema de Acompanhamento CidadES
que essas remessas foram entregues nas datas de
07/06/2019, 14/06/2019, 25/06/2019 e 03/07/2019
respectivamente (recibos adiante transpostos). Mesmo
assim, todas foram recebidas no CidadES com mais de 30
(trinta) dias de atraso.

Reserva-se, ainda, este Parquet ao direito de manifestarse oralmente em sessão de julgamento, na forma do
inciso III do art. 41 da Lei n. 8.625/1993[2], bem como
no parágrafo único do art. 53 da LC n. 621/2012[3].

Assim, a par do exposto, verifico que, no caso ora
examinado, o tempo de atraso na remessa mensal
de dados a este Tribunal, em relação aos meses em
questão, é superior a 30 (trinta) dias, demora que pode
implicar sérios prejuízos à ação fiscalizadora desta Corte
de Contas, razão por que deve ser censurada pelo órgão
de controle.

Vitória, 29 de maio de 2019.

Casos do gênero, preveem o art. 135, caput, e seus
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incisos VIII e IX, e os incisos VIII e IX, bem assim o §
1º do art. 389, do Regimento Interno deste Tribunal,
podem sujeitar o gestor inadimplente à aplicação de
sanção pecuniária, visto que essa conduta se subsume à
hipótese violação da norma.
No entanto, tendo em vista que a gestora foi apenas
notificado por procedimento em via eletrônica e
que cabe ao julgador sopesar o caso concreto e suas
circunstâncias, não obstante o entendimento defendido
pela área técnica e do Parquet de Contas, deixo de
imputar, neste momento processual, multa ao dirigente
responsável pelo atraso na remessa mensal de dados,
para determinar, porém, seja expedida citação à ilustre
Secretária Clenir Sani Avanza, fixando prazo para que
apresente justificativas, em razão do descumprimento
do prazo legal e regimental para envio de dados mensais
relativos aos meses 1, 2, 3, e 4 de 2019, bem como dos
Termos de Notificação Eletrônica 1979/2019, 1980/2019,
4261/2019 e 4262/2019, que, caso não seja apresentada
no prazo previsto nos normativos legal e regimental,
sujeitará ao gestor aplicação de multa.
Neste contexto, em que pese o posicionamento da área
técnica e do Parquet de Contas, com a devida vênia,
deixo de imputar multa ao responsável, neste momento
processual, motivo pelo qual entendo que deve ser
expedida citação à gestora, no sentido de que apresente
justificativas, em razão do descumprimento dos Termos
de Notificação Eletrônica 1979/2019, 1980/2019,
4261/2019 e 4262/2019, e caso não sejam suficientes, a
multa poderá ser aplicada.
[IMAGEM]
[IMAGEM]

1.3. DISPONIBILIZAR à agente responsável cópia da
Manifestação Técnica nº 5878/2019 e desta decisão.

[IMAGEM
[IMAGEM]
3 PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO
Ante o exposto, obedecidos todos os trâmites
processuais e legais e levando em conta os fundamentos
fáticos e direitos aqui trazidos, divirjo da área técnica e
do Ministério Público de Contas para apresentar VOTO
no sentido de que o Colegiado aprove a proposta de
deliberação que segue adiante.
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Relator
1. DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, DECIDEM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as
razões expostas pelo relator, em:
1.1. DEIXAR DE APLICAR MULTA à Sra. Clenir Sani
Avanza, podendo fazê-lo, se for o caso, na forma do
artigo 135, inciso VIII e IX, e § 4° do mesmo artigo, da
Lei Complementar Estadual 621/2012, c/c art. 389,
incisos VIII e IX, na forma do § 1º do Regimento Interno
do TCEES, Resolução TC nº 261/2013, após a oitiva da
responsável, em face das razões antes expendidas;
1.2. CITAR a Sra. Clenir Sani Avanza, com fundamento
no art. 56, inciso II, da Lei Complementar Estadual
nº 621/2012, para que, no prazo de 05 (cinco) dias,
apresente suas razões de justificativa, acerca da violação
do prazo normativo para remessa mensal de dados dos
meses de janeiro a abril de 2019 e do não atendimento
aos Termos de Notificação Eletrônica 1979/2019,
1980/2019, 4261/2019 e 4262/2019;
www.tce.es.gov.br

1.4. ENCAMINHAR á Secretaria Geral das Sessões
para que sejam promovidos os impulsos processuais
necessários.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 07/08/2019 – 26ª Sessão Ordinária da
Primeira Câmara.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
(presidente/relator), Rodrigo Flávio Freire Farias
Chamoun e Luiz Carlos Ciciliotti da Cunha.
5. Membro do Ministério Público de Contas: Heron
Carlos Gomes de Oliveira.
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
Presidente
Decisão 01993/2019-5
Produzido em fase anterior ao julgamento
Processo: 09053/2019-6
Classificação: Controle Externo > Fiscalização > Omissão
UG: SEHAB - Secretaria de Habitação e Defesa Civil de
Aracruz
Relator: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
Responsável: LUIZ FERNANDO MEIER
OMISSÃO NA REMESSA MENSAL DE DADOS DOS MESES 1,
2, 3 E 4 de 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
E DEFESA CIVIL DE ARACRUZ – DADOS REMETIDOS COM
ATRASO SUPERIOR A TRINTA DIAS – SANEADA A REMESSA
DO MÊS DE ABRIL DE 2019 - DEIXAR DE APLICAR MULTA
Terça-feira, 20 de agosto de 2019
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O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA
DE MACEDO

Ato seguido, os autos foram levados ao Ministério Público
de Contas que, por meio do Parecer nº 2364/2019-4,
peça 6, da lavra do Procurador Heron Carlos de Oliveira,
anuiu a proposta técnica.

1 RELATÓRIO

Vieram-me os autos.

- PROMOVER A CITAÇÃO PARA APRESENTAR RAZÕES DE
JUSTIFICATIVA

Tratam os presentes autos de omissão na remessa mensal
(PCM) dos meses 01, 02, 03 e 04/2019, prevista na IN TC
43/2017 - alterada pela IN 47/2018 - via Sistema CidadES
deste Tribunal, da Secretaria Municipal de Habitação e
Defesa de Aracruz, sob responsabilidade do senhor Luiz
Fernando Meier.
Considerando a omissão na remessa das prestações
de contas em comento, foram disparados os Termos
de Notificação Eletrônica nºs 1360/2019, 1808/2019,
2984/2019 e 4072/2019 ao responsável. Mediante a
permanência do inadimplemento, a área técnica nos
encaminhou os autos com a Manifestação Técnica nº
5873/2019-2, peça 2, com a seguinte proposta:
[...]
PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO.
Em face do descumprimento do prazo legal e do não
atendimento ao Termo de Notificação Eletrônico nº
4072/2019 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).

É o relatório.
2 FUNDAMENTAÇÃO
A obrigação de prestar contas é oriunda de comando
constitucional disposto no Parágrafo único do artigo
70. Tal determinação é imposta a todo sujeito, pessoa
�sica, jurídica, pública ou privada, que, na qualidade de
agente público, tem a seu cargo a gestão de recursos do
erário. Esta é uma obrigação para o gestor e um direito
da sociedade: saber como está sendo gerido o recurso
público.

mensais, tais como: prazo, forma, documentação a ser
enviada e outras exigências.
A obrigação de prestar contas às Cortes de Contas
abrange um universo amplo e contempla a exigência
de que nos sejam remetidos, não somente a prestação
de contas anual, mas outros documentos periódicos,
tais como: balancetes mensais, relatórios fiscais
(bimestrais e quadrimestrais) e outros específicos, em
caso de solicitação pontual, como consequência de uma
auditoria, por exemplo.
O descumprimento do dever de prestar contas ou a
omissão na remessa de documentos demandados por
este Órgão de Controle Externo resulta em tomada
de medidas sancionadoras. Estas consequências são
previstas na Lei Complementar nº 621/2012, vejamos:

O artigo seguinte, art. 71 da Constituição Federal,
concedeu ao Tribunal de Contas, elencando uma
sequência de incumbências, a atribuição de apreciar
as contas prestadas anualmente pelo chefe do Poder
Executivo, bem como julgar as contas dos administradores
e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores
públicos da administração direta e indireta.

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:

Na lei orgânica desta Corte de Contas, Lei Complementar
nº 621/2012, constam inúmeras ferramentas legais
das quais dispomos para o exercício pleno da atuação
deste órgão de controle, além das demais espraiadas
em outros instrumentos normativos, por meio dos
quais são regulamentadas as obrigações específicas dos
jurisdicionados, dentre elas, a de prestar contas. Neste rol
normativo encontram-se as IN nº 43/2017e nº 47/2018
que dispõem, de maneira pormenorizada, todos os
detalhes relacionados ao envio das prestações de contas

(...)
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(...)
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 (Redação dada pela LC nº 902/2019).
(grifamos).
O Ministério Público de Contas assim posicionou-se no
Parecer nº 2364/2019-4 da lavra do Procurador Heron
Carlos de Oliveira:
O Ministério Público de Contas, por meio da 3ª
Terça-feira, 20 de agosto de 2019
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Procuradoria Especial de Contas, no exercício de
suas atribuições institucionais, anui aos argumentos
fáticos e jurídicos delineados na Manifestação Técnica
05873/2019, cuja proposta de encaminhamento
encontra-se abaixo transcrita:
PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO.
Em face do descumprimento do prazo legal e do não
atendimento ao Termo de Notificação Eletrônico
4072/2019 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).
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,3 de junho de 2019.
HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Procurador Especial de Contas
Em ligeiro exame dos dispositivos aqui colacionados,
noto que inovação legislativa de 09.01.2019 tornou o
atraso no envio da remessa de dados mensais violação
legal sujeito à aplicação de multa, inclusive com a
dispensa de contraditório, a teor do que consta agora
dos incisos IIIV e IX do art. 135 e seu § 4º, LC 621/2012
c/c o art. 389, incisos VIII e IX, nos termos do seu § 1º, do

Regimento Interno do TCEES (Resolução TC 261/2013).
Analisando os autos, verifico que o gestor está
inadimplente com esta Corte de Contas em relação
aos meses de janeiro, fevereiro, março e abril de 2019,
cujas respectivas datas limite de remessa dos dados
mensais eram 20/02/2019, 10/03/2019, 10/04/2019
e 10/05/2019 respectivamente, consoante o que
consta do Anexo reproduzido na Manifestação Técnica
05873/2019.
Extrai-se do Sistema de Acompanhamento CidadES
que essas remessas foram entregues nas datas de
05/06/2019, 06/06/2019, 07/06/2019 e 07/06/2019
respectivamente (recibos adiante transpostos). Mesmo
assim, as três primeiras remessas referentes aos meses
de janeiro, fevereiro e março foram recebidas no CidadES
com mais de 30 (trinta) dias de atraso, e apenas a do mês
de abril foi encaminhada a esta Corte no prazo menor
que 30 dias da data fatal.
Assim, a par do exposto, verifico que, no caso ora
examinado, o tempo de atraso na remessa mensal de
dados a este Tribunal, em relação aos meses de janeiro,
fevereiro e março de 2019, é superior a 30 (trinta)
dias, demora que pode implicar sérios prejuízos à ação
fiscalizadora desta Corte de Contas, razão por que deve
ser censurada pelo órgão de controle.
Casos do gênero, preveem o art. 135, caput, e seus
incisos VIII e IX, e os incisos VIII e IX, bem assim o §
1º do art. 389, do Regimento Interno deste Tribunal,
podem sujeitar o gestor inadimplente à aplicação de
sanção pecuniária, visto que essa conduta subsume-se à
hipótese violação da norma.
No entanto, tendo em vista que a gestora foi apenas
www.tce.es.gov.br

notificado por procedimento em via eletrônica e
que cabe ao julgador sopesar o caso concreto e suas
circunstâncias, não obstante o entendimento defendido
pela área técnica e do Parquet de Contas, deixo de
imputar, neste momento processual, multa ao dirigente
responsável pelo atraso na remessa mensal de dados,
para determinar, porém, seja expedida citação ao ilustre
Secretário Luiz Fernando Meier, fixando prazo para que
apresente justificativas, em razão do descumprimento
do prazo legal e regimental para envio de dados mensais
relativos aos meses 1, 2 e 3 de 2019, bem como dos
Termos de Notificação Eletrônica 1360/2019, 1808/2019
e 2984/2019, que, caso não seja apresentada no prazo
previsto nos normativos legal e regimental, sujeitará ao
gestor aplicação de multa.
Neste contexto, em que pese o posicionamento da área
técnica e do Parquet de Contas, com a devida vênia,
deixo de imputar multa ao responsável, neste momento
processual, motivo pelo qual entendo que deve ser
expedida citação ao gestor, no sentido de que apresente
justificativas, em razão do descumprimento dos Termos
de Notificação Eletrônica 1360/2019, 1808/2019 e
2984/2019, e caso não sejam suficientes, a multa poderá
ser aplicada.
[IMAGEM]
[IMAGEM]
[IMAGEM
[IMAGEM]
3 PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO
Ante o exposto, obedecidos todos os trâmites
processuais e legais e levando em conta os fundamentos
fáticos e direitos aqui trazidos, divirjo da área técnica e
Terça-feira, 20 de agosto de 2019
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do Ministério Público de Contas para apresentar VOTO
no sentido de que o Colegiado aprove a proposta de
deliberação que segue adiante.

necessários.
2. Unânime.

O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA
DE MACEDO

SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO

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

1 RELATÓRIO

Relator

4. Especificação do quórum:

1. DECISÃO:

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

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, DECIDEM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as
razões expostas pelo relator, em:
1.1. DEIXAR DE APLICAR MULTA ao Sr. Luiz Fernando
Meier, podendo fazê-lo, se for o caso, na forma do
artigo 135, inciso VIII e IX, e § 4° do mesmo artigo, da
Lei Complementar Estadual 621/2012, c/c art. 389,
incisos VIII e IX, na forma do § 1º do Regimento Interno
do TCEES, Resolução TC nº 261/2013, após a oitiva do
responsável, em face das razões antes expendidas;
1.2. SANEAR a remessa de dados referente ao mês de
abril de 2019;
1.3. CITAR ao Sr. Luiz Fernando Meier, com fundamento
no art. 56, inciso II, da Lei Complementar Estadual
nº 621/2012, para que, no prazo de 05 (cinco) dias,
apresente suas razões de justificativa, acerca da violação
do prazo normativo para remessa mensal de dados dos
meses de janeiro a março de 2019 e do não atendimento
aos Termos de Notificação Eletrônica 1360/2019,
1808/2019 e 2984/2019;
1.4. DISPONIBILIZAR ao agente responsável cópia da
Manifestação Técnica nº 5873/2019 e desta decisão.
1.5. ENCAMINHAR à Secretaria Geral das Sessões
para que sejam promovidos os impulsos processuais

5. Membro do Ministério Público de Contas: Heron
Carlos Gomes de Oliveira.
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
Presidente
Decisão 01996/2019-9
Produzido em fase anterior ao julgamento
Processo: 09077/2019-1
Classificação: Controle Externo > Fiscalização > Omissão
UG: SEMED - Secretaria Municipal de Educação de Baixo
Guandu
Relator: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
Responsável: CENIRA ANTONIA DA SILVA
OMISSÃO NA REMESSA MENSAL DE DADOS DOS MESES
1, 2, 3 E 4 de 2019 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE
BAIXO GUANDÚ – DADOS REMETIDOS COM ATRASO
SUPERIOR A TRINTA DIAS - DEIXAR DE APLICAR MULTA
- PROMOVER A CITAÇÃO PARA APRESENTAR RAZÕES DE
JUSTIFICATIVA.

www.tce.es.gov.br

Tratam os presentes autos de omissão na remessa
mensal de dados (PCM) dos meses 1, 2, 3 e 4 de 2019,
prevista na IN TC 43/2017 - alterada pela IN 47/2018 via Sistema CidadES deste Tribunal, da Secretaria de
Educação de Baixo Guandu, sob responsabilidade da
senhora Cenira Antônia da Silva.
Considerando a omissão na remessa das prestações
de contas em comento, foram disparados os Termos
de Notificação Eletrônica nºs 1439/2019, 2331/2019,
3199/2019 e 4221/2019 à responsável. Mediante a
permanência do inadimplemento, a área técnica nos
encaminhou os autos com a Manifestação Técnica
5906/2019, peça 2, com a seguinte proposta:
“PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO.
Em face do descumprimento do prazo legal e do não
atendimento ao Termo de Notificação Eletrônico
4221/2019 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).”.
Ato seguido, os autos foram levados ao Ministério Público
de Contas que, por meio do Parecer nº 2525/2019, peça
6, da lavra do Procurador Luis Henrique Anastácio da
Terça-feira, 20 de agosto de 2019
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Silva, anuiu a proposta da manifestação técnica.
Vieram-me os autos.
É o relatório, passo ao voto.
2 FUNDAMENTAÇÃO
A obrigação de prestar contas é oriunda de comando
constitucional disposto no Parágrafo único do artigo
70. Tal determinação é imposta a todo sujeito, pessoa
�sica, jurídica, pública ou privada, que, na qualidade de
agente público, tem a seu cargo a gestão de recursos do
erário. Esta é uma obrigação para o gestor e um direito
da sociedade: saber como está sendo gerido o recurso
público.
O artigo seguinte, art. 71 da Constituição Federal,
concedeu ao Tribunal de Contas, elencando uma
sequência de incumbências, a atribuição de apreciar
as contas prestadas anualmente pelo chefe do Poder
Executivo, bem como julgar as contas dos administradores
e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores
públicos da administração direta e indireta.
Na lei orgânica desta Corte de Contas, Lei Complementar
nº 621/2012, constam inúmeras ferramentas legais
das quais dispomos para o exercício pleno da atuação
deste órgão de controle, além das demais espraiadas
em outros instrumentos normativos, por meio dos
quais são regulamentadas as obrigações específicas dos
jurisdicionados, dentre elas, a de prestar contas. Neste rol
normativo encontram-se as IN nº 43/2017e nº 47/2018
que dispõem, de maneira pormenorizada, todos os
detalhes relacionados ao envio das prestações de contas
mensais, tais como: prazo, forma, documentação a ser
enviada e outras exigências.
A obrigação de prestar contas às Cortes de Contas

abrange um universo amplo e contempla a exigência
de que nos sejam remetidos, não somente a prestação
de contas anual, mas outros documentos periódicos,
tais como: balancetes mensais, relatórios fiscais
(bimestrais e quadrimestrais) e outros específicos, em
caso de solicitação pontual, como consequência de uma
auditoria, por exemplo.
O descumprimento do dever de prestar contas ou a
omissão na remessa de documentos demandados por
este Órgão de Controle Externo resulta em tomada
de medidas sancionadoras. Estas consequências são
previstas na Lei Complementar nº 621/2012, vejamos:
Art. 135. O Tribunal de Contas poderá aplicar multa de
até R$ 100.000,00 (cem mil reais), ou valor equivalente
em outra moeda que venha a ser adotada como moeda
nacional, aos responsáveis por:
(...)
VIII – não envio ou envio fora do prazo de documentos
e/ou informações que compõem a prestação de contas;
(...)
§ 4º A multa aplicada com fundamento nos incisos IV
a IX, XIV e XV prescinde de prévia comunicação dos
responsáveis (Redação dada pela LC nº 902/2019 - DOE
9.1.2019).
O Ministério Público de Contas assim posicionou-se
no Parecer nº 2525/2019 da lavra do Procurador Luis
Henrique Anastácio da Silva:
O MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DO ESTADO DO
ESPÍRITO SANTO, pelo Procurador abaixo subscrito, no
uso de suas atribuições institucionais, anui à proposta
contida na Manifestação Técnica 05906/2019-3,
pugnando pela aplicação de multa ao responsável.
www.tce.es.gov.br

Vitória, 06 de junho de 2019.
LUIS HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Procurador da 2ª Procuradoria de Contas em substituição
Em ligeiro exame dos dispositivos aqui colacionados,
noto que inovação legislativa de 09.01.2019 tornou o
atraso no envio da remessa de dados mensais violação
legal sujeito à aplicação de multa, inclusive com a
dispensa de contraditório, a teor do que consta agora
dos incisos IIIV e IX do art. 135 e seu § 4º, LC 621/2012
c/c o art. 389, incisos VIII e IX, nos termos do seu § 1º, do
Regimento Interno do TCEES (Resolução TC 261/2013).
Analisando os autos, verifico que o gestor está
inadimplente com esta Corte de Contas em relação
aos meses de janeiro, fevereiro, março e abril de 2019,
cujas respectivas datas limite de remessa dos dados
mensais eram 20/02/2019, 10/03/2019, 10/04/2019
e 10/05/2019 respectivamente, consoante o que
consta do Anexo reproduzido na Manifestação Técnica
05906/2019.
Extrai-se do Sistema de Acompanhamento CidadES
que essas remessas foram entregues nas datas de
18/06/2019, 07/07/2019, 14/07/2019 e 17/07/2019
respectivamente (recibos adiante transpostos). Mesmo
assim, todas foram recebidas no CidadES com mais de 30
(trinta) dias de atraso.
Assim, a par do exposto, verifico que, no caso ora
examinado, o tempo de atraso na remessa mensal
de dados a este Tribunal, em relação aos meses em
questão, é superior a 30 (trinta) dias, demora que pode
implicar sérios prejuízos à ação fiscalizadora desta Corte
de Contas, razão por que deve ser censurada pelo órgão
Terça-feira, 20 de agosto de 2019
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de controle.

[IMAGEM]

1439/2019, 2331/2019, 3199/2019 e 4221/2019;

Casos do gênero, preveem o art. 135, caput, e seus
incisos VIII e IX, e os incisos VIII e IX, bem assim o §
1º do art. 389, do Regimento Interno deste Tribunal,
podem sujeitar a gestora inadimplente à aplicação de
sanção pecuniária, visto que essa conduta se subsume à
hipótese violação da norma.

[IMAGEM

1.3. DISPONIBILIZAR à agente responsável cópia da
Manifestação Técnica nº 5906/2019 e desta decisão.

No entanto, tendo em vista que a gestora foi apenas
notificado por procedimento em via eletrônica e
que cabe ao julgador sopesar o caso concreto e suas
circunstâncias, não obstante o entendimento defendido
pela área técnica e do Parquet de Contas, deixo de
imputar, neste momento processual, multa ao dirigente
responsável pelo atraso na remessa mensal de dados,
para determinar, porém, seja expedida citação à ilustre
Secretária Cenira Antônia da Silva, fixando prazo para que
apresente justificativas, em razão do descumprimento
do prazo legal e regimental para envio de dados mensais
relativos aos meses 1, 2, 3, e 4 de 2019, bem como dos
Termos de Notificação Eletrônica 1439/2019, 2331/2019,
3199/2019 e 4221/2019, que, caso não seja apresentada
no prazo previsto nos normativos legal e regimental,
sujeitará à gestora aplicação de multa.
Neste contexto, em que pese o posicionamento da
área técnica e do Parquet de Contas, com a devida
vênia, deixo de imputar multa à responsável, neste
momento processual, motivo pelo qual entendo que
deve ser expedida citação à gestora, no sentido de que
apresente justificativas, em razão do descumprimento
de Notificação Eletrônica 1439/2019, 2331/2019,
3199/2019 e 4221/2019, e caso não sejam suficientes, a
multa poderá ser aplicada.
[IMAGEM]

[IMAGEM]
III - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO
Ante o exposto, obedecidos todos os trâmites
processuais e legais e levando em conta os fundamentos
fáticos e direitos aqui trazidos, divirjo da área técnica e
do Ministério Público de Contas para apresentar VOTO
no sentido de que o Colegiado aprove a proposta de
deliberação que segue adiante.
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Relator
1. DECISÃO:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, DECIDEM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as
razões expostas pelo relator, em:
1.1. DEIXAR DE APLICAR MULTA à Sra. Cenira Antônia
da Silva, podendo fazê-lo, se for o caso, na forma do
artigo 135, inciso VIII e IX, e § 4° do mesmo artigo, da
Lei Complementar Estadual 621/2012, c/c art. 389,
incisos VIII e IX, na forma do § 1º do Regimento Interno
do TCEES, Resolução TC nº 261/2013, após a oitiva da
responsável, em face das razões antes expendidas;
1.2. CITAR a Sra. Cenira Antônia da Silva, com
fundamento no art. 56, inciso II, da Lei Complementar
Estadual nº 621/2012, para que, no prazo de 05 (cinco)
dias, apresente suas razões de justificativa, acerca da
violação do prazo normativo para remessa mensal de
dados dos meses de janeiro a abril de 2019 e do não
atendimento aos Termos de Notificação Eletrônica
www.tce.es.gov.br

1.4. ENCAMINHAR à Secretaria Geral das Sessões
para que sejam promovidos os impulsos processuais
necessários.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 07/08/2019 – 26ª Sessão Ordinária da
Primeira Câmara.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
(presidente/relator), Rodrigo Flávio Freire Farias
Chamoun e Luiz Carlos Ciciliotti da Cunha.
5. Membro do Ministério Público de Contas: Heron
Carlos Gomes de Oliveira.
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
Presidente
Decisão 01997/2019-3
Produzido em fase anterior ao julgamento
Processo: 09102/2019-6
Classificação: Controle Externo > Fiscalização > Omissão
UG: SMT - Secretaria Municipal de Turismo de São
Mateus
Relator: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
Responsável: DOMINGAS DOS SANTOS DEALDINA
OMISSÃO NA REMESSA MENSAL DE DADOS DOS
MESES 1, 2, 3 E 4 DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE
TURISMO DE SÃO MATEUS – DADOS REMETIDOS COM
ATRASO SUPERIOR A TRINTA DIAS EM RELAÇÃO AOS
Terça-feira, 20 de agosto de 2019
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MESES DE JANEIRO A MARÇO – SANEADA A REMESSA
DO MÊS DE ABRIL DE 2019 - DEIXAR DE APLICAR MULTA
- PROMOVER A CITAÇÃO PARA APRESENTAR RAZÕES DE
JUSTIFICATIVA.

forma do § 1º do Regimento Interno do TCEES (aprovado
pela Resolução TC 261/2013).

O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA
DE MACEDO

Ato seguido, os autos foram levados ao Ministério Público
de Contas que, por meio do Parecer nº 2380/2019-3,
peça 6, da lavra do Procurador Heron Carlos de Oliveira,
anuiu a proposta de instrução técnica.

1 RELATÓRIO

Vieram-me os autos.

Tratam os presentes autos de omissão na remessa das
Prestações de Contas Mensais (PCM) dos meses 01,
02, 03 e 04/2019, prevista na IN TC 43/2017 - alterada
pela IN 47/2018 - via Sistema CidadES deste Tribunal,
da Secretaria Municipal de Turismo de São Mateus,
sob responsabilidade da senhora Domingas dos Santos
Dealdina.

É o relatório, passo ao voto.

Considerando a omissão na remessa das prestações
de contas em comento, foram disparados os Termos
de Notificação Eletrônica nº 659/2019, 1832/2019,
2781/2019 e 3564/2019 à responsável. Mediante a
permanência do inadimplemento, a área técnica nos
encaminhou os autos com a Manifestação Técnica
5938/2019-3, peça 2, com a seguinte proposta:
[...]
PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO.
Em face do descumprimento do prazo legal e do não
atendimento ao Termo de Notificação Eletrônico nº
3564/2019 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

2 FUNDAMENTAÇÃO
A obrigação de prestar contas é oriunda de comando
constitucional disposto no Parágrafo único do artigo
70. Tal determinação é imposta a todo sujeito, pessoa
�sica, jurídica, pública ou privada, que, na qualidade de
agente público, tem a seu cargo a gestão de recursos do
erário. Esta é uma obrigação para o gestor e um direito
da sociedade: saber como está sendo gerido o recurso
público.
O artigo seguinte, art. 71 da Constituição Federal,
concedeu ao Tribunal de Contas, elencando uma
sequência de incumbências, a atribuição de apreciar
as contas prestadas anualmente pelo chefe do Poder
Executivo, bem como julgar as contas dos administradores
e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores
públicos da administração direta e indireta.
Na lei orgânica desta Corte de Contas, Lei Complementar
nº 621/2012, constam inúmeras ferramentas legais
das quais dispomos para o exercício pleno da atuação
deste órgão de controle, além das demais espraiadas
em outros instrumentos normativos, por meio dos
quais são regulamentadas as obrigações específicas dos
jurisdicionados, dentre elas, a de prestar contas. Neste rol
normativo encontram-se as IN nº 43/2017e nº 47/2018
www.tce.es.gov.br

que dispõem, de maneira pormenorizada, todos os
detalhes relacionados ao envio das prestações de contas
mensais, tais como: prazo, forma, documentação a ser
enviada e outras exigências.
A obrigação de prestar contas às Cortes de Contas
abrange um universo amplo e contempla a exigência
de que nos sejam remetidos, não somente a prestação
de contas anual, mas outros documentos periódicos,
tais como: balancetes mensais, relatórios fiscais
(bimestrais e quadrimestrais) e outros específicos, em
caso de solicitação pontual, como consequência de uma
auditoria, por exemplo.
O descumprimento do dever de prestar contas ou a
omissão na remessa de documentos demandados por
este Órgão de Controle Externo resultar em medidas
sancionadoras. Estas consequências são previstas na Lei
Complementar nº 621/2012, vejamos:
Art. 135. O Tribunal de Contas poderá aplicar multa de
até R$ 100.000,00 (cem mil reais), ou valor equivalente
em outra moeda que venha a ser adotada como moeda
nacional, aos responsáveis por:
(...)
VIII – não envio ou envio fora do prazo de documentos
e/ou informações que compõem a prestação de contas;
(...)
§ 4º A multa aplicada com fundamento nos incisos IV
a IX, XIV e XV prescinde de prévia comunicação dos
responsáveis (Redação dada pela LC nº 902/2019 - DOE
9.1.2019).
O Ministério Público de Contas assim posicionou-se no
Parecer nº 2380/2019-3 da lavra do Procurador Heron
Carlos de Oliveira:
Terça-feira, 20 de agosto de 2019
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O Ministério Público de Contas, por meio da 3ª
Procuradoria Especial de Contas, no exercício de
suas atribuições institucionais, anui aos argumentos
fáticos e jurídicos delineados na Manifestação Técnica
05938/2019, cuja proposta de encaminhamento
encontra-se abaixo transcrita:
PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO.
Desconsiderar a Manifestação Técnica 5819/2019, por
conter informações de unidade gestora diversa, juntada
aos autos por equívoco.
Em face do descumprimento do prazo legal e do não
atendimento ao Termo de Notificação Eletrônico
3675/2019 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).
Em ligeiro exame dos dispositivos aqui colacionados,
noto que inovação legislativa de 09.01.2019 tornou o
atraso no envio da remessa de dados mensais violação
legal sujeita à aplicação de multa, inclusive com a
dispensa de contraditório, a teor do que consta agora
dos incisos IIIV e IX do art. 135 e seu § 4º, LC 621/2012
c/c o art. 389, incisos VIII e IX, nos termos do seu § 1º, do
Regimento Interno do TCEES (Resolução TC 261/2013).
Analisando os autos, verifico que o gestor está
inadimplente com esta Corte de Contas em relação aos
meses de janeiro a abril de 2019, cujas respectivas datas

limite de remessa dos dados mensais eram 20/02, 10/03,
10/04 e 10/05 do corrente ano, consoante o que consta
do anexo reproduzido na f. 3 da Manifestação Técnica
05938/2019-3.
Extrai-se do Sistema de Acompanhamento CidadES que
essas remessas foram entregues no intervalo de 03 a 06
de junho de 2019 (recibos adiante transpostos). Mesmo
assim, as Remessas de Dados dos meses de janeiro a
março foram recebidas no CidadES com mais de 30
(trinta) dias de atraso.
Assim, a par do exposto, verifico que, no caso ora
examinado, o tempo de atraso na remessa mensal de
dados a este Tribunal, em relação aos meses de janeiro
a março, é superior a 30 (trinta) dias, demora que pode
implicar sérios prejuízos à ação fiscalizadora desta Corte
de Contas, razão por que deve ser censurada pelo órgão
de controle.
Casos do gênero, preveem o art. 135, caput, e seus
incisos VIII e IX, e os incisos VIII e IX, bem assim o §
1º do art. 389, do Regimento Interno deste Tribunal,
podem sujeitar o gestor inadimplente à aplicação de
sanção pecuniária, visto que essa conduta se subsume à
hipótese violação da norma.
No entanto, tendo em vista que a gestora foi apenas
notificada por procedimento em via eletrônica e
que cabe ao julgador sopesar o caso concreto e suas
circunstâncias, não obstante o entendimento defendido
pela área técnica e do Parquet de Contas, deixo de
imputar, neste momento processual, multa à dirigente
responsável pelo atraso na remessa mensal de dados,
para determinar, porém, seja expedida citação a ilustre
Secretária Municipal de Turismo de São Mateus, senhora
Domingas dos Santos Dealdina, fixando prazo para que
www.tce.es.gov.br

apresente justificativas, em razão do descumprimento
do prazo legal e regimental para envio de dados mensais
relativos aos meses de janeiro a abril de 2019, bem
como do Termos de Notificação Eletrônica 659/2019,
1832/2019, 2781/2019 e 3564/2019, que, caso não seja
apresentada no prazo previsto nos normativos legal e
regimental, sujeitará o gestor à aplicação de multa.
Quanto ao mês de abril/19, cujo prazo máximo de
entrega era 10 de maio de 2019, a remessa de dados
foi entregue em 06 de junho de 2019, situação que
considero merecer o saneamento, visto que a demora
na remessa dos dados foi inferior a 30 (trinta) dias.
Neste contexto, em que pese o posicionamento da área
técnica e do Parquet de Contas, com a devida vênia,
deixo de imputar multa à responsável, neste momento
processual, motivo pelo qual entendo que deve ser
expedida citação à gestora, no sentido de que apresente
justificativas, em razão da violação do prazo normativo
para remessa mensal de dados dos meses de janeiro
a março de 2019 e do descumprimento dos Termos
de Notificação Eletrônica 659/2019, 1832/2019 e
2781/2019, e caso não sejam suficientes, a multa poderá
ser aplicada.
[IMAGEM]
[IMAGEM]
[IMAGEM
[IMAGEM]
III - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO
Ante o exposto, obedecidos todos os trâmites
processuais e legais e levando em conta os fundamentos
fáticos e direitos aqui trazidos, divirjo da área técnica e
do Ministério Público de Contas para apresentar VOTO
Terça-feira, 20 de agosto de 2019
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no sentido de que o Colegiado aprove a proposta de
deliberação que segue adiante.

2. Unânime.

SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO

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

Relator

4. Especificação do quórum:

1. DECISÃO:

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

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, DECIDEM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as
razões expostas pelo relator, em:
1.1. DEIXAR DE APLICAR MULTA à senhora Domingas dos
Santos Dealdina, podendo fazê-lo, se for o caso, na forma
do artigo 135, inciso VIII e IX, e § 4° do mesmo artigo,
da Lei Complementar Estadual 621/2012, c/c art. 389,
incisos VIII e IX, na forma do § 1º do Regimento Interno
do TCEES, Resolução TC nº 261/2013, após a oitiva da
responsável, em face das razões antes expendidas;

5. Membro do Ministério Público de Contas: Heron
Carlos Gomes de Oliveira.
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
Presidente
Decisão 01998/2019-8
Produzido em fase anterior ao julgamento
Processo: 10086/2019-5

1.2. SANEAR a remessa de dados referente ao mês de
abril de 2019;

Classificação: Controle Externo > Fiscalização > Omissão

1.3. CITAR a senhora Domingas dos Santos Dealdina, com
fundamento no art. 56, inciso II, da Lei Complementar
Estadual nº 621/2012, para que, no prazo de 05 (cinco)
dias, apresente suas razões de justificativa, acerca da
violação do prazo normativo para remessa mensal de
dados dos meses de janeiro a março de 2019 e do não
atendimento aos Termos de Notificação Eletrônica
659/2019, 1832/2019 e 2781/2019;

Relator: Sebastião Carlos Ranna de Macedo

1.4. DISPONIBILIZAR à agente responsável, cópia da
Manifestação Técnica nº 05938/2019-3 e desta decisão.
1.5. ENCAMINHAR à Secretaria Geral das Sessões
para que sejam promovidos os impulsos processuais
necessários.

UG: PMA - Prefeitura Municipal de Aracruz
Responsável: JONES CAVAGLIERI

Relatório Resumido de Execução Orçamentária do 1º
bimestre de 2019, da Prefeitura Municipal de Aracruz,
sob responsabilidade de Jones Cavalieri.
Considerando o descumprimento do prazo estabelecido
na Instrução Normativa nº 44/2018 foi disparado o Termo
de Notificação Eletrônico 02637/2019-5 ao responsável.
Mediante a permanência do inadimplemento, a área
técnica nos encaminhou os autos com a Manifestação
Técnica nº 6844/2019-8, peça 2, com a seguinte proposta:
[...]
PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO.
Em face do descumprimento do prazo estabelecido
no art. 5º da Normativa nº 44/2018, agravado pelo
não atendimento ao Termo de Notificação Eletrônico
02637/2019-5 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°, da Lei Complementar
621/2012, c/c art. 389, inciso VIII e § 1º do RITCEES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ – OMISSÃO
NO ENVIO DO RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA DO 1º BIMESTRE DE 2019 – RREO
REMETIDO COM ATRASO DE MAIS DE TRINTA DIAS DEIXAR DE APLICAR MULTA E CITAR O GESTOR MUNICIPAL
PARA APRESENTAR RAZÕES DE JUSTIFICATIVA

Ato seguido, os autos foram levados ao Ministério Público
de Contas que, por meio do Parecer nº 2650/2019-1,
peça 6, da lavra do Procurador Luis Henrique Anastácio
da Silva, anuiu a proposta técnica.

O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA
DE MACEDO

2 FUNDAMENTAÇÃO

1 RELATÓRIO
Tratam os presentes autos de omissão na remessa do
www.tce.es.gov.br

Vieram-me os autos.
É o relatório, passo ao voto.
A obrigação de prestar contas é oriunda de comando
constitucional disposto no Parágrafo único do artigo
70. Tal determinação é imposta a todo sujeito, pessoa
Terça-feira, 20 de agosto de 2019
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�sica, jurídica, pública ou privada, que, na qualidade de
agente público, tem a seu cargo a gestão de recursos do
erário. Esta é uma obrigação para o gestor e um direito
da sociedade: saber como está sendo gerido o recurso
público.
O artigo seguinte, art. 71 da Constituição Federal,
concedeu ao Tribunal de Contas, elencando uma
sequência de incumbências, a atribuição de apreciar
as contas prestadas anualmente pelo chefe do Poder
Executivo, bem como julgar as contas dos administradores
e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores
públicos da administração direta e indireta.
Na lei orgânica desta Corte de Contas, Lei Complementar
nº 621/2012, constam inúmeras ferramentas legais
das quais dispomos para o exercício pleno da atuação
deste órgão de controle, além das demais espraiadas
em outros instrumentos normativos, por meio dos
quais são regulamentadas as obrigações específicas
dos jurisdicionados, dentre elas, a de prestar contas de
suas gestões. Neste rol normativo encontra-se a IN nº
44/2018 que dispõe, de maneira pormenorizada, todos
os detalhes relacionados ao envio dos dados relativos
à gestão fiscal do Poderes Executivo e Legislativo
municipais, sob o enfoque da Lei Complementar
101/2000, entre eles aqueles que constituem o Relatório
Resumido de Execução Orçamentário – RREO, tratado
nos presentes autos.
A obrigação de prestar contas às Cortes de Contas
abrange um universo amplo e contempla a exigência
de que nos sejam remetidos, não somente a prestação
de contas anual, mas outros documentos periódicos,
tais como: balancetes mensais, relatórios fiscais
(bimestrais e quadrimestrais) e outros específicos, em

caso de solicitação pontual, como consequência de uma
auditoria, por exemplo.
O descumprimento do dever de prestar contas ou a
omissão na remessa de documentos demandados
por este Órgão de Controle Externo pode resultar
em medidas sancionadoras. Estas consequências são
previstas na Lei Complementar nº 621/2012, vejamos:
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:
[...]
IX - Inobservância de prazos legais ou regulamentares
para remessa ao Tribunal de Contas de balancetes,
balanços, informações, demonstrativos contábeis ou de
quaisquer outros relatórios, documentos ou arquivos
solicitados, inclusive em meio eletrônico, salvo o
disposto em lei específica
[...]
§ 4º A multa aplicada com fundamento nos incisos IV
a IX, XIV e XV prescinde de prévia comunicação dos
responsáveis (Redação dada pela LC nº 902/2019).
Idênticos comandos normativos estão contidos no art.
389, no seu inciso IX e no § 1º, do Regimento Interno.
O Ministério Público de Contas assim posicionou-se no
Parecer nº 2650/2019-1 da lavra do Procurador Luis
Henrique Anastácio da Silva:
O MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DO ESTADO DO
ESPÍRITO SANTO, pelo Procurador abaixo subscrito, no
uso de suas atribuições institucionais, anui à proposta
contida na Manifestação Técnica 06844/2019-8,
www.tce.es.gov.br

pugnando pela aplicação de multa ao responsável, nos
termos do art. 135, inciso VIII, na forma do § 4º do
mesmo artigo, da LC 621/2012.
Inicialmente vejo que o prazo de envio do RREO é aquele
previsto no art. 5º da Instrução Normativa, qual seja o de
35 (trinta e cinco) dias após o encerramento do período a
que corresponde, no caso de janeiro a fevereiro de 2019.
Na situação vertida nos autos, consoante o que se
extrai do Sistema LRF/Web, verificamos é que, mesmo
notificado em 05 de abril de 2019, o gestor municipal só
enviou o Relatório Resumido de Execução Orçamentária
do 1º Bimestre/19 em 02/07/2019, obrigação cujo prazo
para cumprimento se encerrou em 04/04/2019.
[IMAGEM]
Assim, a par do exposto, verifico que, no caso ora
examinado, o tempo de atraso na remessa do RREO
ao Tribunal é superior a dois meses, demora que pode
implicar sérios prejuízos à ação fiscalizadora desta Corte
de Contas, razão por que deve ser censurada por órgão
de controle.
Casos do gênero, preveem o art. 135, caput, e seu inciso
IX, e nos incisos IX e § 1º do art. 389, do Regimento
Interno deste Tribunal, podem ensejar a aplicação de
sanção pecuniária, visto que a conduta do dirigente
municipal se subsume à hipótese normativa.
No entanto, tem em vista que o gestor foi apenas
notificado por procedimento em via eletrônica e
que cabe ao julgador sopesar o caso concreto e
suas circunstâncias, não obstante o entendimento
defendido pela área técnica e do Parquet de Contas,
deixo de imputar, neste momento processual, multa
Terça-feira, 20 de agosto de 2019
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ao dirigente responsável pelo atraso na remessa do
relatório, para determinar, porém, seja expedida citação
ao ilustre Prefeito Municipal, Jones Cavalieri, fixando
prazo para que apresente justificativas, em razão do
descumprimento do prazo legal e regimental para envio
do RREO, bem como do Termo de Notificação Eletrônico
02637/2019-5, que, caso não seja remetida no prazo
previsto nos normativos legal e regimental, sujeitará o
gestor à aplicação de multa.

Lei Complementar Estadual nº 621/2012, para que,
no prazo de 05 (cinco) dias, apresente suas razões de
justificativa, acerca da violação do prazo normativo (art.
5º da Instrução Normativa TC nº 44/2018) para envio do
RREO do 1º Bimestre de 2019 e do não atendimento ao
Termo de Notificação Eletrônico 02637/2019-5;

Responsável: CARLOS RENATO PRUCOLI

1.3. DISPONIBILIZAR ao Chefe do Executivo Municipal
cópia da Manifestação Técnica 06844/2019-8 e desta
decisão.

O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA
DE MACEDO

3 - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO

1.4. ENCAMINHAR à Secretaria Geral das Sessões
para que sejam promovidos os impulsos processuais
necessários.

Ante o exposto, obedecidos todos os trâmites
processuais e legais e levando em conta os fundamentos
fáticos e direitos aqui trazidos, divirjo da área técnica e
do Ministério Público de Contas para apresentar VOTO
no sentido de que o Colegiado aprove a proposta de
deliberação que segue adiante.
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Relator
1. DECISÃO:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, DECIDEM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as
razões expostas pelo Relator, em:

2. Unânime.
3. Data da Sessão: 07/08/2019 – 26ª Sessão Ordinária da
Primeira Câmara.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
(presidente/relator), Rodrigo Flávio Freire Farias
Chamoun e Luiz Carlos Ciciliotti da Cunha.
5. Membro do Ministério Público de Contas: Heron
Carlos Gomes de Oliveira.
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
Presidente

1.1. Pelas razões aqui apresentadas, DEIXAR DE APLICAR
MULTA ao senhor Jones Cavalieri, podendo fazê-lo,
na forma do artigo 135, inciso VIII, e § 4° do mesmo
artigo, da Lei Complementar Estadual 621/2012, c/c art.
389, inciso IX, na forma do § 1º do Regimento Interno
do TCEES, Resolução TC nº 261/2013, após a oitiva da
responsável, nos termos da motivação antes expendida;

Produzido em fase anterior ao julgamento

1.2. CITAR o senhor Jones Cavalieri, Prefeito
Municipal, com fundamento no art. 56, inciso II, da

Relator: Sebastião Carlos Ranna de Macedo

Decisão 01999/2019-2
Processo: 10154/2019-8
Classificação: Controle Externo > Fiscalização > Omissão
UG: PMM - Prefeitura Municipal de Muqui

www.tce.es.gov.br

OMISSÃO NA REMESSA MENSAL DE DADOS DOS MESES
12, 13 e 14 de 2018 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
– DADOS REMETIDOS COM ATRASO SUPERIOR A TRINTA
DIAS - DEIXAR DE APLICAR MULTA - PROMOVER A
CITAÇÃO PARA APRESENTAR RAZÕES DE JUSTIFICATIVA.

1 RELATÓRIO
Tratam os presentes autos de omissão na remessa
mensal de dados (PCM) dos meses 12, 13 e 14 de 2018,
prevista na IN TC 43/2017 - alterada pela IN 47/2018 - via
Sistema CidadES deste Tribunal, da Prefeitura Municipal
de Muqui, sob responsabilidade do senhor Carlos
Renato Prucoli.
Considerando a omissão na remessa das prestações
de contas em comento, foram disparados os Termos
de Notificação Eletrônica nºs 4529/2019, 4530/2019 e
4531/2019 ao responsável. Mediante a permanência
do inadimplemento, a área técnica nos encaminhou os
autos com a Manifestação Técnica 6880/2019, peça 2,
com a seguinte proposta:
“PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO.
Em face do descumprimento do prazo legal e do não
atendimento ao Termo de Notificação Eletrônico
4531/2019 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
Terça-feira, 20 de agosto de 2019
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forma do §1º do Regimento Interno do TCEES (aprovado
pela Resolução TC 261/2013).”.
Ato seguido, os autos foram levados ao Ministério Público
de Contas que, por meio do Parecer nº 1681/2019, peça
6, da lavra do Procurador Luis Henrique Anastácio da
Silva, anuiu a proposta da manifestação técnica.
Vieram-me os autos.
É o relatório, passo ao voto.
2 FUNDAMENTAÇÃO
A obrigação de prestar contas é oriunda de comando
constitucional disposto no Parágrafo único do artigo
70. Tal determinação é imposta a todo sujeito, pessoa
�sica, jurídica, pública ou privada, que, na qualidade de
agente público, tem a seu cargo a gestão de recursos do
erário. Esta é uma obrigação para o gestor e um direito
da sociedade: saber como está sendo gerido o recurso
público.
O artigo seguinte, art. 71 da Constituição Federal,
concedeu ao Tribunal de Contas, elencando uma
sequência de incumbências, a atribuição de apreciar
as contas prestadas anualmente pelo chefe do Poder
Executivo, bem como julgar as contas dos administradores
e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores
públicos da administração direta e indireta.
Na lei orgânica desta Corte de Contas, Lei Complementar
nº 621/2012, constam inúmeras ferramentas legais
das quais dispomos para o exercício pleno da atuação
deste órgão de controle, além das demais espraiadas
em outros instrumentos normativos, por meio dos
quais são regulamentadas as obrigações específicas dos
jurisdicionados, dentre elas, a de prestar contas. Neste rol
normativo encontram-se as IN nº 43/2017e nº 47/2018

que dispõem, de maneira pormenorizada, todos os
detalhes relacionados ao envio das prestações de contas
mensais, tais como: prazo, forma, documentação a ser
enviada e outras exigências.
A obrigação de prestar contas às Cortes de Contas
abrange um universo amplo e contempla a exigência
de que nos sejam remetidos, não somente a prestação
de contas anual, mas outros documentos periódicos,
tais como: balancetes mensais, relatórios fiscais
(bimestrais e quadrimestrais) e outros específicos, em
caso de solicitação pontual, como consequência de uma
auditoria, por exemplo.
O descumprimento do dever de prestar contas ou a
omissão na remessa de documentos demandados por
este Órgão de Controle Externo resulta em tomada
de medidas sancionadoras. Estas consequências são
previstas na Lei Complementar nº 621/2012, vejamos:
Art. 135. O Tribunal de Contas poderá aplicar multa de
até R$ 100.000,00 (cem mil reais), ou valor equivalente
em outra moeda que venha a ser adotada como moeda
nacional, aos responsáveis por:
(...)
VIII – não envio ou envio fora do prazo de documentos
e/ou informações que compõem a prestação de contas;
(...)

O MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DO ESTADO DO
ESPÍRITO SANTO, pelo Procurador abaixo subscrito, no
uso de suas atribuições institucionais, anui à proposta
contida na Manifestação Técnica 06880/2019-4,
pugnando pela aplicação de multa ao responsável, nos
termos do art. 135, inciso VIII, na forma do § 4º do
mesmo artigo, da LC 621/2012.
Vitória, 12 de junho de 2019.
LUIS HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Procurador da 2ª Procuradoria de Contas em substituição
Em ligeiro exame dos dispositivos aqui colacionados,
noto que inovação legislativa de 09.01.2019 tornou o
atraso no envio da remessa de dados mensais violação
legal sujeito à aplicação de multa, inclusive com a
dispensa de contraditório, a teor do que consta agora
dos incisos IIIV e IX do art. 135 e seu § 4º, LC 621/2012
c/c o art. 389, incisos VIII e IX, nos termos do seu § 1º, do
Regimento Interno do TCEES (Resolução TC 261/2013).
Analisando os autos, verifico que o gestor está
inadimplente com esta Corte de Contas em relação
aos meses de dezembro, 13 e 14 de 2018, cujas
respectivas datas limite de remessa dos dados mensais
eram 25/02/2019, consoante o que consta do Anexo
reproduzido na Manifestação Técnica 06880/2019.

§ 4º A multa aplicada com fundamento nos incisos IV
a IX, XIV e XV prescinde de prévia comunicação dos
responsáveis (Redação dada pela LC nº 902/2019 - DOE
9.1.2019).

Extrai-se do Sistema de Acompanhamento CidadES que
essas remessas foram entregues na data de 19/06/2019
(recibos adiante transpostos). Mesmo assim, todas
foram recebidas no CidadES com mais de 30 (trinta) dias
de atraso.

O Ministério Público de Contas assim posicionou-se
no Parecer nº 1681/2019 da lavra do Procurador Luis
Henrique Anastácio da Silva:

Assim, a par do exposto, verifico que, no caso ora
examinado, o tempo de atraso na remessa mensal
de dados a este Tribunal, em relação aos meses em

www.tce.es.gov.br
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questão, é superior a 30 (trinta) dias, demora que pode
implicar sérios prejuízos à ação fiscalizadora desta Corte
de Contas, razão por que deve ser censurada pelo órgão
de controle.
Casos do gênero, preveem o art. 135, caput, e seus
incisos VIII e IX, e os incisos VIII e IX, bem assim o §
1º do art. 389, do Regimento Interno deste Tribunal,
podem sujeitar o gestor inadimplente à aplicação de
sanção pecuniária, visto que essa conduta se subsume à
hipótese violação da norma.
No entanto, tendo em vista que o gestor foi apenas
notificado por procedimento em via eletrônica e
que cabe ao julgador sopesar o caso concreto e suas
circunstâncias, não obstante o entendimento defendido
pela área técnica e do Parquet de Contas, deixo de
imputar, neste momento processual, multa ao dirigente
responsável pelo atraso na remessa mensal de dados,
para determinar, porém, seja expedida citação ao ilustre
Prefeito de Muqui, Sr. Carlos Renato Prucoli, fixando
prazo para que apresente justificativas, em razão do
descumprimento do prazo legal e regimental para envio
de dados mensais relativos aos meses 12, 13, e 14 de
2018, bem como do Termo de Notificação Eletrônico
04531/2019, que, caso não seja apresentada no prazo
previsto nos normativos legal e regimental, sujeitará o
gestor à aplicação de multa.
Neste contexto, em que pese o posicionamento da área
técnica e do Parquet de Contas, com a devida vênia,
deixo de imputar multa à responsável, neste momento
processual, motivo pelo qual entendo que deve ser
expedida citação à gestora, no sentido de que apresente
justificativas, em razão do descumprimento dos Termos
de Notificação Eletrônica 4529/2019, 4530/2019 e

04531/2019, e caso não sejam suficientes, a multa
poderá ser aplicada.
PCM 12/2018:
[IMAGEM]
PCM 13/2018:
[IMAGEM]
PCM 14/2018:

no art. 56, inciso II, da Lei Complementar Estadual
nº 621/2012, para que, no prazo de 05 (cinco) dias,
apresente suas razões de justificativa, acerca da violação
do prazo normativo para remessa mensal de dados
dos meses de dos meses 12, 13 e 14 de 2018 e do não
atendimento aos Termos de Notificação Eletrônica
4529/2019, 4530/2019 e 4531/2019;
1.3. DISPONIBILIZAR ao agente responsável cópia da
Manifestação Técnica nº 6880/2019 e desta decisão.

[IMAGEM]
III - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO
Ante o exposto, obedecidos todos os trâmites
processuais e legais e levando em conta os fundamentos
fáticos e direitos aqui trazidos, divirjo da área técnica e
do Ministério Público de Contas para apresentar VOTO
no sentido de que o Colegiado aprove a proposta de
deliberação que segue adiante.
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Relator
1.DECISÃO:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, DECIDEM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as
razões expostas pelo relator, em:
1.1. DEIXAR DE APLICAR MULTA ao Sr. Carlos Renato
Prucoli, podendo fazê-lo, se for o caso, na forma do
artigo 135, inciso VIII e IX, e § 4° do mesmo artigo, da
Lei Complementar Estadual 621/2012, c/c art. 389,
incisos VIII e IX, na forma do § 1º do Regimento Interno
do TCEES, Resolução TC nº 261/2013, após a oitiva da
responsável, em face das razões antes expendidas;
1.2. CITAR o Sr. Carlos Renato Prucoli, com fundamento
www.tce.es.gov.br

1.4. ENCAMINHAR à Secretaria Geral das Sessões
para que sejam promovidos os impulsos processuais
necessários.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 07/08/2019 – 26ª Sessão Ordinária da
Primeira Câmara.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
(presidente/relator), Rodrigo Flávio Freire Farias
Chamoun e Luiz Carlos Ciciliotti da Cunha.
5. Membro do Ministério Público de Contas: Heron
Carlos Gomes de Oliveira.
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Presidente
Decisão 02079/2019-2
Produzido em fase anterior ao julgamento
Processo: 00326/2019-1
Classificação: Solicitação de Auditoria/Inspeção
UG: PMP - Prefeitura Municipal de Piúma
Relator: Luiz Carlos Ciciliotti da Cunha
Solicitante: Chefe do Poder Legislativo Municipal (ES,
Terça-feira, 20 de agosto de 2019
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Piúma, BERNADETE CALENZANI)
SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA/INSPEÇÃO - SERVIÇO
DE GEORREFERENCIAMENTO - AUSÊNCIA DE
PRESSUPOSTOS PARA A SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA REAUTUAÇÃO COMO REPRESENTAÇÃO - CONHECER - À
ÁREA TÉCNICA PARA INSTRUÇÃO.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO LUIZ CARLOS CICILIOTTI DA
CUNHA:
Os presentes autos foram autuados como Solicitação
de Auditoria/Inspeção, a partir do Of. GP nº 163, de
14 de dezembro de 2018, assinado pela Presidente da
Câmara Municipal de Piúma, atendendo a requerimento
do Vereador Tobias Scherrer, para que se realizasse
“auditoria junto à Prefeitura do Município de Piúma,
especificamente quanto ao processo relacionado à
contratação de serviços de gestão territorial e social pela
criação de base cartográfica digital georreferenciada, de
que trata o contrato nº 195/2014 e seus aditivos (cópias
inclusas), firmados com Geosolid Geoprocessamento
e Planejamento Ltda. no valor de R$ 1.470.000,00 (um
milhão quatrocentos e setenta mil reais), serviços esses
que, até a presente data, não foram regularmente
entregues, embora pagos, evidenciando grave desfalque
ao erário”.
Encaminhamos os autos à Secretaria de Controle Externo
de Engenharia e Meio Ambiente – SecexEngenharia, essa
procedeu à Manifestação Técnica 01645/2019-8, na qual
informa que, consultando a plataforma informatizada
do e-TCEES, compreendendo o período entre 01/2014
a 01/2019, utilizando como parâmetros de pesquisa
“Geosolid Geoprocessamento e Mapeamento Ltda”;
“Geosolid”; “Pregão 02/2017”, “0007.953/2016” e
“Prefeitura Municipal de Piúma”, não tendo localizado

nenhum procedimento fiscalizatório contemplando o
contrato em questão, verificando ainda que o contrato
não teria sido lançado no Sistema GeoObras do TCEES.
Após destacar que a Prefeitura instaurou sindicância
para a apuração de ato gerador de prejuízo ao erário,
trouxe as seguintes informações:
Solicitamos então, à Prefeitura que inserisse no GeoObras
a documentação referente ao contrato em análise assim
como de toda a documentação referente à sindicância
instaurada.
Consultamos, via GeoObras, a Prefeitura sobre o
andamento da sindicância instaurada, sendo informados
que esta ainda não foi concluída em razão da necessidade
de contratação de pessoal qualiﬁcado para os serviços
objeto do contrato.
Consultado por telefone, o Sr. Oswaldo Pedroto,
Procurador Legislativo, informou que o presente pedido
de auditoria não foi submetido à aprovação do Plenário
da Câmara Municipal
Quanto à admissibilidade de pedido de auditoria, o
artigo 175 do Regimento Interno deste Tribunal de
Contas estabelece:
Art. 175. São legitimados para solicitar ao Tribunal
a prestação de informações, pronunciamento e a
realização de inspeções e de auditorias:
I - Presidente da Assembleia Legislativa e Presidentes das
Câmaras Municipais, quando aprovado pelos respectivos
plenários;
[...]
Parágrafo único. O Tribunal não conhecerá de solicitação
encaminhada por quem não seja legitimado.
www.tce.es.gov.br

Dessa forma, procedeu-se à seguinte proposta de
encaminhamento:
Com base no acima exposto, sugerimos ao Exm.º
Conselheiro Relator Luiz Carlos Ciciliotti da Cunha, que
não seja conhecido o pedido de auditoria, ante o não
cumprimento ao que estabelece o inciso I e o parágrafo
único, ambos do artigo 175 do Regimento Interno desta
Corte de Contas (falta de aprovação pelo Plenário da
Câmara) e que se dê ciência ao solicitante da decisão
adotada.
Além disso, interessante observar, que nosso pessoal não
possui expertise neste tipo de serviço, o que demandaria
um espaço de tempo elevado (custo idem) para se levar
a efeito a auditoria solicitada.
O Parquet de Contas, por meio do Parecer 03561/20198, divergiu da proposta da Área Técnica, argumentando
no dever de esta Corte apurar as irregularidades
apontadas, sendo que não haveria a comprovação da
efetiva prestação dos serviços, e da regular liquidação da
despesa.
Ainda faz o Parquet de Contas as seguintes considerações:
Nesse sentido e considerando que a contratação de
serviço de georreferenciamento – serviço, aliás, de
grande monta – é recorrente nos municípios capixabas
(tanto que essa Corte aprova Planos de Ação dos
Municípios com propostas de contratação de serviços
de georreferenciamento, a exemplo dos Processos TC
4283/2016, 6082/2016 e 5366/2017, que tratam de
auditorias no tocante à temática Receitas Públicas), é
inaceitável e teratológica a alegação da Secretaria de
Controle Externo de Engenharia e Meio Ambiente de não
possuir expertise nesse serviço. Inclusive, entender nesse
Terça-feira, 20 de agosto de 2019
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sentido signiﬁca renúncia de competência constitucional
do Tribunal de Contas.
Aliás, não é preciso essa expertise para avaliar que é
irregular o pagamento de um serviço não prestado,
tanto que o corpo técnico dessa Corte fez tal avaliação
nos autos do Processos TC 3157/2011, que trata da
contratação de mesmo objeto.
Deveras, trata-se de matéria que possuiu maior
afetação ao Núcleo de Controle Externo de Tecnologia
da Informação e Comunicação - NTI, ao qual compete
“executar atividades operacionais de ﬁscalização, exame
e instrução de processos de tomadas de contas especiais,
denúncias, representações, requerimentos e outros
relacionados à temática tecnologia da informação e
comunicação” (Art. 47-A, §4º, inciso IX, do RITCEES), e
que, inclusive, analisou o Processo TC 2766/2018, que
também trata da contratação de mesmo objeto.
Assim, não há qualquer fundamento que justiﬁque que
valores passíveis de ressarcimento não sejam apurados
por essa Corte, devendo o presente processo seguir o rito
regimental para citação dos responsáveis.
Cumpre destacar que, conquanto o pedido de auditoria,
consoante aﬁrmado pelo corpo técnico, não deva ser
conhecido, “ante o não cumprimento ao que estabelece
o inciso I e o parágrafo único, ambos do artigo 175
do Regimento Interno desta Corte de Contas (falta de
aprovação pelo Plenário da Câmara)”, a documentação
que compõe os presentes autos preenche os requisitos
de admissibilidade de Denúncia, elencados no art. 94
da LC 621/2012: veriﬁcam-se informações, de forma
clarividente, sobre o fato, a autoria, as circunstâncias,
os elementos de convicção acompanhadas de indícios
de provas, e a qualiﬁcação da denunciante – Bernadete

Calenzani, Presidente da Câmara Municipal de Piúma,
com endereço proﬁssional na Avenida Izaias Scherer, 41,
2º andar – Centro – CEP 29285-000 – Piúma – ES.
Ressalta-se que se mostra mais efetiva a apuração das
irregularidades no âmbito dessa Corte, diante de um
contexto de indícios de ameaças ao ﬁscal do contrato,
consoante manifestação do Secretário transcrita
anteriormente, e de demora na adoção de medidas
administrativas pela Prefeitura.
Aﬁnal, embora a manifestação do Secretário Municipal
da Fazenda esteja datada de 21/03/2018 e se reﬁra
apenas à gestão iniciada em 2017, o Contrato 195/2014,
segundo dados extraídos do Geo Obras Cidadão, foi
assinado em 10/10/2014, com previsão de término para
o dia 20/10/2015. Destarte, a irregularidade remonta ao
ano de 2015.
Apenas em 25/05/2018, o Prefeito de Piúma, Sr. José
Ricardo Pereira da Costa, instaurou sindicância, sob o nº
13/2018; no entanto, consoante consta na Manifestação
Técnica 01645/2019-8, datada de 09/04/2019,
“ainda não foi concluída em razão da necessidade de
contratação de pessoal qualiﬁcado para os serviços
objeto do contrato”.
Ademais, vige o princípio da independência das
instâncias, razão pela qual a repercussão administrativa
pode ser apurada internamente, no âmbito da
própria estrutura orgânica a que pertence o sujeito, e
externamente, a partir do controle financeiro externo
realizado pelo Tribunal de Contas. Assim, a existência de
sindicância não impede a atuação concomitante dessa
Corte.
Destarte, os fatos devem ser conhecidos como denúncia.
www.tce.es.gov.br

Caso não seja esse o entendimento dessa Corte, o que
não se espera, não pode o Ministério Público de Contas,
que ostenta atribuições de guardião da lei e fiscal de
sua execução na defesa do erário, se calar e permitir
que esta grave irregularidade se perpetue mediante o
simples arquivamento do processo, sem que nenhuma
providência seja adotada para estancar eventual dano
aos cofres públicos.
Neste passo, torna-se fac�vel, na presente hipótese,
a assunção dos termos da denúncia pelo órgão do
Ministério Público de Contas, mediante simples
aditamento, permitindo-se, assim, o regular trâmite do
processo.
Com efeito, a Constituição Federal, em seu artigo 130,
garante aos membros do Ministério Público de Contas,
a aplicação dos mesmos direitos e vedações garantidas
aos membros do Ministério Público.
Por sua vez, o Código de Processo Penal, prevê a
possibilidade do aditamento da queixa pelo órgão do
Ministério Público, nos seguintes termos:
Art. 29. Será admitida ação privada nos crimes de
ação pública, se esta não for intentada no prazo legal,
cabendo ao Ministério Público aditar a queixa, repudiála e oferecer denúncia substitutiva, intervir em todos
os termos do processo, fornecer elementos de prova,
interpor recurso e, a todo tempo, no caso de negligência
do querelante, retomar a ação como parte principal.
Tal dispositivo aplica-se analogicamente ao caso vertente,
visto que o Ministério Público de Contas também tem
legitimidade para representar ao Tribunal de Contas do
Estado do Espírito Santo, comunicando a ocorrência de
ilegalidade ou irregularidade, segundo dispositivo do art.
Terça-feira, 20 de agosto de 2019

101

ATOS DA 1a CÂMARA

99, § 1º, VI, da Lei Complementar nº 621/2012.
Em situação análoga, aditamento do Ministério Público
de Contas à representação de particular fora recebido
pelo Conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
nos autos do Proc. TC n. 7136/2012 e pelo Conselheiro
substituto João Luis Cotta Lovatti nos autos do Proc. TC
n. 2980/2013.
Desse modo, divergindo do entendimento do corpo
técnico, pugna o Ministério Público de Contas sejam
os presentes autos conhecidos como Denúncia,
determinandose sua baixa ao Núcleo de Controle Externo
de Tecnologia da Informação e Comunicação – NTI, para
que providencie a elaboração de instrução técnica inicial,
observando-se a teoria da responsabilidade subjetiva,
com a identificação de todos os possíveis responsáveis,
suas respectivas condutas e nexo causal com a anomalia
detectada, bem como, da sociedade empresária
que percebeu os valores reputados por indevidos,
sem prejuízo, de ao final da instrução, declarar sua
inidoneidade para participar de licitação ou contratar
com a administração pública.

solicitação de auditoria não se encontra conforme o
artigo 175 do Regimento Interno do TCEES, já que,
enquanto seu inciso I diz ser legitimado para solicitar
a realização de auditoria o Presidente da Assembleia
Legislativa e Presidentes das Câmaras Municipais,
quando aprovado pelos respectivos plenários, no
presente caso, a solicitação da Presidente da Câmara de
Piúma não foi aprovada pelo Plenário daquela Casa.
Como consequência, o parágrafo único desse artigo
traz, como consequência da ausência de legitimidade da
solicitação, o seu não conhecimento.
Entretanto, assiste razão ao Parquet de Contas quando
afirma que os supostos fatos seriam graves.
Dessa forma, considerando que a solicitação de que
os fatos praticados sejam apurados por auditoria não
preenche os requisitos regimentais, é boa medida que
essa solicitação seja autuada, na verdade, reautuada
como representação.
Assim, passo a analisar os requisitos de admissibilidade
como representação.

Caso não seja esse o entendimento dessa Corte, o que
não se espera, requer desde já seja recebido o presente
ADITAMENTO para determinar-se o recebimento da
denúncia, convolando-a em representação, com seus
consectários procedimentais

O RITCEES, em seu artigo 177, elenca os requisitos de
admissibilidade da denúncia, em seus cinco incisos, que,
inclusive, são aplicáveis às representações, conforme
artigo 182, parágrafo único e artigo 186, ambos do
RITCEES.

Em suma, pugnou o Parquet de Contas pelo recebimento
do feito como denúncia.

Os requisitos são os seguintes:

III - estar acompanhada de indício de prova;
IV – se pessoa natural, conter o nome completo,
qualiﬁcação e endereço do denunciante;
V – se pessoa jurídica, prova de sua existência, e
comprovação de que os signatários têm habilitação para
representá-la.
Na presente situação, verificamos o preenchimento
desses requisitos. O encaminhado pelo Legislativo
municipal é redigido com clareza, contendo informações
sobre o fato, a autoria, as circunstâncias e os elementos
de convicção, tendo, inclusive, sido instaurado,
no âmbito do Executivo municipal, procedimento
apuratório, conforme se verificada da documentação
inicialmente juntada. Assim, verifica-se a presença dos
seus pressupostos, devendo ser conhecida para permitir
a posterior instrução, nos termos do art. 177, c/c art.
182, parágrafo único do RITCEES.
Apesar de o Parquet de Contas haver sugerido o seu
recebimento como denúncia, penso que o nomen juris
representação é mais adequado, considerando ter
partido de agente público no exercício de suas funções,
a saber, do titular do controle externo, que é o Poder
Legislativo municipal.
Diante do exposto, divergindo da Área Técnica e
acompanhando em parte o Parquet de Contas, VOTO no
sentido de que o Colegiado aprove a seguinte minuta de
DECISÃO que submeto à sua consideração.

É o breve relatório.

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

VOTO

I – ser redigida com clareza;

Conselheiro Relator

FUNDAMENTAÇÃO

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

1. DECISÃO:

Conforme apontado pela SecexEngenharia, a presente

www.tce.es.gov.br

LUIZ CARLOS CICILIOTTI DA CUNHA

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, DECIDEM os
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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:

UGs: FMSM - Fundo Municipal de Saúde de Marataízes,
PMM - Prefeitura Municipal de Marataízes

1.1. DETERMINAR A REAUTUAÇÃO DOS PRESENTES
AUTOS COMO REPRESENTAÇÃO, CONHECENDO-A,
desde já, pela presença dos seus requisitos de
admissibilidade, conforme nos termos do art. 177, c/c
art. 182, parágrafo único do RITCEES.

Representante: ANAESP - ASSOCIACAO NACIONAL DE
APOIO AO ENSINO, SAUDE E POLITICAS PUBLICAS DE
DESENVOLVIMENTO

1.2. Após, ENCAMINHAR os presentes autos ao Núcleo
de Tecnologia da Informação - NTI, a fim de que proceda
à sua devida instrução.

CONTROLE
EXTERNO
–
FISCALIZAÇÃO
–
REPRESENTAÇÃO – PREFEITURA MUNICIPAL DE
MARATAÍZES – CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2019 –
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – CONTRATAÇÃO DE
ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARA GERENCIAMENTO DE
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO – SUSPENSÃO DE
OFÍCIO DO CERTAME – INDEFERIMENTO DE MEDIDA
CAUTELAR – AUSÊNCIA DO PERIGO DA DEMORA – RITO
ORDINÁRIO – NOTIFICAÇÃO.

2. Unânime.
3. Data da Sessão: 14/08/2019 – 27ª Sessão Ordinária da
Primeira Câmara.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
(Conselheiro no exercício da presidência) e Luiz Carlos
Ciciliotti da Cunha (relator).
4.2. Conselheiros Substitutos: Márcia Jaccoud Freitas
(Convocado).
5. Membro do Ministério Público de Contas: Heron
Carlos Gomes de Oliveira.
RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Conselheiro no exercício da Presidência
Decisão 02078/2019-8
Produzido em fase anterior ao julgamento
Processos: 14378/2019-6, 14403/2019-1, 14401/2019-1
Classificação: Controle
Representação

Externo

-

Fiscalização

–

Relator: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun

Procurador: MARIA CAROLINA LEAL DE FRANCA (OAB:
32035-ES)

O EXMO. SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE
FARIAS CHAMOUN:
I RELATÓRIO
Trata-se de representação formulada pela pessoa jurídica
de direito privado, Associação Nacional de Apoio ao
Ensino, Saúde e Políticas Públicas de Desenvolvimento
(ANAESP), em que narra a existência de supostas
irregularidades no âmbito do Chamamento Público n°
001/2019 – Fundo Municipal de Saúde, da Prefeitura
Municipal de Marataízes, cujo objeto é a contratação de
organização social de saúde para gerenciar a Unidade
de Pronto Atendimento UPA 24 horas – Perfil Mista,
no Município, no montante anual estimado de R$
18.720.000,00 (dezoito milhões setecentos e vinte mil
reais).
www.tce.es.gov.br

Segundo aduz a representante no Requerimento
01083/2019-7 (peça 02) e na Peça Complementar
16479/2019-1 (peça 04), o procedimento contém
irregularidades, especialmente no que tange aos
curtos prazos previstos no edital e que prejudicam a
competitividade e à ausência de análise do pedido de
qualificação da entidade.
Por fim, requer, liminarmente, a suspensão do processo
de chamamento e a republicação do edital.
Encaminhado os autos ao Ministério Público de
Contas ante a possibilidade de não conhecimento da
representação por vislumbrar tratar-se de pleito que versa
exclusivamente de direito subjetivo do representante,
o MPC manifestou-se, nos termos do Parecer do
Ministério Público de Contas 03603/2019-8 (peça 08),
no sentindo de que fosse dado prosseguimento ao feito,
por entender presente o interesse público, opinando da
seguinte forma:
Ante o exposto, considerando o fato de que o aludido
edital de chamamento público fora publicado apenas
12 dias antes da data de recebimento dos envelopes,
inters�cio muito inferior ao prazo mínimo de 45 dias
constante da Recomendação nº 030/2016 do Ministério
Público Estadual; considerando a existência de matéria
de ordem pública subjacente a eventual interesse
particular da associação representante; e considerando,
por fim, a proximidade da data de recebimentos dos
envelopes (29/07/2019), o Ministério Público de Contas,
por meio da 3ª Procuradoria de Contas, no exercício de
suas atribuições institucionais, manifesta-se no seguinte
sentido:
Pela remessa do feito à área técnica para análise dos
indícios de irregularidade noticiados na petição inicial,
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de modo a oportunizar, se possível, o exame tempestivo
do pedido cautelar de suspensão da sessão marcada
para o dia 29/07/2019.
Pela requisição de cópia dos processos administrativos
referentes aos requerimentos de qualificação como
organizações sociais formulados pelo Instituto de Apoio
à Gestão Pública – IAGP (CNPJ: 13.664573/0001-61),
bem como pela Associação Nacional de Apoio ao Ensino,
Saúde e Políticas Públicas de Desenvolvimento – ANAESP
(CNPJ: 02.954.994/0001/00), entidade representante, de
modo a aferir a legalidade dos procedimentos objetivos
de análise e de qualificação, em especial quanto à
possibilidade de eventual preterição ou favorecimento;
Pela requisição do estudo detalhado que contemplou a
fundamentação da conclusão de que a transferência do
gerenciamento dos serviços de saúde para a iniciativa
privada mostra-se como a melhor opção, devendo conter
avaliação precisa dos custos do serviço e dos ganhos de
eficiência esperados, bem assim planilha detalhada com
a estimativa de custos a serem incorridos na execução
dos contratos de gestão, conforme preconizado pelo
Tribunal de Contas da União, à luz dos pontos de controle
aplicáveis contidos na Recomendação nº 030/2016 do
MPES;
Em virtude do entendimento suscitado pelo Parquet,
o feito foi então submetido à Secretaria de Controle
Externo de Saúde e Assistência Social (SecexSAS) que, por
meio da Manifestação Técnica 10235/2019-2 (peça 11),
reiterou a admissibilidade da representação, conforme
se vê na seguinte proposta de encaminhamento:
[...]
5.1 – Conhecer e receber esta representação, na

forma dos arts. 177 c/c 181 do RITCEES, aprovado pela
Resolução TC nº 261/2013, nos termos do item 2;
5.2 – Considerando que a matéria tratada na
representação pode provocar grave ofensa ao interesse
público, determinar que os presentes autos caminhem
sob o rito sumário, conforme artigo 306 do RITCEES;
5.3 – Notificar o representado, Sr. Eraldo Duarte Silva
Júnior, para se manifestar sobre as alegações do
representante;
5.4 – Nos termos do art. 307, § 3º do RITCEES, seja
indeferida a medida cautelar, visto que restou não
demonstrado o periculum in mora no caso concreto, nos
termos do item 3;
5.5 – Determinar, no prazo a ser definido pelo Conselheiro
Relator, que o Secretário municipal de Saúde, Sr. Eraldo
Duarte Silva Júnior, e a Controladora Interna, Sra. Andrea
da Silva Longue Alves, ou quem vier a substituí-los,
apresentem estudo (prévio) detalhado que contemple
a fundamentação da conclusão de que a transferência
do gerenciamento para organizações sociais mostra-se a
melhor opção, avaliação precisa dos custos do serviço e
dos ganhos de eficiência esperados, bem assim planilha
detalhada com a estimativa de custos a serem incorridos
na execução dos contratos de gestão, nos termos do
item 4;
5.6 - Sugere-se que se dê CIÊNCIA ao representante do
teor da decisão a ser proferida, conforme mandamento
do §7º, do art. 307, da Resolução TC 261/2013.
[...]
É importante registrar que, em consulta ao sistema do
Tribunal de Contas, constam duas outras representações,
protocolizadas por representantes diversos, mas em face
www.tce.es.gov.br

do mesmo procedimento de chamamento e que foram
apensados a esta representação a fim de que se evite
a prolação de decisões conﬂitantes, em observância
ao art. 277, § 1º, do Regimento Interno deste Tribunal,
aprovado pela Resolução TC 261, de 4 de junho de 2013
(TC 14401/2019 e TC 14403/2019).
Cabe também informar que foi determinada a
suspensão do Chamamento Público 001/2019 – FMS
em 26/07/2019, conforme consta do Diário Oficial do
Município nº 2790 (p. 47), acessível em: https://www.
marataizes.es.gov.br/uploads/documento/201
90729091020-publicacoes-suspensao.pdf.
II FUNDAMENTOS
II.1 ADMISSIBILIDADE
Preliminarmente, necessário se faz avaliar o atendimento
aos requisitos de admissibilidade para posterior
processamento da presente representação.
O Edital de Chamamento Público n° 001/2019 - FMS
para celebrar contrato de gestão de operacionalização e
execução dos serviços de saúde da Unidade de Pronto
Atendimento UPA 24 horas- Perfil Mista, no município
de Marataízes, visa a contratar uma entidade de direito
privado sem fins lucrativos qualificada como organização
social, no caso na área da saúde.
Regulando o referido procedimento, tem-se o Decreto
nº. 2.013, de 20 de novembro de 2017 e a Lei Municipal
1.946, de 23 de agosto de 2017 que, em seu art. 1º, § 4º,
prevê que os contratos de gestão firmados entre o Poder
Público e a entidade qualificada como organização social
serão submetidos ao controle dessa Corte de Contas:
Art. 1º O Poder Executivo poderá qualificar como
Organizações Sociais as pessoas jurídicas de direito
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privado, sem fins lucrativos, cujas atividades sejam dirigidas
ao ensino, à pesquisa cien�fica, ao desenvolvimento
tecnológico, à proteção e preservação do meio ambiente,
à cultura, à saúde, à assistência social e ao esporte,
atendidos aos requisitos previstos nesta Lei.
[...]
§4º Os contratos de gestão de que trata esta Lei
serão submetidos ao controle externo da Câmara dos
Vereadores, que o exercerá com o auxílio do Tribunal
de Contas, ficando o controle interno a cargo do Poder
Executivo. (g.n.)
Por sua vez, a Lei n° 13.019, de 31 de julho de 2014
(Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil),
que estabelece o regime jurídico das parcerias entre a
administração pública e as organizações da sociedade civil,
prevê como uma exceção, no parágrafo único do art. 84,
que são regidos pelo art. 116, da Lei n° 8.666, de 21 de
junho de 1993 (Lei de Licitações e Contratos), os convênios
e contratos celebrados com entidades filantrópicas e sem
fins lucrativos:

I - entre entes federados ou pessoas jurídicas a eles
vinculadas; (Incluído pela Lei nº 13.204, de 2015)
II - decorrentes da aplicação do disposto no inciso IV do
art. 3º (Incluído pela Lei nº 13.204, de 2015)
Art. 84- A. A partir da vigência desta Lei, somente serão
celebrados convênios nas hipóteses do parágrafo único do
art. 84. (Incluído pela Lei nº 13.204, de 2015)

§ 1º Têm legitimidade para representar ao Tribunal:

(g.n.)

III - responsáveis pelos órgãos de controle interno, em
cumprimento ao artigo 76, § 1º, da Constituição Estadual;

Além disso, destaco uma das competências dessa Corte de
Contas, estabelecida pela Lei Complementar Estadual 621,
de 8 de março de 2012 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas
do Estado):
Art. 1º Ao Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo,
órgão de controle externo do Estado e dos Municípios,
nos termos da Constituição Federal e Estadual e na forma
estabelecida nesta Lei Complementar, compete:
[...]

IV - aos convênios e contratos celebrados com entidades
filantrópicas e sem fins lucrativos nos termos do § 1º do
art. 199 da Constituição Federal;

VIII - fiscalizar a aplicação de qualquer recurso repassado
pelo Estado ou pelo Município, mediante convênio,
acordo, ajuste ou outros instrumentos congêneres,
inclusive os repasses para as entidades privadas que
exerçam atividades de relevante interesse público, sem
fins lucrativos, bem como para as organizações sociais,
os serviços sociais autônomos e as organizações da
sociedade civil de interesse público;

[...]

(g.n.)

Art. 84. Não se aplica às parcerias regidas por esta Lei o
disposto na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. (Redação
dada pela Lei nº 13.204, de 2015)

Ressalto, oportunamente as disposições constantes do
artigo 99, da Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado,
a saber:

Parágrafo único. São regidos pelo art. 116 da Lei nº 8.666,
de 21 de junho de 1993, convênios: (Redação dada pela
Lei nº 13.204, de 2015)

Art. 99. Serão recebidos pelo Tribunal como
representação os documentos encaminhados por agentes
públicos comunicando a ocorrência de ilegalidades ou

Art. 3º Não se aplicam as exigências desta Lei:
[...]

irregularidades de que tenham conhecimento em virtude
do exercício do cargo, emprego ou função, bem como
os expedientes de outras origens que devam revestir-se
dessa forma, por força de lei específica.

www.tce.es.gov.br

I - Chefes dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário;
II - Magistrados e membros do Ministério Público;

IV - Senadores da República, Deputados Federais,
Deputados Estaduais e Vereadores;
V - Tribunais de Contas da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios;
VI - membros do Ministério Público junto ao Tribunal;
VII - unidades técnicas deste Tribunal;
VIII - as equipes de inspeção ou de auditoria, nos termos
do artigo 37, inciso II desta Lei Complementar;
IX - servidores públicos e outras autoridades que tenham
conhecimento de irregularidades em virtude do exercício
do cargo ou da função que ocupem;
X - outros órgãos, entidades ou pessoas que detenham
essa prerrogativa por força de suas atribuições legais.
§ 2º Aplicam-se à representação, no que couber, as normas
relativas à denúncia.
Ademais, deve-se igualmente observar os requisitos
impostos às denúncias, aplicáveis às representações por
expressa disposição do art. 99, §2º, da LC 621/2012.
Sendo assim, é imperioso que se atente também para as
exigências insculpidas no art. 94, da mesma lei, vejamos:
Art. 94. São requisitos de admissibilidade de denúncia
sobre matéria de competência do Tribunal:
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I - ser redigida com clareza;

cumprimento ao art. 76, § 1º da Constituição Estadual;

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

IV - Senadores da República, Deputados Federais,
Estaduais e Vereadores;

III - estar acompanhada de indício de prova;

V - os Tribunais de Contas dos entes da Federação;

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

VI - membros do Ministério Público junto ao Tribunal;

V - se pessoa jurídica, prova de sua existência e
comprovação de que os signatários têm habilitação para
representá-la.

VIII - as equipes no exercício do controle externo, nos
termos do art. 37, inciso II, da Lei Orgânica do Tribunal;

§ 1º A denúncia não será conhecida quando não
observados os requisitos de admissibilidade previstos
neste artigo.
§ 2º Caberá ao Relator o juízo de admissibilidade da
denúncia.
§ 3º Na hipótese de não conhecimento, a decisão deverá
ser submetida ao Plenário.
Da mesma forma, a Resolução TC 261, de 4 de junho de
2013 (Regimento Interno do Tribunal de Contas) também
cuida do regramento afeto às representações em seus
artigos 181 e 182, remetendo-se, ainda, às normas
relativas à denúncia, como transcrevo abaixo:
Art. 181. Serão recebidos pelo Tribunal como
representação os documentos encaminhados por agentes
públicos comunicando a ocorrência de ilegalidades ou
irregularidades de que tenham conhecimento em virtude
do exercício do cargo, emprego ou função, bem como
os expedientes de outras origens que devam revestir-se
dessa forma, por força de lei específica.

VII - unidades técnicas deste Tribunal;

IX - servidores públicos e outras autoridades que tenham
conhecimento de irregularidades em virtude do exercício
do cargo ou de função que ocupem;
X - outros órgãos, entidades ou pessoas que detenham
essa prerrogativa por força de suas atribuições legais.
Parágrafo único. Aplicam-se às representações, no que
couber, as normas relativas à denúncia.
Como se vê, a legislação desta Casa elenca o rol de
agentes públicos legitimados a representar, rol esse que é
ampliado pelo art. 101, da LC 621/2012 e Lei de Licitações
e Contratos que assim dispõem:

§ 1º Qualquer licitante, contratado ou pessoa �sica ou
jurídica poderá representar ao Tribunal de Contas ou aos
órgãos integrantes do sistema de controle interno contra
irregularidades na aplicação desta Lei, para os fins do
disposto neste artigo.
No presente caso, vê-se que a representação é subscrita
por pessoa jurídica, estando, portanto, amparada tanto
pela LC 621/2012 quanto pela Lei de Licitações e Contratos.
Como se vê, a petição inicial está redigida com clareza e
apresenta informações sobre o fato (ainda que em sede
indiciária) e indica a provável autoria, além de apontar
circunstâncias e elementos de convicção, cumprindo, por
isso, o requisito do inciso II do art. 94, da LC 621/2012.
Da mesma forma, constata-se que a representação veio
acompanhada de indícios de provas e que a versa sobre
matéria afeta à competência desta Corte, cumprindo, por
isso, o requisito do inciso III do art. 94, da LC 621/2012.
Assim, estando satisfeitas as exigências legais e
regulamentares para que seja admitida, conheço a
presente representação.
II.2 PRESSUPOSTOS DA MEDIDA CAUTELAR

LC 621/2012
Art. 101. Qualquer licitante, contratado, pessoa �sica
ou jurídica poderá representar ao Tribunal de Contas
irregularidades na aplicação da legislação que regule
licitações e contratos administrativos, visando a resguardar
o interesse público, sendo vedada sua interposição para
amparar direito subjetivo do representante

Art. 182. São legitimados para representar ao Tribunal:

Parágrafo único. Aplicam-se à representação prevista nesta
subseção, no que couber, as normas relativas à denúncia.

I - Chefes dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário;

Grifo nosso

II - Magistrados e membros do Ministério Público;

Lei de Licitações e Contratos

III - responsáveis pelos órgãos de controle interno, em

Art. 113. [...]
www.tce.es.gov.br

Como se vê, os autos apuram supostas irregularidades
no âmbito do Chamamento Público n° 001/2019 – FMS,
da Prefeitura Municipal de Marataízes, cujo objeto é a
contratação de organização social de saúde para gerenciar
Unidade de Pronto Atendimento UPA 24 horas – Perfil
Mista.
Ao submeter o feito ao crivo da SecexSAS, por meio da
Manifestação Técnica 10235/2019-2 (peça 11), identificouse a suspensão do procedimento pelo Município,
conforme indicado no relatório supra, o que ensejaria a
não demonstração do perigo da demora no caso concreto,
um dos requisitos para a concessão da medida cautelar
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requerida.
Nos termos da redação disposta no artigo 376, do
Regimento Interno do Tribunal de Contas, o TCEES
estabeleceu o fumus boni iuris e o periculum in mora como
requisitos considerados indispensáveis para a obtenção de
medida cautelar.
No que se refere ao perigo da demora, entendo que,
diante da informação comprovada de que o procedimento
tenha sido suspendido sine die, entendo que não restou
configurado esse requisito geral autorizador da tutela
antecipada, razão pela qual não há que se discutir risco da
demora na concessão da medida cautelar pleteada, não
vislumbrando, neste momento, possíveis riscos ao erário
público.
Nesse mesmo sentido, pronunciou-se a equipe técnica ao
opinar pelo indeferimento da medida cautelar requerida,
senão vejamos:
[...]
3 – PRESSUPOSTOS DA MEDIDA CAUTELAR

eventual, decorrente de mero temor subjetivo da parte; ii)
atual, que está na iminência de ocorrer, e, enfim, iii) grave,
que tem aptidão para prejudicar ou impedir a fruição do
direito.
Conforme consta no Diário Oficial do dia 26.07.2019, o
certame foi suspenso por determinação do Secretário
Municipal de Saúde, Sr. Eraldo Duarte Silva Júnior.
Ante o exposto, em sede de manifestação preliminar,
entende-se que não restou demonstrado o periculum
in mora da suposta irregularidade apontada pelo
representante.
[...]
Portanto, pelas razões expostas, indefiro a medida cautelar
pretendida, em especial pelo fato de não estar presente
um dos requisitos ensejadores para sua concessão.
Além disso, como bem asseverado pela SecexSAS, existe
a necessidade de análise técnica aprofundada sobre as
questões de mérito apresentadas, carecendo o feito de ser
instruído com a documentação e os estudos pertinentes:

Argumenta o representante a presença de irregularidades
no Chamamento 01/2019.

[...]

São pressupostos genéricos e essenciais para a concessão
de qualquer espécie de tutela antecipada: a existência
de prova inequívoca que conduza a um juízo de
verossimilhança sobre alegações aliado ao receio de dano
irreparável ou de di�cil reparação.

Visando melhor instruir este processo, sugere-se
determinar, no prazo a ser estipulado pelo Relator, que
o Secretário Municipal de Saúde, Sr. Eraldo Duarte Silva
Júnior, apresente relatório que o Tribunal de Contas da
União já estabeleceu como premissa fundamental para
a transferência de gerenciamento dos serviços de saúde
para Organizações Sociais, contendo:

No que tange ao periculum in mora, entende-se que não
restou comprovado o esse requisito geral autorizador da
tutela antecipada.
O periculum in mora consiste no receio de dano irreparável
ou de di�cil reparação, mencionado no art. 273, CPC, que
justifica a antecipação de tutela assecuratória é aquele
risco de dano: i) concreto (certo), e, não, hipotético ou

4 – JUNTADA DE DOCUMENTOS

(...) estudo detalhado que contemple a fundamentação da
conclusão de que a transferência do gerenciamento para
organizações sociais mostra-se a melhor opção, avaliação
precisa dos custos do serviço e dos ganhos de eficiência
esperados, bem assim planilha detalhada com a estimativa
www.tce.es.gov.br

de custos a serem incorridos na execução dos contratos de
gestão (Acórdão 3239/2013).
Além disso, cumprindo a missão constitucional prevista
no art. 74, inciso IV, da CF/88, que esse relatório seja
aprovado pelo Controle Interno do Município, na figura da
sua titular, Sra. Andrea da Silva Longue Alves.
5 - PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Ante ao exposto, submeto a consideração superior a
seguinte proposta de encaminhamento:
5.1 – Conhecer e receber esta representação, na forma
dos arts. 177 c/c 181 do RITCEES, aprovado pela Resolução
TC nº 261/2013, nos termos do item 2;
5.2 – Considerando que a matéria tratada na representação
pode provocar grave ofensa ao interesse público,
determinar que os presentes autos caminhem sob o rito
sumário, conforme artigo 306 do RITCEES;
5.3 – Notificar o representado, Sr. Eraldo Duarte Silva Júnior,
para se manifestar sobre as alegações da representante;
5.4 – Nos termos do art. 307, § 3º do RITCEES, seja
indeferida a medida cautelar, visto que não restou
demonstrado o periculum in mora no caso concreto, nos
termos do item 3;
5.5 – Determinar, no prazo a ser definido pelo Conselheiro
Relator, que o Secretário municipal de Saúde, Sr. Eraldo
Duarte Silva Júnior, e a Controladora Interna, Sra. Andrea
da Silva Longue Alves, ou quem vier a substituí-los,
apresentem estudo (prévio) detalhado que contemple
a fundamentação da conclusão de que a transferência
do gerenciamento para organizações sociais mostra-se a
melhor opção, avaliação precisa dos custos do serviço e
dos ganhos de eficiência esperados, bem assim planilha
detalhada com a estimativa de custos a serem incorridos
na execução dos contratos de gestão, nos termos do item
Terça-feira, 20 de agosto de 2019
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4;

1. DECISÃO:

atribuições legais, adote as providências que entender

5.6 - Sugere-se que se dê CIÊNCIA à representante do teor
da decisão a ser proferida, conforme mandamento do §7º,
do art. 307, da Resolução TC 261/2013.

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

necessárias, enquanto chefe do Poder Executivo Municipal;

[...]
Ademais, entendo que devam ser encaminhadas a esta
Corte cópia dos processos administrativos referentes aos
requerimentos de qualificação como organizações sociais,
de estudo prévio demonstrando a vantajosidade da
transferência do gerenciamento para organizações sociais,
da avaliação precisa dos custos do serviço e dos ganhos
de eficiência esperados e de planilha detalhada com a
estimativa de custos, o que deve ser objeto de notificação
a ser dirigida ao secretário municipal de saúde.
Por fim, considerando o indeferimento da concessão da
cautelar, devem os autos seguir a tramitação sob o rito
ordinário, sendo este o único ponto de divergência que
defendo em relação ao entendimento técnico, que opina
pela manutenção do entendimento sumário.
Em contrapartida, reconhecendo que a suspensão do
chamamento público se deu por ato unilateral e de o�cio
do secretário municipal de saúde, entendo que deva ser
notificado para que, em havendo a retomada do curso do
procedimento, comunique previamente este Tribunal a
respeito.
III PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO
Por todo o exposto e com base na competência outorgada
pelo inciso V, do artigo 29, do Regimento Interno do
Tribunal de Contas, acompanho o entendimento técnico e
ministerial e VOTO no sentido de que o Colegiado aprove
a seguinte proposta de deliberação:
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Conselheiro relator

1.1. CONHECER a Representação, na forma art. 101, da LC
621/2012,
1.2. INDEFERIR a concessão da MEDIDA CAUTELAR
pretendida pelo representante, tendo em vista a ausência
do periculum in mora, determinando que os autos
tramitem sob o rito ordinário;
1.3. DETERMINAR A OITIVA do secretário municipal
de saúde do Município de Marataízes, senhor Eraldo
Duarte Silva Júnior, para juntar cópia dos processos
administrativos mencionados no item II.2 e se manifestar,
no prazo improrrogável de até 10 (dez) dias, em
conformidade com o §4°, do art. 125, da Lei Complementar
621/12 e o §3º, do art. 307, da Resolução TC 261/2013,
inclusive quanto aos processos administrativos referentes
aos requerimentos de qualificação como organizações
sociais, à existência de estudo prévio demonstrando a
vantajosidade da transferência do gerenciamento para
organizações sociais, à existência de avaliação precisa dos
custos do serviço e dos ganhos de eficiência esperados, e
quanto à planilha detalhada com a estimativa de custos da
contratação pretendida;
1.4. DETERMINAR ao secretário municipal de saúde,
senhor Eraldo Duarte Silva Júnior, para que, em havendo
a retomada do curso do procedimento, seja previamente
comunicado este Tribunal a respeito;
1.5. NOTIFICAR o prefeito municipal, senhor Robertino
Batista da Silva, dando-lhe ciência deste procedimento
fiscalizatório em andamento, para que, no uso de suas
www.tce.es.gov.br

1.6. SUBMETER os presentes autos ao rito ordinário;
1.7. DETERMINAR à Secretaria Geral das Sessões o
encaminhamento de cópia desta Decisão e de da
Manifestação Técnica 10235/2019-2 juntamente com o
Termos de Notificação expedidos em cumprimento aos
itens III.3 a III.5;
1.8. Dar CIÊNCIA desta decisão aos representantes, na
forma regimental.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 14/08/2019 – 27ª Sessão Ordinária da
Primeira Câmara.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
(Conselheiro no exercício da presidência/relator) e Luiz
Carlos Ciciliotti da Cunha.
4.2. Conselheiro Substitutos: Márcia Jaccoud Freitas
(convocada).
5. Membro do Ministério Público de Contas: Heron Carlos
Gomes de Oliveira.
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
Conselheiro no exercício da Presidência
(As decisões encontram-se disponíveis na íntegra, inclusive
com suas figuras e tabelas, no sistema de Consulta
Processual, no endereço eletrônico www.tce.es.gov.br)
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Atos da 2ª Câmara

2 a CÂMARA

Outras Decisões - 2ª Câmara
NOTIFICAÇÃO do conteúdo dispositivo da(s) Decisão(ões)
abaixo, nos termos do artigo 66, parágrafo único, da Lei
Complementar nº 621/2012, encontrando-se os autos
na Secretaria Geral das Sessões no Tribunal de Contas do
Estado do Espírito Santo.
COMPOSIÇÃO DA 2a CÂMARA
Conselheiros
Sérgio Manoel Nader Borges - Presidente
Domingos Augusto Taufner
Rodrigo Coelho do Carmo

Decisão 01764/2019-3
Produzido em fase anterior ao julgamento
Processo: 08824/2019-1
Classificação: Controle Externo > Fiscalização > Omissão
UG: FMAS - Fundo Municipal de Ação Social de Guaçuí
Relator: João Luiz Cotta Lovatti

Conselheiros-substitutos
João Luiz Co�a Lova�

Ministério Público Especial de Contas

Responsável: JOSILDA AMORIM DE LIMA
PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL – OMISSÃO MESES 01,
02, 03 E 04/2019 – FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
DE GUAÇUI – CITAR.
VOTO DO RELATOR
O EXMO. SR. CONSELHEIRO RELATOR JOÃO LUIZ COTTA
LOVATTI:
I. RELATÓRIO

SESSÕES
Quartas-feiras às 10 horas

Tratam os presentes autos de omissão do Fundo
Municipal de Ação Social do município de Guaçuí, sob
responsabilidade da Sra. Josilda Amorim de Lima, no
encaminhamento, por meio do sistema CidadES deste
Tribunal, das Prestações de Contas Mensais dos meses
01, 02, 03 e 04 do exercício 2019, prevista na IN TC
43/2017.
Por meio do Termo de Notificação Eletrônico 3551/2019,
www.tce.es.gov.br

a responsável foi notificada do descumprimento do
prazo para envio/homologação dos dados da Prestação
de Contas Mensal, referente aos meses janeiro a abril de
2019, fixando cinco dias para cumprimento da obrigação,
sob pena de multa.
Mantida a omissão, o NCE - Núcleo de Controle Externo
de Contabilidade e Economia autuou processo, e por
meio da Manifestação Técnica 05755/2019-1, 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
03551/2019 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 de Contas, Dr.
Heron Carlos Gomes de Oliveira, Parecer 02369/2019-7,
anuindo aos termos da proposta contida da Manifestação
Técnica 005755/2019-1..
II. FUNDAMENTAÇÃO
O presente processo trata de omissão no encaminhamento
da Prestação de Contas Mensal, referente aos meses
01,02, 03 e 04 do exercício 2019, do Fundo Municipal
de Ação Social de Guaçuí, sob responsabilidade da Sra.
Josilda Amorim de Lima.
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Como anteriormente dito, a responsável foi notificada
pelo descumprimento dos prazos para envio e
homologação das remessas previstas para o período
demandado.

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:

Assim dispõe o artigo 20, §2º e artigo 35 da Instrução
Normativa 43/2017:

VIII - não envio ou envio fora do prazo de documentos
e/ou informações que compõem a prestação de contas;

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. ”
Art. 35 A omissão de informações e o descumprimento
dos prazos estabelecidos nesta Instrução Normativa
sujeitam o responsável à sanção de multa, de acordo
com as disposições da Lei Complementar Estadual
621/2012 e do Regimento Interno do TCEES.
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:
Art. 135. O Tribunal de Contas poderá aplicar multa de

[...]

§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
responsáveis
Em pesquisa no Sistema Cidades, observa-se que o prazo
para entrega da PCM do mês de janeiro vencia no dia
12/03/19 e foi homologada em 25/06/19; o prazo de
vencimento do mês de fevereiro era no dia 25/03/19 e
foi homologada no dia 25/06/19; o prazo de vencimento
do mês de março era no dia 13/05/19 e foi homologada
no dia 26/06; o prazo de vencimento do mês de abril era
no dia 20/05/19 e foi homologada no dia 26/06, ou seja,
todas entregues com atraso.
www.tce.es.gov.br

Ante todo o exposto, acompanhando o entendimento
da Área técnica e do Ministério Público de Contas,
PROPONHO VOTO para que seja adotada a deliberação
que ora submeto à apreciação deste Colegiado.
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, DECIDEM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as
razões expostas pelo relator;
MULTAR a Sra. Josilda Amorim de Lima , no valor de
R$ 2.000,00 ( dois mil reais), nos termos do art. 135,
Inciso VIII, § 4º da Lei Complementar 621/2012 c/c o art.
389, inciso VIII , § 1º do Regimento Interno ( aprovado
pela Resolução 261/2013 ), em razão da omissão no
encaminhamento da Prestação de Contas Mensal dos
meses de janeiro, fevereiro, março e abril de 2019, não
cumprindo o prazo determinado no Anexo I da Instrução
Normativa 43/2017.
JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Relator
VOTO VOGAL
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER
BORGES:
RELATÓRIO
Os presentes autos versam acerca de omissão no
encaminhamento, por meio do sistema CidadES deste
Tribunal, da Prestação de Contas mensal do Fundo
Municipal de Ação Social de Guaçuí, referente aos meses
01, 02, 03 e 04 /2019 sob responsabilidade de Josilda
Amorim de Lima conforme Instrução Normativa TC
43/2017.
Adoto como relatório a sucinta exposição do iter
Terça-feira, 20 de agosto de 2019
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processual transcorrido até o presente momento
formulada pelo Relator, Conselheiro João Luiz Cotta
Lovatti, no voto disponibilizado através do sistema
interno para consultas processuais desta Corte de
Contas.
Da leitura do referido voto, tem-se que o eminente
Relator, ao final, submeteu à consideração a seguinte
minuta de decisão:
DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, DECIDEM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as
razões expostas pelo relator;
MULTAR a Sra. Josilda Amorim de Lima , no valor de
R$ 2.000,00 ( dois mil reais), nos termos do art. 135,
Inciso VIII, § 4º da Lei Complementar 621/2012 c/c o art.
389, inciso VIII , § 1º do Regimento Interno ( aprovado
pela Resolução 261/2013 ), em razão da omissão no
encaminhamento da Prestação de Contas Mensal dos
meses de janeiro, fevereiro, março e abril de 2019, não
cumprindo o prazo determinado no Anexo I da Instrução
Normativa 43/2017.
Tenho, no entanto, visão diferente daquele exposta pelo
Conselheiro Substituto João Luiz Cotta Lovatti, razão pela
qual peço vênia para, desde já, apresentar voto-vogal no
qual passo a expor os fundamentos de fato e de direito
pelo qual divirjo de V.Exa. e, ao final, proponho minuta
de voto.
FUNDAMENTAÇÃO
Compete ao Tribunal de Contas efetuar a fiscalização dos
atos que resultem receita ou despesa, praticados pelos
responsáveis sujeitos à sua jurisdição, para assegurar a

eficácia do controle dos recursos públicos e para instruir
o julgamento das contas públicas.
O encaminhamento da Prestação de Contas por parte
do responsável, seja ele pessoa �sica ou jurídica, pública
ou privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou
administre dinheiros, bens e valores públicos é uma
obrigação prevista na Constituição Federal, conforme
artigo 70, parágrafo único da Carta Magma:
Art. 70. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária,
operacional e patrimonial da União e das entidades da
administração direta e indireta, quanto à legalidade,
legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções
e renúncia de receitas, será exercida pelo Congresso
Nacional, mediante controle externo, e pelo sistema de
controle interno de cada Poder.
Parágrafo único. Prestará contas qualquer pessoa �sica
ou jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade,
guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores
públicos ou pelos quais a União responda, ou que, em
nome desta, assuma obrigações de natureza pecuniária.
Em relação ao envio das prestações de contas, via
sistema próprio (CidadES) a esta corte de Contas, é
regulamentada pela Instrução Normativa nº 43/2017
conforme artigos 20, 21 e 35, vejamos:
[...]
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.
[...]
www.tce.es.gov.br

Art. 21 A notificação eletrônica de que trata o artigo
anterior será feita por meio de documento gerado no
CidadES, denominado termo de notificação eletrônico,
cientificando o gestor ou responsável acerca da
inadimplência, bem como da existência de solicitação de
retificação de arquivos.
[...]
§ 2º Caso não acolhidas as razões de justificativas,
independente do cumprimento da obrigação prevista no
§ 1º, o responsável estará sujeito à multa, de acordo com
as disposições da Lei Complementar Estadual 621/2012
e do Regimento Interno do TCEES.
[...]
Art. 35 A omissão de informações e o descumprimento
dos prazos estabelecidos nesta Instrução Normativa
sujeitam o responsável à sanção de multa, de acordo
com as disposições da Lei Complementar Estadual
621/2012 e do Regimento Interno do TCEES.
Observa-se que, conforme Manifestação Técnica
5755/2019-1 o responsável em prestar contas foi
devidamente notificado, através do Termo de Notificação
Eletrônico 3551/2019, e informado da possibilidade de
aplicação de multa prevista no artigo 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).
A omissão do envio das prestações de contas, bem como
o envio tardio, distorce o conceito de gestão pública
eficiente por prejudicar, ou até mesmo inviabilizar, o
exercício tempestivo da fiscalização da despesa pública,
razão pela qual tais condutas são sancionadas por
Terça-feira, 20 de agosto de 2019
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diversos diplomas legais e podem ensejar sanções civis,
penais e administrativas.
Pois bem,

de Contas consoante se verifica nos autos dos processos
TC 8886/2019, 8990/2019, 8630/2019, 9055/2019
8017/2019 entre outros.

Ao consultar o sistema CidadES foi verificado que o
Fundo Municipal de Ação Social De Guaçui , homologou
mês de janeiro e fevereiro 2019 em 25/06/19 e o mês
de março e abril 2019 em 26/06/2019; todas entregues
com atraso

Ante o exposto, divergindo do entendimento da Área
Técnica, do Ministério Público de Contas e do relator,
Conselheiro em Substituição João Luiz Cotta Lovatti,
VOTO por que seja adotada a deliberação que ora
submeto à apreciação deste Colegiado.

O conselheiro Domingos Augusto Taufner em seu Voto
2892/2019-1 (Processo TC 9055/2019-5), cita um trecho
do jurista Hely Lopes Meirelles, onde explica que “o
princípio da verdade material, também denominado da
liberdade na prova, autoriza a Administração a valer-se
de qualquer prova lícita de que a autoridade processante
ou julgadora tenha conhecimento, desde que a faça
trasladar para o processo” (2011, p. 739-740).

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

E ainda, no mesmo voto, o Eminente Conselheiro destaca
que: “a ampla possibilidade de provas no curso do
processo alicerça e ratiﬁca a legitimação dos princípios
da ampla defesa, do devido processo legal e da verdade
material”.
Considerando que esta Corte de Contas busca a
verdade real dos fatos, e, ainda, a prestação de contas
extemporânea quando ocorrer por fatores justificáveis,
pode afastar a irregularidade e a penalidade pela
omissão no dever de prestar contas, ante o princípio da
razoabilidade.
Deste modo, entendo que deve ser determinada a citação
do responsável para apresentar suas justificativas, acerca
do não envio da Prestação de Contas Mensal dos meses
01, 02, 03 e 04 /2019 no prazo estabelecido.
Este vem sendo o entendimento esposado por esta Corte

CITAR a Senhora Josilda Amorim de Lima – Gestora do
Fundo Municipal de Ação Social de Guaçuí, para que
no prazo de 05 (cinco) dias improrrogáveis, apresente
os esclarecimentos que julgar pertinente, bem como
os documentos que entender necessários em razão da
omissão no encaminhamento da Prestação de Contas
Mensal dos meses 01, 02, 03 e 04 de 2019 de acordo com
Instrução Normativa 43/2017, sob pena de aplicação da
multa do artigo 389, inciso VIII do Regimento Interno
desta Corte de Contas.
Sérgio Manoel Nader Borges
Conselheiro Relator
1. DECISÃO TC 01764/2019-3:
Vistos, relatados e discutidos estes autos, DECIDEM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as
razões expostas:
1.1. CITAR a Senhora Josilda Amorim de Lima – Gestora
do Fundo Municipal de Ação Social de Guaçuí, para que
no prazo de 05 (cinco) dias improrrogáveis, apresente
www.tce.es.gov.br

os esclarecimentos que julgar pertinente, bem como
os documentos que entender necessários em razão da
omissão no encaminhamento da Prestação de Contas
Mensal dos meses 01, 02, 03 e 04 de 2019 de acordo com
Instrução Normativa 43/2017, sob pena de aplicação da
multa do artigo 389, inciso VIII do Regimento Interno
desta Corte de Contas.
2. Por maioria, nos termos do Voto Vogal do conselheiro
Sérgio Manoel Nader Borges, vencido o relator João
Luiz Cotta Lovatti, que votou pela aplicação de multa
de R$ 2.000,00 (dois mil reais) com base no artigo 135,
parágrafo 4º da LC 621/2012 c/c artigo 389, inciso VIII,
parágrafo 1º do Regimento Interno.
3. Data da Sessão: 31/07/2019 – 25ª Sessão da Segunda
Câmara.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Manoel Nader Borges
(presidente) e Rodrigo Coelho do Carmo.
4.2. Conselheiros Substitutos: João Luiz Cotta Lovatti
(relator/em substituição).
5. Membro do Ministério Público de Contas: Heron
Carlos Gomes de Oliveira.
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
Decisão 01982/2019-7
Produzido em fase anterior ao julgamento
Processo: 08914/2019-9
Classificação: Controle Externo > Fiscalização > Omissão
UG: FMS - Fundo Municipal de Saúde de Marechal
Floriano
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Relator: Sérgio Manoel Nader Borges
Responsável: HERCULES FERNANDO DE MELLO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – FUNDO MUNICIPAL
DE SAUDE DE MARECHAL FLORIANO – OMISSÃO NO
ENVIO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - EXERCICIO
2018 – CITAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER
BORGES:
RELATÓRIO
Os presentes autos versam acerca de omissão no
encaminhamento da Prestação de Contas Anual do Fundo
Municipal de Saúde de Marechal Floriano, por meio do
sistema CidadES deste Tribunal sob responsabilidade do
Senhor Hercules Fernando de Mello.
Foi emitido o termo de Notificação Eletrônico 2577/2019
ao Senhor Hercules Fernando de Mello, conforme prevê o
artigo 20 da IN TC 43/2017, em razão do descumprimento
do prazo do encaminhamento das Prestações de Contas
Anual retro mencionadas, fixando o prazo de 5 (cinco
dias) para o cumprimento da obrigação sob pena de
multa, nos termos do artigo 35 do mesmo diploma legal.
Conforme Manifestação Técnica Nº 5847/20191 (evento eletrônico 02), o Núcleo de Controle
Externo de Contabilidade e Economia, em virtude do
descumprimento do prazo legal e do não atendimento
ao Termo de Notificação Eletrônico sugeriu a aplicação
de multa ao responsável, a ser dosada pelo relator,
vejamos:
PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO.
Em face do descumprimento do prazo legal e do não
atendimento ao Termo de Notificação eletrônico

2577/2019-7 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).
Encaminhados os autos ao Ministério Público de Contas,
foi elaborado o Parecer 2947/2019-7, da lavra do
Procurador de Contas Dr. Luis Henrique Anastácio Da
Silva que acompanhou in totun a proposta constante na
referida Manifestação Técnica (5847/2019-9).
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
Compete ao Tribunal de Contas efetuar a fiscalização dos
atos que resultem receita ou despesa, praticados pelos
responsáveis sujeitos à sua jurisdição, para assegurar a
eficácia do controle dos recursos públicos e para instruir
o julgamento das contas públicas.
O encaminhamento da Prestação de Contas por parte
do responsável, seja ele pessoa �sica ou jurídica, pública
ou privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou
administre dinheiros, bens e valores públicos é uma
obrigação prevista na Constituição Federal, conforme
artigo 70, parágrafo único da Carta Magma:
Art. 70. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária,
operacional e patrimonial da União e das entidades da
administração direta e indireta, quanto à legalidade,
legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções
e renúncia de receitas, será exercida pelo Congresso
www.tce.es.gov.br

Nacional, mediante controle externo, e pelo sistema de
controle interno de cada Poder.
Parágrafo único. Prestará contas qualquer pessoa �sica
ou jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade,
guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores
públicos ou pelos quais a União responda, ou que, em
nome desta, assuma obrigações de natureza pecuniária.
Em relação ao envio das prestações de contas, via
sistema próprio (CidadES) a esta corte de Contas, é
regulamentada pela Instrução Normativa nº 43/2017
conforme artigos 20, 21 e 35, vejamos:
[...]
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.
[...]
Art. 21 A notificação eletrônica de que trata o artigo
anterior será feita por meio de documento gerado no
CidadES, denominado termo de notificação eletrônico,
cientificando o gestor ou responsável acerca da
inadimplência, bem como da existência de solicitação de
retificação de arquivos.
[...]
§ 2º Caso não acolhidas as razões de justificativas,
independente do cumprimento da obrigação prevista no
§ 1º, o responsável estará sujeito à multa, de acordo com
as disposições da Lei Complementar Estadual 621/2012
e do Regimento Interno do TCEES.
Terça-feira, 20 de agosto de 2019
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[...]
Art. 35 A omissão de informações e o descumprimento
dos prazos estabelecidos nesta Instrução Normativa
sujeitam o responsável à sanção de multa, de acordo
com as disposições da Lei Complementar Estadual
621/2012 e do Regimento Interno do TCEES.
Observa-se que, conforme Manifestação Técnica
5847/2019-1 o responsável em prestar contas
foi devidamente notificado, através do Termo de
Notificação 2577/2019 e informado da possibilidade de
aplicação de multa prevista no artigo 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).
A omissão do envio das prestações de contas, bem como
o envio tardio, distorce o conceito de gestão pública
eficiente por prejudicar, ou até mesmo inviabilizar, o
exercício tempestivo da fiscalização da despesa pública,
razão pela qual tais condutas são sancionadas por
diversos diplomas legais e podem ensejar sanções civis,
penais e administrativas.

de qualquer prova lícita de que a autoridade processante
ou julgadora tenha conhecimento, desde que a faça
trasladar para o processo” (2011, p. 739-740).

Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as
razões expostas pelo Relator, em:

E ainda, no mesmo voto, o Eminente Conselheiro destaca
que: “a ampla possibilidade de provas no curso do
processo alicerça e ratiﬁca a legitimação dos princípios
da ampla defesa, do devido processo legal e da verdade
material”.

1.1. CITAR o Senhor Hercules Fernando de Mello – Gestor
do Fundo Municipal de Saúde de Marechal Floriano,
para que no prazo de 05 (cinco) dias improrrogáveis,
apresente os esclarecimentos que julgar pertinente,
bem como os documentos que entender necessários em
razão da omissão no encaminhamento da Prestação de
Contas Anual Exercício 2018 de acordo com Instrução
Normativa 43/2017, sob pena de aplicação da multa do
artigo 389, inciso VIII do Regimento Interno desta Corte
de Contas.

Considerando que esta Corte de Contas busca a
verdade real dos fatos, e, ainda, a prestação de contas
extemporânea quando ocorrer por fatores justificáveis,
pode afastar a irregularidade e a penalidade pela
omissão no dever de prestar contas, ante o princípio da
razoabilidade.
Deste modo, entendo que deve ser determinada a citação
do responsável para apresentar suas justificativas, acerca
do não envio da Prestação de Contas Anual Exercício
2018 do Fundo Municipal de Saúde De Marechal Floriano
no prazo estabelecido.

Pois bem,

Este vem sendo o entendimento esposado por esta Corte
de Contas consoante se verifica nos autos dos processos
TC 8886/2019, 8990/2019, 8630/2019, 9055/2019
8017/2019 entre outros.

Ao consultar o sistema CidadES foi verificado que
o Fundo Municipal de Saúde de Marechal Floriano
homologou a Prestação de Contas Anual exercício 2018
em 23/07/2019, em atraso .

Ante o exposto, divergindo do entendimento da Área
Técnica e Ministério Público de Contas, VOTO por que
seja adotada a deliberação que ora submeto à apreciação
deste Colegiado.

O conselheiro Domingos Augusto Taufner em seu Voto
2892/2019-1 (Processo TC 9055/2019-5), cita um trecho
do jurista Hely Lopes Meirelles, onde explica que “o
princípio da verdade material, também denominado da
liberdade na prova, autoriza a Administração a valer-se

Sérgio Manoel Nader Borges
Conselheiro Relator
1. DECISÃO:
Vistos, relatados e discutidos estes autos, DECIDEM os
www.tce.es.gov.br

2. Unânime.
3. Data da Sessão: 07/08/2019 – 26ª Sessão da Segunda
Câmara.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Manoel Nader Borges
(presidente/relator), Domingos Augusto Taufner e
Rodrigo Coelho do Carmo.
5. Membro do Ministério Público de Contas: Luis
Henrique Anastácio da Silva.
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
Decisão 01982/2019-7
Produzido em fase anterior ao julgamento
Processo: 08914/2019-9
Classificação: Controle Externo > Fiscalização > Omissão
UG: FMS - Fundo Municipal de Saúde de Marechal
Floriano
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Relator: Sérgio Manoel Nader Borges
Responsável: HERCULES FERNANDO DE MELLO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – FUNDO MUNICIPAL
DE SAUDE DE MARECHAL FLORIANO – OMISSÃO NO
ENVIO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - EXERCICIO
2018 – CITAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER
BORGES:
RELATÓRIO
Os presentes autos versam acerca de omissão no
encaminhamento da Prestação de Contas Anual do Fundo
Municipal de Saúde de Marechal Floriano, por meio do
sistema CidadES deste Tribunal sob responsabilidade do
Senhor Hercules Fernando de Mello.
Foi emitido o termo de Notificação Eletrônico 2577/2019
ao Senhor Hercules Fernando de Mello, conforme prevê o
artigo 20 da IN TC 43/2017, em razão do descumprimento
do prazo do encaminhamento das Prestações de Contas
Anual retro mencionadas, fixando o prazo de 5 (cinco
dias) para o cumprimento da obrigação sob pena de
multa, nos termos do artigo 35 do mesmo diploma legal.
Conforme Manifestação Técnica Nº 5847/20191 (evento eletrônico 02), o Núcleo de Controle
Externo de Contabilidade e Economia, em virtude do
descumprimento do prazo legal e do não atendimento
ao Termo de Notificação Eletrônico sugeriu a aplicação
de multa ao responsável, a ser dosada pelo relator,
vejamos:
PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO.
Em face do descumprimento do prazo legal e do não
atendimento ao Termo de Notificação eletrônico

2577/2019-7 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).
Encaminhados os autos ao Ministério Público de Contas,
foi elaborado o Parecer 2947/2019-7, da lavra do
Procurador de Contas Dr. Luis Henrique Anastácio Da
Silva que acompanhou in totun a proposta constante na
referida Manifestação Técnica (5847/2019-9).
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
Compete ao Tribunal de Contas efetuar a fiscalização dos
atos que resultem receita ou despesa, praticados pelos
responsáveis sujeitos à sua jurisdição, para assegurar a
eficácia do controle dos recursos públicos e para instruir
o julgamento das contas públicas.
O encaminhamento da Prestação de Contas por parte
do responsável, seja ele pessoa �sica ou jurídica, pública
ou privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou
administre dinheiros, bens e valores públicos é uma
obrigação prevista na Constituição Federal, conforme
artigo 70, parágrafo único da Carta Magma:
Art. 70. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária,
operacional e patrimonial da União e das entidades da
administração direta e indireta, quanto à legalidade,
legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções
e renúncia de receitas, será exercida pelo Congresso
www.tce.es.gov.br

Nacional, mediante controle externo, e pelo sistema de
controle interno de cada Poder.
Parágrafo único. Prestará contas qualquer pessoa �sica
ou jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade,
guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores
públicos ou pelos quais a União responda, ou que, em
nome desta, assuma obrigações de natureza pecuniária.
Em relação ao envio das prestações de contas, via
sistema próprio (CidadES) a esta corte de Contas, é
regulamentada pela Instrução Normativa nº 43/2017
conforme artigos 20, 21 e 35, vejamos:
[...]
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.
[...]
Art. 21 A notificação eletrônica de que trata o artigo
anterior será feita por meio de documento gerado no
CidadES, denominado termo de notificação eletrônico,
cientificando o gestor ou responsável acerca da
inadimplência, bem como da existência de solicitação de
retificação de arquivos.
[...]
§ 2º Caso não acolhidas as razões de justificativas,
independente do cumprimento da obrigação prevista no
§ 1º, o responsável estará sujeito à multa, de acordo com
as disposições da Lei Complementar Estadual 621/2012
e do Regimento Interno do TCEES.
Terça-feira, 20 de agosto de 2019
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[...]
Art. 35 A omissão de informações e o descumprimento
dos prazos estabelecidos nesta Instrução Normativa
sujeitam o responsável à sanção de multa, de acordo
com as disposições da Lei Complementar Estadual
621/2012 e do Regimento Interno do TCEES.
Observa-se que, conforme Manifestação Técnica
5847/2019-1 o responsável em prestar contas
foi devidamente notificado, através do Termo de
Notificação 2577/2019 e informado da possibilidade de
aplicação de multa prevista no artigo 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).
A omissão do envio das prestações de contas, bem como
o envio tardio, distorce o conceito de gestão pública
eficiente por prejudicar, ou até mesmo inviabilizar, o
exercício tempestivo da fiscalização da despesa pública,
razão pela qual tais condutas são sancionadas por
diversos diplomas legais e podem ensejar sanções civis,
penais e administrativas.

de qualquer prova lícita de que a autoridade processante
ou julgadora tenha conhecimento, desde que a faça
trasladar para o processo” (2011, p. 739-740).

Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as
razões expostas pelo Relator, em:

E ainda, no mesmo voto, o Eminente Conselheiro destaca
que: “a ampla possibilidade de provas no curso do
processo alicerça e ratiﬁca a legitimação dos princípios
da ampla defesa, do devido processo legal e da verdade
material”.

1.1. CITAR o Senhor Hercules Fernando de Mello – Gestor
do Fundo Municipal de Saúde de Marechal Floriano,
para que no prazo de 05 (cinco) dias improrrogáveis,
apresente os esclarecimentos que julgar pertinente,
bem como os documentos que entender necessários em
razão da omissão no encaminhamento da Prestação de
Contas Anual Exercício 2018 de acordo com Instrução
Normativa 43/2017, sob pena de aplicação da multa do
artigo 389, inciso VIII do Regimento Interno desta Corte
de Contas.

Considerando que esta Corte de Contas busca a
verdade real dos fatos, e, ainda, a prestação de contas
extemporânea quando ocorrer por fatores justificáveis,
pode afastar a irregularidade e a penalidade pela
omissão no dever de prestar contas, ante o princípio da
razoabilidade.
Deste modo, entendo que deve ser determinada a citação
do responsável para apresentar suas justificativas, acerca
do não envio da Prestação de Contas Anual Exercício
2018 do Fundo Municipal de Saúde De Marechal Floriano
no prazo estabelecido.

Pois bem,

Este vem sendo o entendimento esposado por esta Corte
de Contas consoante se verifica nos autos dos processos
TC 8886/2019, 8990/2019, 8630/2019, 9055/2019
8017/2019 entre outros.

Ao consultar o sistema CidadES foi verificado que
o Fundo Municipal de Saúde de Marechal Floriano
homologou a Prestação de Contas Anual exercício 2018
em 23/07/2019, em atraso .

Ante o exposto, divergindo do entendimento da Área
Técnica e Ministério Público de Contas, VOTO por que
seja adotada a deliberação que ora submeto à apreciação
deste Colegiado.

O conselheiro Domingos Augusto Taufner em seu Voto
2892/2019-1 (Processo TC 9055/2019-5), cita um trecho
do jurista Hely Lopes Meirelles, onde explica que “o
princípio da verdade material, também denominado da
liberdade na prova, autoriza a Administração a valer-se

Sérgio Manoel Nader Borges
Conselheiro Relator
1. DECISÃO:
Vistos, relatados e discutidos estes autos, DECIDEM os
www.tce.es.gov.br

2. Unânime.
3. Data da Sessão: 07/08/2019 – 26ª Sessão da Segunda
Câmara.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Manoel Nader Borges
(presidente/relator), Domingos Augusto Taufner e
Rodrigo Coelho do Carmo.
5. Membro do Ministério Público de Contas: Luis
Henrique Anastácio da Silva.
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
Decisão 01983/2019-1
Produzido em fase anterior ao julgamento
Processo: 09083/2019-7
Classificação: Controle Externo > Fiscalização > Omissão
UG: SME - Secretaria Municipal de Educação de São
Mateus
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Relator: Sérgio Manoel Nader Borges
Responsável: JOSE ADILSON VIEIRA DE JESUS
PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL – OMISSÃO MESES
01, 02, 03 E 04/2019 – SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO DE SÃO MATEUS – CITAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER
BORGES:
RELATÓRIO
Os presentes autos versam acerca de omissão no
encaminhamento, por meio do sistema CidadES deste
Tribunal, da Prestação de Contas mensal da Secretaria
Municipal de Educação de São Mateus referente aos
meses 01, 02, 03 e 04 /2019 sob responsabilidade do
Senhor José Adilson Vieira de Jesus conforme Instrução
Normativa TC 43/2017.
Foi emitido o termo de Notificação Eletrônico 3556/2019
a Sr. José Adilson Vieira de Jesus, conforme prevê o artigo
20 da IN TC4 3/2017, em razão do descumprimento do
prazo do encaminhamento das Prestações de Contas
mensais retro mencionadas, fixando o prazo de 5 (cinco
dias) para o cumprimento da obrigação sob pena de
multa, nos termos do artigo 35 do mesmo diploma legal.
Conforme manifestação Técnica Nº 5916/2019-7
(evento eletrônico 02), o Núcleo de Controle Externo
de Contabilidade e Economia, em virtude do não
atendimento ao termo de Notificação Eletrônico sugeriu
a aplicação de multa ao responsável, a ser dosada pelo
relator, vejamos:
PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO.
Em face do descumprimento do prazo legal e o não
atendimento ao Termo de Notificação Eletrônico

3556/2019 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).
O Ministério Público de Contas, em Parecer 2953/20192 exarado pelo Procurador de Contas Dr. Luciano Vieira,
acompanhou in totun a proposta constante na referida
Manifestação Técnica (5916/2019).
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
Compete ao Tribunal de Contas efetuar a fiscalização dos
atos que resultem receita ou despesa, praticados pelos
responsáveis sujeitos à sua jurisdição, para assegurar a
eficácia do controle dos recursos públicos e para instruir
o julgamento das contas públicas.
O encaminhamento da Prestação de Contas por parte
do responsável, seja ele pessoa �sica ou jurídica, pública
ou privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou
administre dinheiros, bens e valores públicos é uma
obrigação prevista na Constituição Federal, conforme
artigo 70, parágrafo único da Carta Magma:
Art. 70. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária,
operacional e patrimonial da União e das entidades da
administração direta e indireta, quanto à legalidade,
legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções
e renúncia de receitas, será exercida pelo Congresso
Nacional, mediante controle externo, e pelo sistema de
www.tce.es.gov.br

controle interno de cada Poder.
Parágrafo único. Prestará contas qualquer pessoa �sica
ou jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade,
guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores
públicos ou pelos quais a União responda, ou que, em
nome desta, assuma obrigações de natureza pecuniária.
Em relação ao envio das prestações de contas, via
sistema próprio (CidadES) a esta corte de Contas, é
regulamentada pela Instrução Normativa nº 43/2017
conforme artigos 20, 21 e 35, vejamos:
[...]
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.
[...]
Art. 21 A notificação eletrônica de que trata o artigo
anterior será feita por meio de documento gerado no
CidadES, denominado termo de notificação eletrônico,
cientificando o gestor ou responsável acerca da
inadimplência, bem como da existência de solicitação de
retificação de arquivos.
[...]
§ 2º Caso não acolhidas as razões de justificativas,
independente do cumprimento da obrigação prevista no
§ 1º, o responsável estará sujeito à multa, de acordo com
as disposições da Lei Complementar Estadual 621/2012
e do Regimento Interno do TCEES.
[...]
Terça-feira, 20 de agosto de 2019
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Art. 35 A omissão de informações e o descumprimento
dos prazos estabelecidos nesta Instrução Normativa
sujeitam o responsável à sanção de multa, de acordo
com as disposições da Lei Complementar Estadual
621/2012 e do Regimento Interno do TCEES.
Observa-se que, conforme Manifestação Técnica
5916/2019-7 o responsável em prestar contas foi
devidamente notificado, através do Termo de Notificação
Eletrônico 3566/2019, e informado da possibilidade de
aplicação de multa prevista no artigo 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).
A omissão do envio das prestações de contas, bem como
o envio tardio, distorce o conceito de gestão pública
eficiente por prejudicar, ou até mesmo inviabilizar, o
exercício tempestivo da fiscalização da despesa pública,
razão pela qual tais condutas são sancionadas por
diversos diplomas legais e podem ensejar sanções civis,
penais e administrativas.
Pois bem,
Ao consultar o sistema CidadES foi verificado que a
Secretaria Municipal de Educação de São Mateus,
homologou os períodos 01, 02, 03 e 04/2019, em
03/06/2019, 04/06/2019, 13/06/2019 e 13/06/2019
respectivamente, todos em atraso.
O Conselheiro Domingos Augusto Taufner em seu Voto
2892/2019-1 (Processo TC 9055/2019-5), cita um trecho
do jurista Hely Lopes Meirelles, onde explica que “o
princípio da verdade material, também denominado da
liberdade na prova, autoriza a Administração a valer-se

de qualquer prova lícita de que a autoridade processante
ou julgadora tenha conhecimento, desde que a faça
trasladar para o processo” (2011, p. 739-740).
E ainda, no mesmo voto, o Eminente Conselheiro destaca
que: “a ampla possibilidade de provas no curso do
processo alicerça e ratiﬁca a legitimação dos princípios
da ampla defesa, do devido processo legal e da verdade
material”.
Considerando que esta Corte de Contas busca a
verdade real dos fatos, e, ainda, a prestação de contas
extemporânea quando ocorrer por fatores justificáveis,
pode afastar a irregularidade e a penalidade pela
omissão no dever de prestar contas, ante o princípio da
razoabilidade.
Deste modo, entendo que deve ser determinada a citação
do responsável para apresentar suas justificativas, acerca
do não envio da Prestação de Contas Mensal dos meses
01,02,03 e 04 /2019 no prazo estabelecido.
Este vem sendo o entendimento esposado por esta Corte
de Contas consoante se verifica nos autos dos processos
TC 8886/2019; 8990/2019, 8630/2019, 9055/2019
8017/2019 entre outros.
Ante o exposto, divergindo do entendimento da Área
Técnica e Ministério Público de Contas, VOTO por que
seja adotada a deliberação que ora submeto à apreciação
deste Colegiado.
Sérgio Manoel Nader Borges
Conselheiro Relator
1. DECISÃO:
Vistos, relatados e discutidos estes autos, DECIDEM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
www.tce.es.gov.br

Santo, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as
razões expostas pelo Relator, em:
1.1. CITAR o Senhor José Adilson Vieira de Jesus – Gestor
da Secretaria Municipal de Educação de São Mateus,
para que no prazo de 05 (cinco) dias improrrogáveis,
apresente os esclarecimentos que julgar pertinente,
bem como os documentos que entender necessários
em razão da omissão no encaminhamento da Prestação
de Contas Mensal dos meses 01,02, 03 e 04 de 2019 de
acordo com Instrução Normativa 43/2017, sob pena de
aplicação da multa do artigo 389, inciso VIII do Regimento
Interno desta Corte de Contas.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 07/08/2019 – 26ª Sessão da Segunda
Câmara.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Manoel Nader Borges
(presidente/relator), Domingos Augusto Taufner e
Rodrigo Coelho do Carmo.
5. Membro do Ministério Público de Contas: Luis
Henrique Anastácio da Silva.
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
Decisão 01974/2019-2
Produzido em fase anterior ao julgamento
Processo: 09082/2019-2
Classificação: Controle Externo > Fiscalização > Omissão
UG: SEME - Secretaria Municipal de Educação de
Presidente Kennedy
Relator: Domingos Augusto Taufner
Terça-feira, 20 de agosto de 2019
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Responsável: DILZERLY MIRANDA MACHADO TINOCO
FISCALIZAÇÃO – OMISSÃO - PRESTAÇÃO DE CONTAS
MENSAL – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE
PRESIDENTE KENNEDY – MÊS 2, 3 E 4/2019– CITAÇÃO
O EXMO. SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO
TAUFNER:
RELATÓRIO
O presente processo foi constituído em virtude de
omissão da Secretaria Municipal de Educação de
Presidente Kennedy, sob responsabilidade da Sra.
Dilzerly Miranda Machado Tinoco, no encaminhamento
da Prestação de Contas Mensal dos meses 2, 3 e 4/2019,
prevista na Instrução Normativa TC 43/2017.
Através do Termo de Notificação Eletrônico nº 3685/2019
a responsável foi notificada do descumprimento do
prazo para envio/homologação dos dados da Prestação
de Contas Mensal dos meses de fevereiro, março e 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
05914/2019-8 opinando pela aplicação de multa a
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
02210/2019-5 encampou o entendimento técnico.
FUNDAMENTAÇÃO
Compete ao Tribunal de Contas efetuar a fiscalização dos
atos que resultem receita ou despesa, praticados pelos
responsáveis sujeitos à sua jurisdição, para assegurar a

eficácia do controle dos recursos públicos e para instruir
o julgamento das contas públicas.
O presente processo trata de omissão no
encaminhamento por meio do sistema CidadES deste
Tribunal da Prestação de Contas Mensal do mês de
fevereiro, março e abril de 2019.
Assim dispõe o artigo 20, §2º e artigo 35 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. ”
Art. 35 A omissão de informações e o descumprimento
dos prazos estabelecidos nesta Instrução Normativa
sujeitam o responsável à sanção de multa, de acordo
com as disposições da Lei Complementar Estadual
621/2012 e do Regimento Interno do TCEES.
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,
www.tce.es.gov.br

vejamos:
Art. 135. O Tribunal de Contas poderá aplicar multa de
até R$ 100.000,00 (cem mil reais), ou valor equivalente
em outra moeda que venha a ser adotada como moeda
nacional, aos responsáveis por:
[...]
VIII - não envio ou envio fora do prazo de documentos
e/ou informações que compõem a prestação de contas;
§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
responsáveis
Observa-se que o prazo para entrega da prestação
de contas mensal do mês de fevereiro vencia no dia
10/03/2019 e foi homologada no dia 05/06/2018, o
prazo do mês de março vencia no dia 10/04/2019 e
foi homologada no dia 05/06/2019, ou seja, foram
homologadas em atraso. Já o mês de abril foi homologado
dentro do prazo.
Terça-feira, 20 de agosto de 2019
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Hely Lopes Meireles (2011, p. 739-740) explica que “o
princípio da verdade material, também denominado da
liberdade na prova, autoriza a Administração a valer-se
de qualquer prova lícita de que a autoridade processante
ou julgadora tenha conhecimento, desde que a faça
trasladar para o processo”.
A ampla possibilidade de provas no curso do processo
alicerça e ratifica a legitimação dos princípios da ampla
defesa, do devido processo legal e da verdade material.
Esta Corte de Contas tem seu maior interesse em conhecer
a realidade dos atos de gestão da coisa pública, motivo
pelo qual entendo que deve ser determinada a citação
do responsável para apresentar suas justificativas, acerca
do envio em atraso da Prestação de Contas Mensal dos
meses de janeiro e fevereiro de 2019.

da Prestação de Contas Mensal dos meses de fevereiro
e março de 2019 de acordo com Instrução Normativa
43/2017, sob pena de aplicação da multa do artigo 389,
inciso VIII do Regimento Interno desta Corte de Contas.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 07/08/2019 – 26ª Sessão da Segunda
Câmara.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Manoel Nader Borges
(presidente), Domingos Augusto Taufner (relator) e
Rodrigo Coelho do Carmo.
5. Membro do Ministério Público de Contas: Luis
Henrique Anastácio da Silva.
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente

omissão do Fundo Municipal de Saúde de São Mateus,
sob responsabilidade do Sr. Henrique Luis Follador, no
encaminhamento da Prestação de Contas Mensal dos
meses 2, 3 e 4/2019, prevista na Instrução Normativa TC
43/2017.
Através do Termo de Notificação Eletrônico nº 3569/2019
o responsável foi notificado do descumprimento do prazo
para envio/homologação dos dados da Prestação de
Contas Mensal, fevereiro, março e 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
05826/2019-8 opinando pela aplicação de multa ao
responsável tendo em vista o não atendimento ao termo
de notificação.

Ante todo o exposto, divergindo do entendimento da
Área técnica e do Ministério Público de Contas, VOTO
para que seja adotada a deliberação que ora submeto à
apreciação deste Colegiado.

Produzido em fase anterior ao julgamento

O Ministério Público de Contas através do Procurador
Heron Carlos Gomes de Oliveira por meio do Parecer nº
02305/2019-7 encampou o entendimento técnico.

DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER

Processo: 08889/2019-4

FUNDAMENTAÇÃO

Relator

Classificação: Controle Externo > Fiscalização > Omissão

1. DECISÃO:

UG: FMSSM - Fundo Municipal de Saúde de São Mateus

Vistos, relatados e discutidos estes autos, DECIDEM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as
razões expostas pelo Relator, por:

Relator: Domingos Augusto Taufner

Compete ao Tribunal de Contas efetuar a fiscalização dos
atos que resultem receita ou despesa, praticados pelos
responsáveis sujeitos à sua jurisdição, para assegurar a
eficácia do controle dos recursos públicos e para instruir
o julgamento das contas públicas.

1.1. CITAR a Sra. Dilzerly Miranda Machado Tinoco –
responsável pela Secretaria Municipal de Educação de
Presidente Kennedy, para que no prazo de 05 (cinco) dias
improrrogáveis, apresente os esclarecimentos que julgar
pertinente, bem como os documentos que entender
necessários em razão da omissão no encaminhamento

Decisão 01969/2019-1

Responsável: HENRIQUE LUIS FOLLADOR
FISCALIZAÇÃO – OMISSÃO – PRESTAÇÃO DE CONTAS
MENSAL – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO
MATEUS – MÊS 2 E 3/2019 – CITAÇÃO
O EXMO. SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO
TAUFNER:
RELATÓRIO
O presente processo foi constituído em virtude de
www.tce.es.gov.br

O presente processo trata de omissão no
encaminhamento por meio do sistema CidadES deste
Tribunal da Prestação de Contas Mensal do mês de
fevereiro, março e abril de 2019.
Observa-se que o responsável foi notificado pelo
descumprimento dos prazos para envio e homologação
das remessas previstas para o período.
Terça-feira, 20 de agosto de 2019
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Assim dispõe o artigo 20, §2º e artigo 35 da Instrução
Normativa 43/2017:

VIII - não envio ou envio fora do prazo de documentos
e/ou informações que compõem a prestação de contas;

alicerça e ratifica a legitimação dos princípios da ampla
defesa, do devido processo legal e da verdade material.

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.

§4º A multa aplicada com fundamento nos incisos IV
a IX, XIV e XV prescinde de prévia comunicação dos
responsáveis.

Esta Corte de Contas tem seu maior interesse em conhecer
a realidade dos atos de gestão da coisa pública, motivo
pelo qual entendo que deve ser determinada a citação
do responsável para apresentar suas justificativas, acerca
do envio em atraso da Prestação de Contas Mensal dos
meses de fevereiro e março de 2019.

§ 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. ”
Art. 35 A omissão de informações e o descumprimento
dos prazos estabelecidos nesta Instrução Normativa
sujeitam o responsável à sanção de multa, de acordo
com as disposições da Lei Complementar Estadual
621/2012 e do Regimento Interno do TCEES.
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:

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
responsáveis
Observa-se que o responsável homologou a Prestação de
Contas Mensal, porém os meses de fevereiro que o prazo
vencia no dia 10/03/2019 a PCM foi homologada no dia
28/05/19 e o mês de março que vencia no dia 10/04/19
foi homologado no dia 03/06/19 de 2019 estando assim
em atraso. Já o mês de abril foi homologado dentro do
prazo.

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:

Hely Lopes Meireles (2011, p. 739-740) explica que “o
princípio da verdade material, também denominado da
liberdade na prova, autoriza a Administração a valer-se
de qualquer prova lícita de que a autoridade processante
ou julgadora tenha conhecimento, desde que a faça
trasladar para o processo”.

[...]

A ampla possibilidade de provas no curso do processo
www.tce.es.gov.br

Ante todo o exposto, divergindo do entendimento da
Área técnica e do Ministério Público de Contas, VOTO
para que seja adotada a deliberação que ora submeto à
apreciação deste Colegiado.
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Relator
1. DECISÃO:
Vistos, relatados e discutidos estes autos, DECIDEM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as
razões expostas pelo Relator, por:
1.1. CITAR o Sr. Henrique Luis Follador – responsável
pelo Fundo Municipal de Saúde de São Mateus,
para que no prazo de 05 (cinco) dias improrrogáveis,
apresente os esclarecimentos que julgar pertinente,
bem como os documentos que entender necessários
em razão da omissão no encaminhamento da Prestação
de Contas Mensal dos meses de fevereiro e março de
2019 de acordo com Instrução Normativa 43/2017, sob
pena de aplicação da multa do artigo 389, inciso VIII do
Regimento Interno desta Corte de Contas.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 07/08/2019 – 26ª Sessão da Segunda
Terça-feira, 20 de agosto de 2019

121

ATOS DA 2a CÂMARA

Câmara.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Manoel Nader Borges
(presidente), Domingos Augusto Taufner (relator) e
Rodrigo Coelho do Carmo.
5. Membro do Ministério Público de Contas: Luis
Henrique Anastácio da Silva.
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
Decisão 01972/2019-3
Produzido em fase anterior ao julgamento
Processo: 09066/2019-3
Classificação: Controle Externo > Fiscalização > Omissão
UG: SMC - Secretaria Municipal de Cultura de São Mateus
Relator: Domingos Augusto Taufner
Responsável: DOMINGAS DOS SANTOS DEALDINA
FISCALIZAÇÃO – OMISSÃO - PRESTAÇÃO DE CONTAS
MENSAL – SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DE
SÃO MATEUS – MÊS 1, 2, 3 e 4/2019– CITAÇÃO
O EXMO. SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO
TAUFNER:

a responsável foi notificada do descumprimento do
prazo para envio/homologação dos dados da Prestação
de Contas Mensal dos meses de janeiro, fevereiro,
março e abril de 2019, fixando prazo de cinco dias para
cumprimento da obrigação, sob pena de multa.

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. ”

O Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e
Economia – NCE elaborou a Manifestação Técnica nº
05891/2019-1 opinando pela aplicação de multa a
responsável tendo em vista o não atendimento ao termo
de notificação.

Art. 35 A omissão de informações e o descumprimento
dos prazos estabelecidos nesta Instrução Normativa
sujeitam o responsável à sanção de multa, de acordo
com as disposições da Lei Complementar Estadual
621/2012 e do Regimento Interno do TCEES.

O Ministério Público de Contas através do Procurador
Luciano Vieira por meio do Parecer nº 02212/2019-4
encampou o entendimento técnico.

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:

FUNDAMENTAÇÃO
Compete ao Tribunal de Contas efetuar a fiscalização dos
atos que resultem receita ou despesa, praticados pelos
responsáveis sujeitos à sua jurisdição, para assegurar a
eficácia do controle dos recursos públicos e para instruir
o julgamento das contas públicas.
O presente processo trata de omissão no
encaminhamento por meio do sistema CidadES deste
Tribunal da Prestação de Contas Mensal do mês de
janeiro, fevereiro, março e abril de 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:
[...]

RELATÓRIO

Assim dispõe o artigo 20, §2º e artigo 35 da Instrução
Normativa 43/2017:

VIII - não envio ou envio fora do prazo de documentos
e/ou informações que compõem a prestação de contas;

O presente processo foi constituído em virtude de
omissão da Secretaria Municipal de Cultura de São
Mateus, sob responsabilidade da Sra. Domingas dos
Santos Dealdina, no encaminhamento da Prestação de
Contas Mensal dos meses 1, 2, 3 e 4/2019, prevista na
Instrução Normativa TC 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.

§4º A multa aplicada com fundamento nos incisos IV
a IX, XIV e XV prescinde de prévia comunicação dos
responsáveis.

Através do Termo de Notificação Eletrônico nº 3563/2019

§ 2º. Esgotado o prazo estabelecido no caput, o
www.tce.es.gov.br

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
Terça-feira, 20 de agosto de 2019
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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
responsáveis
Observa-se que o prazo para entrega da prestação
de contas mensal do mês de janeiro vencia no dia
20/02/2019 e foi homologada no dia 03/06/2018, o
prazo do mês de fevereiro vencia no dia 10/03/2019
e foi homologada no dia 04/06/2019, ou seja, foram
homologadas em atraso. Já o meses de março e abril
foram homologados dentro do prazo.
Hely Lopes Meireles (2011, p. 739-740) explica que “o
princípio da verdade material, também denominado da
liberdade na prova, autoriza a Administração a valer-se
de qualquer prova lícita de que a autoridade processante
ou julgadora tenha conhecimento, desde que a faça
trasladar para o processo”.
A ampla possibilidade de provas no curso do processo
alicerça e ratifica a legitimação dos princípios da ampla
defesa, do devido processo legal e da verdade material.
Esta Corte de Contas tem seu maior interesse em conhecer
a realidade dos atos de gestão da coisa pública, motivo
pelo qual entendo que deve ser determinada a citação
do responsável para apresentar suas justificativas, acerca
do envio em atraso da Prestação de Contas Mensal dos
meses de janeiro e fevereiro de 2019.
Ante todo o exposto, divergindo do entendimento da

Área técnica e do Ministério Público de Contas, VOTO
para que seja adotada a deliberação que ora submeto à
apreciação deste Colegiado.
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Relator

Decisão 01970/2019-4
Produzido em fase anterior ao julgamento
Processo: 09042/2019-8
Classificação: Controle Externo > Fiscalização > Omissão
UG: SEMAM - Secretaria de Meio Ambiente de Aracruz

1. DECISÃO:
Vistos, relatados e discutidos estes autos, DECIDEM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as
razões expostas pelo Relator, por:
1.1. CITAR a Sra. Domingas dos Santos Dealdina –
responsável pela Secretaria Municipal de Cultura
de São Mateus, para que no prazo de 05 (cinco) dias
improrrogáveis, apresente os esclarecimentos que julgar
pertinente, bem como os documentos que entender
necessários em razão da omissão no encaminhamento
da Prestação de Contas Mensal dos meses de janeiro e
fevereiro de 2019 de acordo com Instrução Normativa
43/2017, sob pena de aplicação da multa do artigo 389,
inciso VIII do Regimento Interno desta Corte de Contas.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 07/08/2019 – 26ª Sessão da Segunda
Câmara.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Manoel Nader Borges
(presidente), Domingos Augusto Taufner (relator) e
Rodrigo Coelho do Carmo.
5. Membro do Ministério Público de Contas: Luis
Henrique Anastácio da Silva.
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
www.tce.es.gov.br

Relator: Domingos Augusto Taufner
Responsável: EDGAR ALLAN MARTINS
FISCALIZAÇÃO – OMISSÃO - PRESTAÇÃO DE CONTAS
MENSAL – SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DE
ARACRUZ – MÊS 1, 2 3/2019– CITAÇÃO
O EXMO. SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO
TAUFNER:
RELATÓRIO
O presente processo foi constituído em virtude de
omissão da Secretaria de Meio Ambiente de Aracruz,
sob responsabilidade do Sr. Edgar Allan Martins, no
encaminhamento da Prestação de Contas Mensal dos
meses 1, 2, 3 e 4/2019, prevista na Instrução Normativa
TC 43/2017.
Através do Termo de Notificação Eletrônico nº 3594/2019
o responsável foi notificado do descumprimento do
prazo para envio/homologação dos dados da Prestação
de Contas Mensal dos meses de janeiro, fevereiro,
março e 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
05863/2019-9 opinando pela aplicação de multa ao
responsável tendo em vista o não atendimento ao termo
de notificação.
Terça-feira, 20 de agosto de 2019
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O Ministério Público de Contas através do Procurador
Luis Henrique Anastácio da Silva por meio do Parecer nº
02209/2019-2 encampou o entendimento técnico.

sujeitam o responsável à sanção de multa, de acordo com
as disposições da Lei Complementar Estadual 621/2012
e do Regimento Interno do TCEES.

§1º A multa aplicada com fundamento nos incisos IV
a IX, XIII e XIV, prescinde de prévia comunicação dos
responsáveis

FUNDAMENTAÇÃO

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:

Observa-se que o prazo para entrega da prestação
de contas mensal do mês de janeiro vencia no dia
20/02/2019 e foi homologada no dia 05/06/2018, o
prazo do mês de fevereiro vencia no dia 10/03/2019 e
foi homologada no dia 06/06/2019 já o prazo para o mês
de março vencia no dia 10/04/2019 e foi homologado no
dia 07/06/2019, ou seja, foram homologadas em atraso.
Já o mês de abril foi homologado dentro do prazo.

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:

Hely Lopes Meireles (2011, p. 739-740) explica que “o
princípio da verdade material, também denominado da
liberdade na prova, autoriza a Administração a valer-se
de qualquer prova lícita de que a autoridade processante
ou julgadora tenha conhecimento, desde que a faça
trasladar para o processo”.

Compete ao Tribunal de Contas efetuar a fiscalização dos
atos que resultem receita ou despesa, praticados pelos
responsáveis sujeitos à sua jurisdição, para assegurar a
eficácia do controle dos recursos públicos e para instruir
o julgamento das contas públicas.
O presente processo trata de omissão no
encaminhamento por meio do sistema CidadES deste
Tribunal da Prestação de Contas Mensal do mês de
janeiro, fevereiro, março e abril de 2019.
Observa-se que o responsável foi notificado pelo
descumprimento dos prazos para envio e homologação
das remessas previstas para o período.
Assim dispõe o artigo 20, §2º e artigo 35 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. ”
Art. 35 A omissão de informações e o descumprimento
dos prazos estabelecidos nesta Instrução Normativa

[...]
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;
www.tce.es.gov.br

A ampla possibilidade de provas no curso do processo
alicerça e ratifica a legitimação dos princípios da ampla
defesa, do devido processo legal e da verdade material.
Esta Corte de Contas tem seu maior interesse em conhecer
a realidade dos atos de gestão da coisa pública, motivo
pelo qual entendo que deve ser determinada a citação
do responsável para apresentar suas justificativas, acerca
do envio em atraso da Prestação de Contas Mensal dos
meses de fevereiro e março de 2019.
Ante todo o exposto, divergindo do entendimento da
Área técnica e do Ministério Público de Contas, VOTO
para que seja adotada a deliberação que ora submeto à
apreciação deste Colegiado.
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Relator
Terça-feira, 20 de agosto de 2019
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1. DECISÃO:
Vistos, relatados e discutidos estes autos, DECIDEM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as
razões expostas pelo Relator, por:
1.1. CITAR o Sr. Edgar Allan Martins – responsável
pela Secretaria Meio Ambiente de Aracruz, para que
no prazo de 05 (cinco) dias improrrogáveis, apresente
os esclarecimentos que julgar pertinente, bem como
os documentos que entender necessários em razão da
omissão no encaminhamento da Prestação de Contas
Mensal dos meses de janeiro, fevereiro e março de
2019 de acordo com Instrução Normativa 43/2017, sob
pena de aplicação da multa do artigo 389, inciso VIII do
Regimento Interno desta Corte de Contas.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 07/08/2019 – 26ª Sessão da Segunda
Câmara.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Manoel Nader Borges
(presidente), Domingos Augusto Taufner (relator) e
Rodrigo Coelho do Carmo.
5. Membro do Ministério Público de Contas: Luis
Henrique Anastácio da Silva.
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
Decisão 01977/2019-6
Produzido em fase anterior ao julgamento
Processo: 09100/2019-7
Classificação: Controle Externo > Fiscalização > Omissão

UG: SMP - Secretaria Municipal de Planejamento,
Desenvolvimento Econômico e Captação de Recursos de
São Mateus

O Ministério Público de Contas através do Procurador
Luciano Vieira por meio do Parecer nº 02236/2019-1
encampou o entendimento técnico.

Relator: Domingos Augusto Taufner

FUNDAMENTAÇÃO

Responsável: ODILON BORGES JUNIOR

Compete ao Tribunal de Contas efetuar a fiscalização dos
atos que resultem receita ou despesa, praticados pelos
responsáveis sujeitos à sua jurisdição, para assegurar a
eficácia do controle dos recursos públicos e para instruir
o julgamento das contas públicas.

FISCALIZAÇÃO – OMISSÃO - PRESTAÇÃO DE CONTAS
MENSAL – SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CAPTAÇÃO DE
RECURSOS DE SÃO MATEUS – MÊS 1, 2 E 3/2019 –
CITAÇÃO
O EXMO. SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO
TAUFNER:
RELATÓRIO
O presente processo foi constituído em virtude de
omissão da Secretaria Municipal de Planejamento,
Desenvolvimento Econômico e Captação de Recursos
de São Mateus, sob responsabilidade de Odilon Borges
Junior, no encaminhamento da Prestação de Contas
Mensal dos meses 1, 2, 3 e 4/2019, prevista na Instrução
Normativa TC 43/2017.

O presente processo trata de omissão no
encaminhamento por meio do sistema CidadES deste
Tribunal da Prestação de Contas Mensal do mês de
janeiro, fevereiro, março e abril de 2019.
Assim dispõe o artigo 20, §2º e artigo 35 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.

Através do Termo de Notificação Eletrônico nº 3572/2019
o responsável foi notificado do descumprimento do
prazo para envio/homologação dos dados da Prestação
de Contas Mensal, referente a janeiro, fevereiro,
março e abril de 2019, fixando prazo de cinco dias para
cumprimento da obrigação, sob pena de multa.

§ 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. ”

O Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e
Economia – NCE elaborou a Manifestação Técnica nº
05936/2019-4 opinando pela aplicação de multa ao
responsável tendo em vista o não atendimento ao termo
de notificação.

Art. 35 A omissão de informações e o descumprimento
dos prazos estabelecidos nesta Instrução Normativa
sujeitam o responsável à sanção de multa, de acordo
com as disposições da Lei Complementar Estadual
621/2012 e do Regimento Interno do TCEES.

www.tce.es.gov.br
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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:

Observa-se que o prazo para entrega da prestação
de contas mensal do mês de janeiro vencia no dia
20/02/2019 e foi homologada no dia 03/06/2018, o
prazo do mês de fevereiro vencia no dia 10/03/2019 e
foi homologada no dia 04/06/2019 e o prazo para o mês
de março vencia no dia 10/04/19 e foi homologada no
dia 05/06, ou seja, foram homologadas em atraso. Já o
mês de abril foi homologado dentro do prazo.

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:

Hely Lopes Meireles (2011, p. 739-740) explica que “o
princípio da verdade material, também denominado da
liberdade na prova, autoriza a Administração a valer-se
de qualquer prova lícita de que a autoridade processante
ou julgadora tenha conhecimento, desde que a faça
trasladar para o processo”.

[...]
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
responsáveis

A ampla possibilidade de provas no curso do processo
alicerça e ratifica a legitimação dos princípios da ampla
defesa, do devido processo legal e da verdade material.
Esta Corte de Contas tem seu maior interesse em conhecer
a realidade dos atos de gestão da coisa pública, motivo
pelo qual entendo que deve ser determinada a citação
do responsável para apresentar suas justificativas, acerca
do envio em atraso da Prestação de Contas Mensal dos
meses 1, 2, 3 de 2019.
Ante todo o exposto, divergindo do entendimento da
Área técnica e do Ministério Público de Contas, VOTO
para que seja adotada a deliberação que ora submeto à
apreciação deste Colegiado.
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Relator

Santo, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as
razões expostas pelo Relator, por:
1.1. CITAR o Sr. Odilon Borges Junior – responsável
pela Secretaria Municipal de Planejamento,
Desenvolvimento Econômico e Captação de Recursos
de São Mateus, para que no prazo de 05 (cinco) dias
improrrogáveis, apresente os esclarecimentos que julgar
pertinente, bem como os documentos que entender
necessários em razão da omissão no encaminhamento
da Prestação de Contas Mensal dos meses 1, 2 e 3 de
2019 de acordo com Instrução Normativa 43/2017, sob
pena de aplicação da multa do artigo 389, inciso VIII do
Regimento Interno desta Corte de Contas.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 07/08/2019 – 26ª Sessão da Segunda
Câmara.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Manoel Nader Borges
(presidente), Domingos Augusto Taufner (relator) e
Rodrigo Coelho do Carmo.
5. Membro do Ministério Público de Contas: Luis
Henrique Anastácio da Silva.
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
Decisão 01980/2019-8
Produzido em fase anterior ao julgamento
Processo: 08887/2019-5
Classificação: Controle Externo > Fiscalização > Omissão

1. DECISÃO:
Vistos, relatados e discutidos estes autos, DECIDEM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
www.tce.es.gov.br

UG: FMS - Fundo Municipal de Saúde de Marechal
Floriano
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Relator: Sérgio Manoel Nader Borges
Responsável: HERCULES FERNANDO DE MELLO
PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL – FUNDO MUNICIPAL
DE SAUDE DE MARECHAL FLORIANO– OMISSÃO
NO ENVIO: MESES 01, 02, 03 e 04 EXERCICIO 2019 –
REITERAR NOTIFICAÇÃO - CITAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER
BORGES:
RELATÓRIO
Os presentes autos versam acerca de omissão no
encaminhamento da Prestação de Contas mensal do
Fundo Municipal de Saúde de Marechal Floriano, por
meio do sistema CidadES deste Tribunal, referente aos
meses 01, 02, 03 e 04 de 2019 sob responsabilidade do
Senhor Hercules Fernando de Mello conforme Instrução
Normativa TC 43/2017.
Foram emitidos termos de Notificações Eletrônicos ao
Senhor Hercules Fernando de Mello, conforme prevê o
artigo 20 da IN TC4 3/2017, em razão do descumprimento
do prazo do encaminhamento das Prestações de Contas
mensais retro mencionadas, fixando o prazo de 5 (cinco
dias) para o cumprimento da obrigação sob pena de
multa, nos termos do artigo 35 do mesmo diploma legal,
porém nenhum termo de notificação foi tomado ciência.
Conforme Manifestação Técnica Nº 5824/20199 (evento eletrônico 02), o Núcleo de Controle
Externo de Contabilidade e Economia, em virtude do
descumprimento do prazo legal e da não tomada de
ciência a todos os Termos de Notificações Eletrônicos
sugeriu a aplicação de multa ao responsável, a ser
dosada pelo relator, vejamos:
PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO.

Em face do descumprimento do prazo legal e da não
tomada de ciência a todos os Termos de Notificações
Eletrônicos 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).
Encaminhados os autos ao Ministério Público de
Contas, foi elaborado o Parecer 2944/2019-3, da lavra
do Procurador de Contas Dr. Luis Henrique Anastácio da
Silva que acompanhou in totun a proposta constante na
referida Manifestação Técnica (5824/2019-9).
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
Compete ao Tribunal de Contas efetuar a fiscalização dos
atos que resultem receita ou despesa, praticados pelos
responsáveis sujeitos à sua jurisdição, para assegurar a
eficácia do controle dos recursos públicos e para instruir
o julgamento das contas públicas.
O encaminhamento da Prestação de Contas por parte
do responsável, seja ele pessoa �sica ou jurídica, pública
ou privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou
administre dinheiros, bens e valores públicos é uma
obrigação prevista na Constituição Federal, conforme
artigo 70, parágrafo único da Carta Magma:
Art. 70. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária,
operacional e patrimonial da União e das entidades da
administração direta e indireta, quanto à legalidade,
www.tce.es.gov.br

legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções
e renúncia de receitas, será exercida pelo Congresso
Nacional, mediante controle externo, e pelo sistema de
controle interno de cada Poder.
Parágrafo único. Prestará contas qualquer pessoa �sica
ou jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade,
guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores
públicos ou pelos quais a União responda, ou que, em
nome desta, assuma obrigações de natureza pecuniária.
Em relação ao envio das prestações de contas, via
sistema próprio (CidadES) a esta corte de Contas, é
regulamentada pela Instrução Normativa nº 43/2017
conforme artigos 20, 21 e 35, vejamos:
[...]
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.
[...]
Art. 21 A notificação eletrônica de que trata o artigo
anterior será feita por meio de documento gerado no
CidadES, denominado termo de notificação eletrônico,
cientificando o gestor ou responsável acerca da
inadimplência, bem como da existência de solicitação de
retificação de arquivos.
[...]
§ 2º Caso não acolhidas as razões de justificativas,
independente do cumprimento da obrigação prevista no
§ 1º, o responsável estará sujeito à multa, de acordo com
as disposições da Lei Complementar Estadual 621/2012
Terça-feira, 20 de agosto de 2019
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e do Regimento Interno do TCEES.
[...]

assim possa ocorrer a citação, notificação e comunicação
de diligência:

Art. 35 A omissão de informações e o descumprimento
dos prazos estabelecidos nesta Instrução Normativa
sujeitam o responsável à sanção de multa, de acordo
com as disposições da Lei Complementar Estadual
621/2012 e do Regimento Interno do TCEES.

Art. 300. Determinada pelo Relator a abertura do
contraditório ou a realização de diligência, o processo
será remetido à secretaria do colegiado para que expeça
os atos processuais relativos à citação, à notificação e à
comunicação de diligência, e efetive o controle de prazo.

A omissão do envio das prestações de contas, bem como
o envio tardio, distorce o conceito de gestão pública
eficiente por prejudicar, ou até mesmo inviabilizar, o
exercício tempestivo da fiscalização da despesa pública,
razão pela qual tais condutas são sancionadas por
diversos diplomas legais e podem ensejar sanções civis,
penais e administrativas.

Art. 358. O chamamento ao processo, bem como a
comunicação dos atos e termos processuais, far-se-á
mediante:

Observa-se que, conforme Manifestação Técnica
5824/2019-9 o responsável em prestar contas foi
devidamente notificado, e informado da possibilidade
de aplicação de multa prevista no artigo 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), registrou-se, ainda, que o responsável não
tomou ciência dos Termos de Notificações Eletrônicos
emitidos referente aos períodos demandados.
Pois bem,
Ao consultar o sistema CidadES até o presente
momento, observou-se que o Fundo Municipal de
Saúde de Marechal Floriano não encaminhou o período
demandado.
O Regimento Interno desta corte de Contas em seu
artigo 300 c/c 358 prevê, por determinação do Relator, a
abertura do contraditório ou a realização de diligência, e

I - citação, pela qual o Tribunal dará ciência ao responsável
de processo contra ele instaurado, chamando-o para se
defender e ou recolher a importância devida;
II - comunicação de diligência, pela qual o Tribunal
dirigir-se-á ao interessado ou responsável visando
suprir a necessidade de algum dado, esclarecimento ou
providência preliminar;
III - notificação, nos demais casos.
Considerando que esta Corte de Contas busca a
verdade real dos fatos, e, ainda, a prestação de contas
extemporânea quando ocorrer por fatores justificáveis,
pode afastar a irregularidade e a penalidade pela
omissão no dever de prestar contas, ante o princípio da
razoabilidade.
Deste modo, entendo que deve ser determinada a citação
do responsável para apresentar suas justificativas, acerca
do não envio da Prestação de Contas Mensal dos meses
01, 02, 03, 04 de 2019 e notificado para encaminha-las.
Este vem sendo o entendimento esposado por esta Corte
de Contas consoante se verifica nos autos dos processos
TC 9049/2019; 8854/2019, 8618/2019, 10037/2019,
2823/2019 entre outros.
www.tce.es.gov.br

Ante 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.
Sérgio Manoel Nader Borges
Conselheiro Relator
1. DECISÃO:
Vistos, relatados e discutidos estes autos, DECIDEM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as
razões expostas pelo Relator, em:
1.1. Citar o responsável Sr. Hercules Fernando de Mello,
para que, no prazo de 05 (cinco) dias improrrogáveis,
com base no art. 157, III, do RITCEES – Resolução
261/2013, apresente razões de justificativa pelo atraso,
sob pena de aplicação de multa, conforme art. 389 do
RITCEES e art. 135 da Lei Complementar nº 621/2012.
1.2. NOTIFICAR o Sr. Hercules Fernando de Mello,
para que, no prazo de 05 (cinco) dias improrrogáveis,
encaminhe a Prestação de Contas Mensal referentes
aos meses 01, 02, 03 e 04/2019, do Fundo Municipal de
Saúde de Marechal Floriano sob pena de multa.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 07/08/2019 – 26ª Sessão da Segunda
Câmara.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Manoel Nader Borges
(presidente/relator), Domingos Augusto Taufner e
Rodrigo Coelho do Carmo.
5. Membro do Ministério Público de Contas: Luis
Henrique Anastácio da Silva.
Terça-feira, 20 de agosto de 2019
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CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
Decisão 01979/2019-5
Produzido em fase anterior ao julgamento
Processo: 08835/2019-8
Classificação: Controle Externo > Fiscalização > Omissão
UG: PMMF - Prefeitura Municipal de Marechal Floriano
Relator: Sérgio Manoel Nader Borges
Responsável: JOAO CARLOS LORENZONI
PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL – PREFEITURA
MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO – OMISSÃO
NO ENVIO: MESES 01, 02, 03 e 04 EXERCICIO 2019 –
REITERAR NOTIFICAÇÃO - CITAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER
BORGES:
RELATÓRIO
Os presentes autos versam acerca de omissão no
encaminhamento da Prestação de Contas mensal da
Prefeitura Municipal de Marechal Floriano, por meio
do sistema CidadES deste Tribunal, referente aos meses
01, 02, 03 e 04 de 2019 sob responsabilidade do Senhor
João Carlos Lorenzoni conforme Instrução Normativa TC
43/2017.
Foram emitidos termos de Notificações Eletrônico ao
senhor João Carlos Lorenzoni, conforme prevê o artigo
20 da IN TC4 3/2017, em razão do descumprimento do
prazo do encaminhamento das Prestações de Contas
mensais retro mencionadas, fixando o prazo de 5 (cinco
dias) para o cumprimento da obrigação sob pena de
multa, nos termos do artigo 35 do mesmo diploma legal,

porém nenhum termo de notificação foi tomado ciência.
Conforme Manifestação Técnica Nº 5765/20195 (evento eletrônico 02), o Núcleo de Controle
Externo de Contabilidade e Economia, em virtude do
descumprimento do prazo legal e da não tomada de
ciência a todos os Termos de Notificações Eletrônicos
sugeriu a aplicação de multa ao responsável, a ser
dosada pelo relator, vejamos:
PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO.
Em face do descumprimento do prazo legal e da não
tomada de ciência a todos os Termos de Notificações
Eletrônicos 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).
Encaminhados os autos ao Ministério Público de Contas,
foi elaborado o Parecer 2995/2019-6, da lavra do
Procurador de Contas Dr. Luciano Vieira que acompanhou
in totun a proposta constante na referida Manifestação
Técnica (5765/2019-5).
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
Compete ao Tribunal de Contas efetuar a fiscalização dos
atos que resultem receita ou despesa, praticados pelos
responsáveis sujeitos à sua jurisdição, para assegurar a
eficácia do controle dos recursos públicos e para instruir
o julgamento das contas públicas.
www.tce.es.gov.br

O encaminhamento da Prestação de Contas por parte
do responsável, seja ele pessoa �sica ou jurídica, pública
ou privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou
administre dinheiros, bens e valores públicos é uma
obrigação prevista na Constituição Federal, conforme
artigo 70, parágrafo único da Carta Magma:
Art. 70. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária,
operacional e patrimonial da União e das entidades da
administração direta e indireta, quanto à legalidade,
legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções
e renúncia de receitas, será exercida pelo Congresso
Nacional, mediante controle externo, e pelo sistema de
controle interno de cada Poder.
Parágrafo único. Prestará contas qualquer pessoa �sica
ou jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade,
guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores
públicos ou pelos quais a União responda, ou que, em
nome desta, assuma obrigações de natureza pecuniária.
Em relação ao envio das prestações de contas, via
sistema próprio (CidadES) a esta corte de Contas, é
regulamentada pela Instrução Normativa nº 43/2017
conforme artigos 20, 21 e 35, vejamos:
[...]
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.
[...]
Art. 21 A notificação eletrônica de que trata o artigo
anterior será feita por meio de documento gerado no
Terça-feira, 20 de agosto de 2019
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CidadES, denominado termo de notificação eletrônico,
cientificando o gestor ou responsável acerca da
inadimplência, bem como da existência de solicitação de
retificação de arquivos.
[...]
§ 2º Caso não acolhidas as razões de justificativas,
independente do cumprimento da obrigação prevista no
§ 1º, o responsável estará sujeito à multa, de acordo com
as disposições da Lei Complementar Estadual 621/2012
e do Regimento Interno do TCEES.
[...]
Art. 35 A omissão de informações e o descumprimento
dos prazos estabelecidos nesta Instrução Normativa
sujeitam o responsável à sanção de multa, de acordo
com as disposições da Lei Complementar Estadual
621/2012 e do Regimento Interno do TCEES.
A omissão do envio das prestações de contas, bem como
o envio tardio, distorce o conceito de gestão pública
eficiente por prejudicar, ou até mesmo inviabilizar, o
exercício tempestivo da fiscalização da despesa pública,
razão pela qual tais condutas são sancionadas por
diversos diplomas legais e podem ensejar sanções civis,
penais e administrativas.
Observa-se que, conforme Manifestação Técnica
5765/2019-5 o responsável em prestar contas foi
devidamente notificado, e informado da possibilidade
de aplicação de multa prevista no artigo 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), registrou-se, ainda, que o responsável não
tomou ciência dos Termos de Notificações Eletrônicos

emitidos referente aos períodos demandados.

razoabilidade.

Pois bem,

Deste modo, entendo que deve ser determinada a citação
do responsável para apresentar suas justificativas, acerca
do não envio da Prestação de Contas Mensal dos meses
01, 02, 03, 04 de 2019 e notificado para encaminha-las.

Ao consultar o sistema CidadES até o presente momento,
observou-se que a Prefeitura Municipal de Marechal
Floriano não encaminhou o período demandado.
O Regimento Interno desta corte de Contas em seu
artigo 300 c/c 358 prevê, por determinação do Relator, a
abertura do contraditório ou a realização de diligência, e
assim possa ocorrer a citação, notificação e comunicação
de diligência:
Art. 300. Determinada pelo Relator a abertura do
contraditório ou a realização de diligência, o processo
será remetido à secretaria do colegiado para que expeça
os atos processuais relativos à citação, à notificação e à
comunicação de diligência, e efetive o controle de prazo.
Art. 358. O chamamento ao processo, bem como a
comunicação dos atos e termos processuais, far-se-á
mediante:
I - citação, pela qual o Tribunal dará ciência ao responsável
de processo contra ele instaurado, chamando-o para se
defender e ou recolher a importância devida;

Este vem sendo o entendimento esposado por esta Corte
de Contas consoante se verifica nos autos dos processos
TC 9049/2019; 8854/2019, 8618/2019, 10037/2019,
2823/2019 entre outros.
Ante 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.
Sérgio Manoel Nader Borges
Conselheiro Relator
1. DECISÃO:
Vistos, relatados e discutidos estes autos, DECIDEM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as
razões expostas pelo Relator, em:

III - notificação, nos demais casos.

1.1. CITAR o responsável Sr. João Carlos Lorenzoni, para
que, no prazo de 05 (cinco) dias improrrogáveis, com
base no art. 157, III, do RITCEES – Resolução 261/2013,
apresente razões de justificativa pelo atraso, sob pena de
aplicação de multa, conforme art. 389 do RITCEES e art.
135 da Lei Complementar nº 621/2012;

Considerando que esta Corte de Contas busca a
verdade real dos fatos, e, ainda, a prestação de contas
extemporânea quando ocorrer por fatores justificáveis,
pode afastar a irregularidade e a penalidade pela
omissão no dever de prestar contas, ante o princípio da

1.2. NOTIFICAR o Sr. João Carlos Lorenzoni, para que,
no prazo de 05 (cinco) dias improrrogáveis, encaminhe
a Prestação de Contas Mensal referentes aos meses 01,
02, 03 e 04/2019, da Prefeitura Municipal de Marechal
Floriano sob pena de multa.

II - comunicação de diligência, pela qual o Tribunal
dirigir-se-á ao interessado ou responsável visando
suprir a necessidade de algum dado, esclarecimento ou
providência preliminar;

www.tce.es.gov.br
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2. Unânime.
3. Data da Sessão: 07/08/2019 – 26ª Sessão da Segunda
Câmara.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Manoel Nader Borges
(presidente/relator), Domingos Augusto Taufner e
Rodrigo Coelho do Carmo.
5. Membro do Ministério Público de Contas: Luis
Henrique Anastácio da Silva.
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
Decisão 01976/2019-1
Produzido em fase anterior ao julgamento
Processo: 09095/2019-1
Classificação: Controle Externo > Fiscalização > Omissão
UG: SMELJ - Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e
Juventude de São Mateus
Relator: Domingos Augusto Taufner
Responsável: JASSON BARBOSA BARCELOS FILHO
FISCALIZAÇÃO – OMISSÃO - PRESTAÇÃO DE CONTAS
MENSAL – SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER
E JUVENTUDE DE SÃO MATEUS – MÊS 1, 2 E 3/2019 –
CITAÇÃO
O EXMO. SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO
TAUFNER:

Prestação de Contas Mensal dos meses 1, 2, 3 e 4/2019,
prevista na Instrução Normativa TC 43/2017.

notificação ao responsável, por meio eletrônico, fixandolhe prazo de cinco dias para cumprimento da obrigação.

Através do Termo de Notificação Eletrônico nº 3565/2019
o responsável foi notificado do descumprimento do
prazo para envio/homologação dos dados da Prestação
de Contas Mensal, referente a janeiro, fevereiro,
março e abril de 2019, fixando prazo de cinco dias para
cumprimento da obrigação, sob pena de multa.

§ 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. ”

O Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e
Economia – NCE elaborou a Manifestação Técnica nº
05930/2019-7 opinando pela aplicação de multa ao
responsável tendo em vista o não atendimento ao termo
de notificação.

Art. 35 A omissão de informações e o descumprimento
dos prazos estabelecidos nesta Instrução Normativa
sujeitam o responsável à sanção de multa, de acordo
com as disposições da Lei Complementar Estadual
621/2012 e do Regimento Interno do TCEES.

O Ministério Público de Contas através do Procurador
Heron Carlos Gomes de Oliveira por meio do Parecer nº
02356/2019-1 encampou o entendimento técnico.

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:

FUNDAMENTAÇÃO
Compete ao Tribunal de Contas efetuar a fiscalização dos
atos que resultem receita ou despesa, praticados pelos
responsáveis sujeitos à sua jurisdição, para assegurar a
eficácia do controle dos recursos públicos e para instruir
o julgamento das contas públicas.
O presente processo trata de omissão no
encaminhamento por meio do sistema CidadES deste
Tribunal da Prestação de Contas Mensal do mês de
janeiro, fevereiro, março e abril de 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:
[...]

RELATÓRIO

Assim dispõe o artigo 20, §2º e artigo 35 da Instrução
Normativa 43/2017:

VIII - não envio ou envio fora do prazo de documentos
e/ou informações que compõem a prestação de contas;

O presente processo foi constituído em virtude de
omissão da Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e
Juventude de São Mateus, sob responsabilidade de
Jasson Barbosa Barcelos Filho, no encaminhamento da

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

§4º A multa aplicada com fundamento nos incisos IV
a IX, XIV e XV prescinde de prévia comunicação dos
responsáveis.

www.tce.es.gov.br
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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
responsáveis
Observa-se que o prazo para entrega da prestação
de contas mensal do mês de janeiro vencia no dia
20/02/2019 e foi homologada no dia 03/06/2018, o
prazo do mês de fevereiro vencia no dia 10/03/2019 e foi
homologada no dia 04/06/2019 e o mês de março vencia
no dia 10/04/19 e foi homologada no dia 06/06/19, ou
seja, foram homologadas em atraso. Já o mês de abril foi
homologado dentro do prazo.
Hely Lopes Meireles (2011, p. 739-740) explica que “o
princípio da verdade material, também denominado da
liberdade na prova, autoriza a Administração a valer-se
de qualquer prova lícita de que a autoridade processante
ou julgadora tenha conhecimento, desde que a faça
trasladar para o processo”.

do responsável para apresentar suas justificativas, acerca
do envio em atraso da Prestação de Contas Mensal dos
meses 1, 2, 3 de 2019.
Ante todo o exposto, divergindo do entendimento da
Área técnica e do Ministério Público de Contas, VOTO
para que seja adotada a deliberação que ora submeto à
apreciação deste Colegiado.
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Relator
1. DECISÃO:
Vistos, relatados e discutidos estes autos, DECIDEM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as
razões expostas pelo Relator, por:
1. CITAR o Sr. Jasson Barbosa Barcelos Filho – responsável
pela Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Juventude
de São Mateus, para que no prazo de 05 (cinco) dias
improrrogáveis, apresente os esclarecimentos que julgar
pertinente, bem como os documentos que entender
necessários em razão da omissão no encaminhamento
da Prestação de Contas Mensal dos meses 1, 2 e 3 de
2019 de acordo com Instrução Normativa 43/2017, sob
pena de aplicação da multa do artigo 389, inciso VIII do
Regimento Interno desta Corte de Contas.
2. Unânime.

A ampla possibilidade de provas no curso do processo
alicerça e ratifica a legitimação dos princípios da ampla
defesa, do devido processo legal e da verdade material.

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

Esta Corte de Contas tem seu maior interesse em conhecer
a realidade dos atos de gestão da coisa pública, motivo
pelo qual entendo que deve ser determinada a citação

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

4. Especificação do quórum:
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5. Membro do Ministério Público de Contas: Luis
Henrique Anastácio da Silva.
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
Decisão 01978/2019-1
Produzido em fase anterior ao julgamento
Processo: 12837/2019-7
Classificação: Controle
Representação

Externo

-

Fiscalização

–

UG: PMDSL - Prefeitura Municipal de Divino de São
Lourenço
Relator: Domingos Augusto Taufner
Responsável: ELEARDO APARICIO COSTA
GEFHERSON GLICERIO DA SILVA BATISTA

BRASIL,

Representante: ALEXANDRO GOMES
REPRESENTAÇÃO – PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO
SÃO LOURENÇO – CONHECER – INDEFERIR CAUTELAR –
RITO ORDINÁRIO – OITIVA DAS PARTES
O EXMO. SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO
TAUFNER:
RELATÓRIO
Tratam os autos de Representação com pedido de
medida cautelar, apresentada pelo Sr. Alexandro Gomes,
tendo em vista supostas irregularidades no Pregão
presencial nº 11/2019 da Prefeitura Municipal de Divino
São Lourenço que tem como objeto registro de preços
visando futura contratação de empresa especializada
para fornecimento parcelado de pneus destinados aos
veículos e máquinas de toda frota da Prefeitura.
Alega em síntese o Representante que o edital contém
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irregularidades que podem prejudicar claramente a
participação de diversas empresas no certame, tornando
assim o pregão restritivo.

neste artigo.

Através da Decisão Monocrática nº 630/2019-1
determinei a notificação dos responsáveis para que no
prazo de cinco dias apresentassem suas justificativas.

§ 3º Na hipótese de não conhecimento, a decisão deverá
ser submetida ao Plenário.

Ante a juntada de justificativas, os autos foram
encaminhados a Secretaria de Controle Externo de
Fiscalizações Não Especializadas – SecexMeios que
elaborou a Manifestação Técnica nº 10238/20196 opinando por conhecer a representação, conceder
medida cautelar e oitiva das partes.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
Verifico que estão presentes os requisitos/pressupostos
de admissibilidade da presente representação, insertos
nos arts. 184 e 177 c/c 186, parágrafo único do Regimento
Interno desta Corte de Contas, in verbis:
Art. 177. São requisitos de admissibilidade de denúncia
sobre matéria de competência do Tribunal:
I – ser redigida com clareza;
II – conter informações sobre o fato, a autoria, as
circunstâncias e os elementos de convicção;
III - estar acompanhada de indício de prova;
IV – se pessoa natural, conter o nome completo,
qualificação e endereço do denunciante;
V – se pessoa jurídica, prova de sua existência, e
comprovação de que os signatários têm habilitação para
representá-la.
§ 1º A denúncia não será conhecida quando não
observados os requisitos de admissibilidade previstos

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

§ 4º Comprovada, pelo Tribunal, a má fé do denunciante,
o fato será comunicado ao Ministério Público para as
medidas legais cabíveis.
Art.184. Qualquer licitante, contratado, pessoa �sica ou
jurídica poderá representar ao Tribunal irregularidades
na aplicação da legislação que regule licitações e
contratos administrativos.
Art.186. Aplicam-se às representações previstas nesta
subseção, no que couber, as normas relativas à denúncia.
Assim, diante da presença dos requisitos e pressupostos
de admissibilidade, entendo pelo recebimento da
presente representação.
Em acordo com o que estabelece o inciso X, do art. 71
da CF/88, o Tribunal de Contas tem o poder de sustar a
execução de atos. Assim também estabelece o inciso XI
da CE/89.
Para que seja concedida uma medida suspensiva de
determinado procedimento, se faz necessário a presença
de dois requisitos, quais sejam: fumus boni iuris e
periculum in mora.
Passarei à análise das supostas
apresentadas pelo Representante:

irregularidades

Obrigatoriedade de prestar serviços de desmontagem
e montagem de pneus e afins sem que estes serviços
constassem do objeto da contratação e da planilha de
preços do Edital.
www.tce.es.gov.br

Observa-se que o objeto do certame refere-se apenas à
aquisição de produtos, pneus e câmaras de ar, conforme
abaixo descrito:
DO OBJETO
O objeto deste Pregão Presencial para Registro de Preço
visando futura contratação de empresa especializada
para fornecimento parcelado de pneus destinados
aos veículos e máquinas de toda a frota da Prefeitura
Municipal de Divino São Lourenço/ES, conforme
especificação detalhada no Anexo I.
No capítulo X do Edital, que trata das condições de
fornecimento do objeto da licitação, existe a exigência
de prestação de serviços de desmontagem e montagem
de pneus e afins, dentro do perímetro urbano da sede
do Município, sem nenhum ônus para a contratante,
inclusive em finais de semana e feriados, conforme itens
10.5 e 10.5.1 do Edital:
10.5 – A empresa vencedora ficará obrigada a efetuar a
desmontagem e a montagem dos Pneus e afins dentro
do PERÍMETRO URBANO da sede do Município, sem
nenhum ônus para a contratante.
10.5.1 – A empresa deverá disponibilizar atendimento de
Desmontagem/Montagem de Pneus para os veículos em
finais de semana e feriados para suprir a necessidades
especiais das Secretarias que precisarem deste tipo de
atendimento.
Foi observado pela equipe técnica que o Anexo I do
edital não traz a opção para inclusão dos valores dos
serviços referentes à desmontagem e montagem de
pneus e afins.
O objeto da contratação e o modelo de planilha para
apresentação das propostas não consideram a prestação
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de serviços constantes dos itens 10.5 e 10.5.1 do Edital.

câmaras de ar.

A Lei 10.520/2002 em seu artigo 3º, inciso II estabelece
que a definição do objeto tem que ser precisa e clara,
conforme segue:

Importante destacar que os responsáveis em suas
justificativas informaram que a prefeitura não possui
em seus quadros e nem contrato com empresa de
borracharia, alegando ainda que todas as licitações do
município que envolvem compra de pneus, acompanham
de forma acessória os serviços de borracharia.

Lei 10.520/2002
Art. 3º A fase preparatória do pregão observará o seguinte:
II – a definição do objeto deverá ser precisa, suficiente
e clara, vedadas especificações que, por excessivas,
irrelevantes ou desnecessárias, limitem a competição.
O objeto da licitação deve ser descrito de forma a
traduzir a real necessidade da Administração, com
todas as características indispensáveis, e afastando as
características irrelevantes e desnecessárias, que têm o
condão de restringir a competição.
Ao definir de forma correta o objeto a ser licitado, não
somente a Administração beneficia-se dos resultados,
quando de sua entrega, porém, principalmente o
licitante, pois lhe possibilitará sua perfeita compreensão
e quantificação das propostas para contratação almejada.
A Prefeitura ao buscar contratar compra de pneus
e câmaras de ar juntamente com o serviço de
desmontagem e montagem, impediu a participação de
outras empresas que poderiam participar de parte da
contratação, ou seja, empresas revendedoras de pneus
ou empresas prestadoras de serviços de montagem e
desmontagem e outros.
Em relação a contratar apenas o serviço de
desmontagem e montagem que seria insuficiente para
correta utilização dos produtos objeto da contratação,
pois não foram incluídos no Edital os serviços de
alinhamento, balanceamento, cambagem e reparos, que
são fundamentais para a perda prematura dos pneus e

Ocorre que, no edital não temos nenhuma informação
quanto ao serviço de borracharia, com isso, a Prefeitura
deixou de aproveitar a oportunidade para realizar a
contratação de referido serviço.
Desta forma, entendo que o referido edital mostra-se
impreciso e com insuficiência em sua definição do objeto
de contratação.
Obrigatoriedade de entrega do objeto em até 02 dias, a
partir da data de recebimento da Ordem de serviço ou
autorização de Fornecimento
O Representante alegou que a obrigatoriedade de
entrega do objeto em até 02 dias, a partir da data do
recebimento da Ordem de Serviço ou Autorização de
Fornecimento, seria irregular por ser um prazo muito
curto e restritivo à participação do certame.
Assim dispõe o item 11 Capítulo X do Edital:
11. Das condições do fornecimento do objeto da licitação
10.1 – A empresa vencedora deverá retirar a Nota
de Empenho e Autorização de Fornecimento quando
convocada, sob pena de decair o direito à contratação,
sem prejuízo das sanções legais cabíveis.
10.2 – O prazo de entrega do objeto da licitação será de
até 02 (dois) dias, a partir da data do recebimento da
Ordem de Serviço (OS) ou Autorização de Fornecimento
www.tce.es.gov.br

(AF). Não serão considerados os itens entregues sem a
respectiva ordem de expedida pelo setor de compras
da Prefeitura Municipal. Junto à nota fiscal deverá ser
anexada a correspondente ordem de compra ou constar
na NF a indicação de seu número.
De acordo com as informações apresentadas pelos
responsáveis 3 empresas participaram do referido
certame.
Constata-se que não existe consenso entre os tribunais
de contas, o TCE-MG considera que o prazo de 02 (dois)
dias não seria razoável para entrega de pneus já o TCEPR considera o prazo de dois dias o mínimo razoável,
ressaltando que estas duas cortes de contas possuem
manuais de orientação referente a compras de pneus.
Ressalto que compete à administração municipal
planejar suas atividades, levando em conta a localização
geográfica do Município e o tempo que o fornecedor
disporá entre o recebimento da ordem de compra e
a efetiva entrega das mercadorias, considerando a
separação dos produtos licitados, o carregamento e o
deslocamento.
Entendo que o prazo de 02 (dois) dias, de acordo com
as necessidades da administração, pode ser aceito
como o mínimo razoável para fornecimento de pneu,
considerando que o objeto da presente licitação visa
atender todo o Município inclusive as Secretaria da
Educação e Saúde. Com isso, não está presente o fumus
boni iuris e o periculum in mora na referida irregularidade.
Importante destacar que conforme informação contida
do Documento 34 (Peça Complementar nº 16440/20191) a Empresa Auto Posto São Lourenço Ltda. foi a
empresa vencedora do certame e que já foi assinado o
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termo de homologação no dia 17/07/2019.
Uma possível suspensão do certame poderia causar
maiores prejuízos ao interesse público que a sua
continuidade, já que poderia prejudicar o serviço de
transporte da área da saúde e da educação. Estamos
assim, diante do periculum in mora inverso, motivo pelo
qual a medida cautelar não deve ser concedida.
Destaco que o fato da não concessão da medida cautelar
não representa automaticamente concordância com o
contrato, ficando o gestor sujeito às penalidades, caso
sejam configuradas irregularidades.
Ante todo o exposto, divergindo do entendimento da
Área Técnica, VOTO por que seja adotada a deliberação
que ora submeto à apreciação deste Colegiado
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Relator
1. DECISÃO:
Vistos, relatados e discutidos estes autos, DECIDEM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as
razões expostas pelo Relator, por:

Glicério da Silva Batista – Pregoeiro Municipal e Sr.
Eleardo Aparício Costa Brasil – Prefeito Municipal, para
que no prazo de 10 (dez) dias se pronunciem quanto a
decisão, de acordo com o disposto no artigo 307, §3º do
Regimento Interno desta Corte de Contas;
1.5. Dar ciência ao representante do teor desta decisão.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 07/08/2019 – 26ª Sessão da Segunda
Câmara.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Manoel Nader Borges
(presidente), Domingos Augusto Taufner (relator) e
Rodrigo Coelho do Carmo.
5. Membro do Ministério Público de Contas: Luis
Henrique Anastácio da Silva.
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
Decisão 01981/2019-2

Os presentes autos versam acerca de omissão no
encaminhamento, por meio do sistema CidadES deste
Tribunal, da Prestação de Contas mensal da Secretaria
Municipal de Agricultura, Aquicultura, Abastecimento
e Pesca de São Mateus referente aos meses 01, 02, 03
e 04 /2019 sob responsabilidade do Senhor João Carlos
Viegas Vasconcelos Junior conforme Instrução Normativa
TC 43/2017.
Foi emitido o termo de Notificação Eletrônico 3566/2019
a Sr. João Carlos Viegas Vasconcelos Junior, conforme
prevê o artigo 20 da IN TC4 3/2017, em razão do
descumprimento do prazo do encaminhamento das
Prestações de Contas mensais retro mencionadas,
fixando o prazo de 5 (cinco dias) para o cumprimento da
obrigação sob pena de multa, nos termos do artigo 35 do
mesmo diploma legal.

UG: SMA - Secretaria Municipal de Agricultura,
Aquicultura, Abastecimento e Pesca de São Mateus
Relator: Sérgio Manoel Nader Borges

PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO.

Responsável: JOAO CARLOS VIEGAS VASCONCELOS
JUNIOR

Em face do descumprimento do prazo legal e o não
atendimento ao Termo de Notificação Eletrônico
3566/2019 emitido por esta Corte de Contas em razão
da referida omissão, propõe-se ao relator que submeta
ao Colegiado competente:

Processo: 08902/2019-6
Classificação: Controle Externo > Fiscalização > Omissão

1.2. INDEFERIR a medida cautelar pleiteada tendo em
vista a presença do periculum in mora inverso;

1.4. DETERMINAR a OITIVA DAS PARTES,
preferencialmente por meio eletrônico, do Sr. Ge�erson

RELATÓRIO

Conforme manifestação Técnica Nº 5839/2019-5
(evento eletrônico 02), o Núcleo de Controle Externo
de Contabilidade e Economia, em virtude do não
atendimento ao termo de Notificação Eletrônico sugeriu
a aplicação de multa ao responsável, a ser dosada pelo
relator, vejamos:

Produzido em fase anterior ao julgamento

1.1. CONHECER a presente representação tendo em vista
a presença dos requisitos de admissibilidade previstos
nos artigos 184 e 177 c/c 186 do Regimento Interno
desta Corte de Contas;

1.3. DETERMINAR o prosseguimento do feito no rito
ordinário;

O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER
BORGES:

PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL – OMISSÃO MESES
01, 02, 03 E 04/2019 – SECRETARIA MUNICIPAL DE
AGRICULTURA, AQUICULTURA, ABASTECIMENTO E
PESCA DE SÃO MATEUS – CITAR.
www.tce.es.gov.br

1. A edição de Acórdão para aplicação de multa ao
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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).
O Ministério Público de Contas, em Parecer 2968/2019
exarado pelo Procurador de Contas Dr. Luciano Vieira,
acompanhou in totun a proposta constante na referida
Manifestação Técnica (5839/2019).
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
Compete ao Tribunal de Contas efetuar a fiscalização dos
atos que resultem receita ou despesa, praticados pelos
responsáveis sujeitos à sua jurisdição, para assegurar a
eficácia do controle dos recursos públicos e para instruir
o julgamento das contas públicas.
O encaminhamento da Prestação de Contas por parte
do responsável, seja ele pessoa �sica ou jurídica, pública
ou privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou
administre dinheiros, bens e valores públicos é uma
obrigação prevista na Constituição Federal, conforme
artigo 70, parágrafo único da Carta Magma:
Art. 70. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária,
operacional e patrimonial da União e das entidades da
administração direta e indireta, quanto à legalidade,
legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções
e renúncia de receitas, será exercida pelo Congresso
Nacional, mediante controle externo, e pelo sistema de
controle interno de cada Poder.
Parágrafo único. Prestará contas qualquer pessoa �sica
ou jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade,
guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores

públicos ou pelos quais a União responda, ou que, em
nome desta, assuma obrigações de natureza pecuniária.
Em relação ao envio das prestações de contas, via
sistema próprio (CidadES) a esta corte de Contas, é
regulamentada pela Instrução Normativa nº 43/2017
conforme artigos 20, 21 e 35, vejamos:
[...]
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.
[...]
Art. 21 A notificação eletrônica de que trata o artigo
anterior será feita por meio de documento gerado no
CidadES, denominado termo de notificação eletrônico,
cientificando o gestor ou responsável acerca da
inadimplência, bem como da existência de solicitação de
retificação de arquivos.
[...]
§ 2º Caso não acolhidas as razões de justificativas,
independente do cumprimento da obrigação prevista no
§ 1º, o responsável estará sujeito à multa, de acordo com
as disposições da Lei Complementar Estadual 621/2012
e do Regimento Interno do TCEES.
[...]
Art. 35 A omissão de informações e o descumprimento
dos prazos estabelecidos nesta Instrução Normativa
sujeitam o responsável à sanção de multa, de acordo com
as disposições da Lei Complementar Estadual 621/2012

www.tce.es.gov.br

e do Regimento Interno do TCEES.
Observa-se que, conforme Manifestação Técnica
5839/2019-5 o responsável em prestar contas foi
devidamente notificado, através do Termo de Notificação
Eletrônico 3566/2019, e informado da possibilidade de
aplicação de multa prevista no artigo 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).
A omissão do envio das prestações de contas, bem como
o envio tardio, distorce o conceito de gestão pública
eficiente por prejudicar, ou até mesmo inviabilizar, o
exercício tempestivo da fiscalização da despesa pública,
razão pela qual tais condutas são sancionadas por
diversos diplomas legais e podem ensejar sanções civis,
penais e administrativas.
Pois bem,
Ao consultar o sistema CidadES foi verificado que
a Secretaria Municipal de Agricultura, Aquicultura,
Abastecimento e pesca de São Mateus, homologou
os períodos 01, 02, 03 e 04/2019, em 03/06/2019,
04/06/2019, 13/06/2019 e 13/06/2019 respectivamente,
todos em atraso.
O conselheiro Domingos Augusto Taufner em seu Voto
2892/2019-1 (Processo TC 9055/2019-5), cita um trecho
do jurista Hely Lopes Meirelles, onde explica que “o
princípio da verdade material, também denominado da
liberdade na prova, autoriza a Administração a valer-se
de qualquer prova lícita de que a autoridade processante
ou julgadora tenha conhecimento, desde que a faça
trasladar para o processo” (2011, p. 739-740).
Terça-feira, 20 de agosto de 2019
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E ainda, no mesmo voto, o Eminente Conselheiro destaca
que: “a ampla possibilidade de provas no curso do
processo alicerça e ratiﬁca a legitimação dos princípios
da ampla defesa, do devido processo legal e da verdade
material”.
Considerando que esta Corte de Contas busca a
verdade real dos fatos, e, ainda, a prestação de contas
extemporânea quando ocorrer por fatores justificáveis,
pode afastar a irregularidade e a penalidade pela
omissão no dever de prestar contas, ante o princípio da
razoabilidade.
Deste modo, entendo que deve ser determinada a citação
do responsável para apresentar suas justificativas, acerca
do não envio da Prestação de Contas Mensal dos meses
01,02,03 e 04 /2019 no prazo estabelecido.
Este vem sendo o entendimento esposado por esta Corte
de Contas consoante se verifica nos autos dos processos
TC 8886/2019; 8990/2019,8630/2019, 9055/2019
8017/2019 entre outros.
Ante o exposto, divergindo do entendimento da Área
Técnica e Ministério Público de Contas, VOTO por que
seja adotada a deliberação que ora submeto à apreciação
deste Colegiado.
Sérgio Manoel Nader Borges
Conselheiro Relator
1. DECISÃO:
Vistos, relatados e discutidos estes autos, DECIDEM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as
razões expostas pelo Relator, em:
1.1. CITAR o Senhor João Carlos Viegas Vasconcelos

Junior – Gestor da Secretaria Municipal de Agricultura,
Aquicultura, Abastecimento e Pesca de São Mateus,
para que no prazo de 05 (cinco) dias improrrogáveis,
apresente os esclarecimentos que julgar pertinente,
bem como os documentos que entender necessários
em razão da omissão no encaminhamento da Prestação
de Contas Mensal dos meses 01,02, 03 e 04 de 2019 de
acordo com Instrução Normativa 43/2017, sob pena de
aplicação da multa do artigo 389, inciso VIII do Regimento
Interno desta Corte de Contas.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 07/08/2019 – 26ª Sessão da Segunda
Câmara.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Manoel Nader Borges
(presidente/relator), Domingos Augusto Taufner e
Rodrigo Coelho do Carmo.
5. Membro do Ministério Público de Contas: Luis
Henrique Anastácio da Silva.

MUNICIPIO DE ARACRUZ – CITAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER
BORGES:
RELATÓRIO
Os presentes autos versam acerca de omissão no
encaminhamento, por meio do sistema CidadES deste
Tribunal, da Prestação de Contas mensal da Procuradoria
Geral do Município de Aracruz, referente aos meses
01, 02, 03 e 04 /2019 sob responsabilidade do Senhor
Wagner Jorge Elias Carmo conforme Instrução Normativa
TC 43/2017.
Foi emitido o termo de Notificação Eletrônico 3507/2019
ao Sr. Wagner Jorge Elias Carmo, conforme prevê o artigo
20 da IN TC4 3/2017, em razão do descumprimento do
prazo do encaminhamento das Prestações de Contas
mensais retro mencionadas, fixando o prazo de 5 (cinco
dias) para o cumprimento da obrigação sob pena de
multa, nos termos do artigo 35 do mesmo diploma legal.

Produzido em fase anterior ao julgamento

Conforme manifestação Técnica Nº 5877/2019-1
(evento eletrônico 02), o Núcleo de Controle Externo
de Contabilidade e Economia, em virtude do não
atendimento ao termo de Notificação Eletrônico sugeriu
a aplicação de multa ao responsável, a ser dosada pelo
relator, vejamos:

Processo: 09057/2019-4

PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO.

Classificação: Controle Externo > Fiscalização > Omissão

Em face do descumprimento do prazo legal e o não
atendimento ao Termo de Notificação Eletrônico
3507/2019 emitido por esta Corte de Contas em razão
da referida omissão, propõe-se ao relator que submeta
ao Colegiado competente:

CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
Decisão 02065/2019-1

UG: PROGE - Procuradoria Geral do Município de Aracruz
Relator: Sérgio Manoel Nader Borges
Responsável: WAGNER JOSE ELIAS CARMO
PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL – OMISSÃO MESES
01, 02, 03 E 04/2019 – PROCURADORIA GERAL DO
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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).
O Ministério Público de Contas, em Parecer 2969/2019
exarado pelo Procurador de Contas Dr. Heron Carlos
Gomes de Oliveira, acompanhou in totun a proposta
constante na referida Manifestação Técnica (5877/2019).
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
Compete ao Tribunal de Contas efetuar a fiscalização dos
atos que resultem receita ou despesa, praticados pelos
responsáveis sujeitos à sua jurisdição, para assegurar a
eficácia do controle dos recursos públicos e para instruir
o julgamento das contas públicas.
O encaminhamento da Prestação de Contas por parte
do responsável, seja ele pessoa �sica ou jurídica, pública
ou privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou
administre dinheiros, bens e valores públicos é uma
obrigação prevista na Constituição Federal, conforme
artigo 70, parágrafo único da Carta Magna:
Art. 70. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária,
operacional e patrimonial da União e das entidades da
administração direta e indireta, quanto à legalidade,
legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções
e renúncia de receitas, será exercida pelo Congresso
Nacional, mediante controle externo, e pelo sistema de
controle interno de cada Poder.
Parágrafo único. Prestará contas qualquer pessoa �sica
ou jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade,
guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores
públicos ou pelos quais a União responda, ou que, em

nome desta, assuma obrigações de natureza pecuniária.
Em relação ao envio das prestações de contas, via
sistema próprio (CidadES) a esta corte de Contas, é
regulamentada pela Instrução Normativa nº 43/2017
conforme artigos 20, 21 e 35, vejamos:
[...]
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.
[...]
Art. 21 A notificação eletrônica de que trata o artigo
anterior será feita por meio de documento gerado no
CidadES, denominado termo de notificação eletrônico,
cientificando o gestor ou responsável acerca da
inadimplência, bem como da existência de solicitação de
retificação de arquivos.
[...]
§ 2º Caso não acolhidas as razões de justificativas,
independente do cumprimento da obrigação prevista no
§ 1º, o responsável estará sujeito à multa, de acordo com
as disposições da Lei Complementar Estadual 621/2012
e do Regimento Interno do TCEES.
[...]
Art. 35 A omissão de informações e o descumprimento
dos prazos estabelecidos nesta Instrução Normativa
sujeitam o responsável à sanção de multa, de acordo
com as disposições da Lei Complementar Estadual
621/2012 e do Regimento Interno do TCEES.
www.tce.es.gov.br

Observa-se que, conforme Manifestação Técnica
5877/2019-1 o responsável em prestar contas foi
devidamente notificado, através do Termo de Notificação
Eletrônico 3507/2019, e informado da possibilidade de
aplicação de multa prevista no artigo 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).
A omissão do envio das prestações de contas, bem como
o envio tardio, distorce o conceito de gestão pública
eficiente por prejudicar, ou até mesmo inviabilizar, o
exercício tempestivo da fiscalização da despesa pública,
razão pela qual tais condutas são sancionadas por
diversos diplomas legais e podem ensejar sanções civis,
penais e administrativas.
Pois bem,
Ao consultar o sistema CidadES foi verificado que a
Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude de Aracruz,
homologou os períodos 01, 02, 03 e 04/2019, em
04/06/2019, 06/06/2019, 06/06/2019 e 07/06/2019
respectivamente, todos em atraso.
O conselheiro Domingos Augusto Taufner em seu Voto
2892/2019-1 (Processo TC 9055/2019-5), cita um trecho
do jurista Hely Lopes Meirelles, onde explica que “o
princípio da verdade material, também denominado da
liberdade na prova, autoriza a Administração a valer-se
de qualquer prova lícita de que a autoridade processante
ou julgadora tenha conhecimento, desde que a faça
trasladar para o processo” (2011, p. 739-740).
E ainda, no mesmo voto, o Eminente Conselheiro destaca
que: “a ampla possibilidade de provas no curso do
Terça-feira, 20 de agosto de 2019
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processo alicerça e ratiﬁca a legitimação dos princípios
da ampla defesa, do devido processo legal e da verdade
material”.
Considerando que esta Corte de Contas busca a
verdade real dos fatos, e, ainda, a prestação de contas
extemporânea quando ocorrer por fatores justificáveis,
pode afastar a irregularidade e a penalidade pela
omissão no dever de prestar contas, ante o princípio da
razoabilidade.
Deste modo, entendo que deve ser determinada a citação
do responsável para apresentar suas justificativas, acerca
do não envio da Prestação de Contas Mensal dos meses
01,02,03 e 04 /2019 no prazo estabelecido. Quanto
ao mês 04/2019 o período foi encaminhando com um
atraso inferior a 30 dias do prazo limite, dessa forma
deixo de citar em relação a esse período.
Este vem sendo o entendimento esposado por esta Corte
de Contas consoante se verifica nos autos dos processos
TC 8886/2019, 8990/2019, 8630/2019, 9055/2019
8017/2019 entre outros.
Ante o exposto, divergindo do entendimento da Área
Técnica e Ministério Público de Contas, VOTO por que
seja adotada a deliberação que ora submeto à apreciação
deste Colegiado.
Sérgio Manoel Nader Borges
Conselheiro Relator
1. DECISÃO:
Vistos, relatados e discutidos estes autos, DECIDEM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as
razões expostas pelo Relator, em:

1.1. CITAR o Senhor Wagner Jorge Elias Carmo – Gestor
da Procuradoria Geral do Município de Aracruz, para que
no prazo de 05 (cinco) dias improrrogáveis, apresente
os esclarecimentos que julgar pertinente, bem como
os documentos que entender necessários em razão da
omissão no encaminhamento da Prestação de Contas
Mensal dos meses 01,02 e 03 de 2019 de acordo com
Instrução Normativa 43/2017, sob pena de aplicação da
multa do artigo 389, inciso VIII do Regimento Interno
desta Corte de Contas.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 14/08/2019 – 27ª Sessão Ordinária da
Segunda Câmara.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Manoel Nader Borges
(presidente/relator), Domingos Augusto Taufner e
Rodrigo Coelho do Carmo.
5. Membro do Ministério Público de Contas: Luis
Henrique Anastácio da Silva.

GUARAPARI – CITAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER
BORGES:
RELATÓRIO
Os presentes autos versam acerca de omissão no
encaminhamento, por meio do sistema CidadES deste
Tribunal, da Prestação de Contas mensal da Prefeitura
Municipal de Guarapari referente aos meses 01, 02,
03 e 04 /2019 sob responsabilidade do Senhor Edson
Figueiredo Magalhães conforme Instrução Normativa TC
43/2017.
Foi emitido o termo de Notificação Eletrônico 3956/2019
ao Sr. Edson Figueiredo Magalhães, conforme prevê o
artigo 20 da IN TC4 3/2017, em razão do descumprimento
do prazo do encaminhamento das Prestações de Contas
mensais retro mencionadas, fixando o prazo de 5 (cinco
dias) para o cumprimento da obrigação sob pena de
multa, nos termos do artigo 35 do mesmo diploma legal.

Produzido em fase anterior ao julgamento

Conforme manifestação Técnica Nº 5852/2019-1
(evento eletrônico 02), o Núcleo de Controle Externo
de Contabilidade e Economia, em virtude do não
atendimento ao termo de Notificação Eletrônico sugeriu
a aplicação de multa ao responsável, a ser dosada pelo
relator, vejamos:

Processo: 08920/2019-4

PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO.

Classificação: Controle Externo > Fiscalização > Omissão

Em face do descumprimento do prazo legal e o não
atendimento ao Termo de Notificação Eletrônico
3956/2019 emitido por esta Corte de Contas em razão
da referida omissão, propõe-se ao relator que submeta
ao Colegiado competente:

SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
Decisão 02063/2019-1

UG: PMG - Prefeitura Municipal de Guarapari
Relator: Sérgio Manoel Nader Borges
Responsável: EDSON FIGUEIREDO MAGALHAES
PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL – OMISSÃO MESES
01, 02, 03 E 04/2019 – PREFEITURA MUNICIPAL DE
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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).
O Ministério Público de Contas, em Parecer 2945/2019
exarado pelo Procurador de Contas Dr. Luis Henrique
Anastácio Da Silva, acompanhou in totun a proposta
constante na referida Manifestação Técnica (5852/2019).
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
Compete ao Tribunal de Contas efetuar a fiscalização dos
atos que resultem receita ou despesa, praticados pelos
responsáveis sujeitos à sua jurisdição, para assegurar a
eficácia do controle dos recursos públicos e para instruir
o julgamento das contas públicas.
O encaminhamento da Prestação de Contas por parte
do responsável, seja ele pessoa �sica ou jurídica, pública
ou privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou
administre dinheiros, bens e valores públicos é uma
obrigação prevista na Constituição Federal, conforme
artigo 70, parágrafo único da Carta Magna:
Art. 70. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária,
operacional e patrimonial da União e das entidades da
administração direta e indireta, quanto à legalidade,
legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções
e renúncia de receitas, será exercida pelo Congresso
Nacional, mediante controle externo, e pelo sistema de
controle interno de cada Poder.
Parágrafo único. Prestará contas qualquer pessoa �sica
ou jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade,
guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores
públicos ou pelos quais a União responda, ou que, em

nome desta, assuma obrigações de natureza pecuniária.
Em relação ao envio das prestações de contas, via
sistema próprio (CidadES) a esta corte de Contas, é
regulamentada pela Instrução Normativa nº 43/2017
conforme artigos 20, 21 e 35, vejamos:
[...]
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.
[...]
Art. 21 A notificação eletrônica de que trata o artigo
anterior será feita por meio de documento gerado no
CidadES, denominado termo de notificação eletrônico,
cientificando o gestor ou responsável acerca da
inadimplência, bem como da existência de solicitação de
retificação de arquivos.
[...]
§ 2º Caso não acolhidas as razões de justificativas,
independente do cumprimento da obrigação prevista no
§ 1º, o responsável estará sujeito à multa, de acordo com
as disposições da Lei Complementar Estadual 621/2012
e do Regimento Interno do TCEES.
[...]
Art. 35 A omissão de informações e o descumprimento
dos prazos estabelecidos nesta Instrução Normativa
sujeitam o responsável à sanção de multa, de acordo
com as disposições da Lei Complementar Estadual
621/2012 e do Regimento Interno do TCEES.
www.tce.es.gov.br

Observa-se que, conforme Manifestação Técnica
5852/2019-1 o responsável em prestar contas foi
devidamente notificado, através do Termo de Notificação
Eletrônico 3956/2019, e informado da possibilidade de
aplicação de multa prevista no artigo 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).
A omissão do envio das prestações de contas, bem como
o envio tardio, distorce o conceito de gestão pública
eficiente por prejudicar, ou até mesmo inviabilizar, o
exercício tempestivo da fiscalização da despesa pública,
razão pela qual tais condutas são sancionadas por
diversos diplomas legais e podem ensejar sanções civis,
penais e administrativas.
Pois bem,
Ao consultar o sistema CidadES foi verificado que
a Prefeitura Municipal de Guarapari , homologou
os períodos 01, 02, 03 e 04/2019, em 13/06/2019,
28/06/2019, 10/07/2019 e 11/07/2019 respectivamente,
todos em atraso.
O conselheiro Domingos Augusto Taufner em seu Voto
2892/2019-1 (Processo TC 9055/2019-5), cita um trecho
do jurista Hely Lopes Meirelles, onde explica que “o
princípio da verdade material, também denominado da
liberdade na prova, autoriza a Administração a valer-se
de qualquer prova lícita de que a autoridade processante
ou julgadora tenha conhecimento, desde que a faça
trasladar para o processo” (2011, p. 739-740).
E ainda, no mesmo voto, o Eminente Conselheiro destaca
que: “a ampla possibilidade de provas no curso do
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processo alicerça e ratiﬁca a legitimação dos princípios
da ampla defesa, do devido processo legal e da verdade
material”.
Considerando que esta Corte de Contas busca a
verdade real dos fatos, e, ainda, a prestação de contas
extemporânea quando ocorrer por fatores justificáveis,
pode afastar a irregularidade e a penalidade pela
omissão no dever de prestar contas, ante o princípio da
razoabilidade.
Deste modo, entendo que deve ser determinada a citação
do responsável para apresentar suas justificativas, acerca
do não envio da Prestação de Contas Mensal dos meses
01,02,03 e 04 /2019 no prazo estabelecido.
Este vem sendo o entendimento esposado por esta Corte
de Contas consoante se verifica nos autos dos processos
TC 8886/2019; 8990/2019,8630/2019, 9055/2019
8017/2019 entre outros.
Ante o exposto, divergindo do entendimento da Área
Técnica e Ministério Público de Contas, VOTO por que
seja adotada a deliberação que ora submeto à apreciação
deste Colegiado.
Sérgio Manoel Nader Borges
Conselheiro Relator
1. DECISÃO:
Vistos, relatados e discutidos estes autos, DECIDEM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as
razões expostas pelo Relator, em:
1.1. CITAR o Senhor Edson Figueiredo Magalhães –
Gestor da Prefeitura Municipal de Guarapari, para que
no prazo de 05 (cinco) dias improrrogáveis, apresente

os esclarecimentos que julgar pertinente, bem como
os documentos que entender necessários em razão da
omissão no encaminhamento da Prestação de Contas
Mensal dos meses 01,02, 03 e 04 de 2019 de acordo com
Instrução Normativa 43/2017, sob pena de aplicação da
multa do artigo 389, inciso VIII do Regimento Interno
desta Corte de Contas.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 14/08/2019 – 27ª Sessão Ordinária da
Segunda Câmara.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Manoel Nader Borges
(presidente/relator), Domingos Augusto Taufner e
Rodrigo Coelho do Carmo.
5. Membro do Ministério Público de Contas: Luis
Henrique Anastácio da Silva.
SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
Decisão 02064/2019-6
Produzido em fase anterior ao julgamento
Processo: 09050/2019-2
Classificação: Controle Externo > Fiscalização > Omissão

O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER
BORGES:
RELATÓRIO
Os presentes autos versam acerca de omissão no
encaminhamento, por meio do sistema CidadES deste
Tribunal, da Prestação de Contas mensal da Secretaria
de Esporte, Lazer e Juventude de Aracruz referente
aos meses 01, 02, 03 e 04 /2019 sob responsabilidade
do Senhor Emerson Nascimento de Oliveira conforme
Instrução Normativa TC 43/2017.
Foi emitido o termo de Notificação Eletrônico 3600/2019
ao Sr. Emerson Nascimento de Oliveira, conforme prevê o
artigo 20 da IN TC4 3/2017, em razão do descumprimento
do prazo do encaminhamento das Prestações de Contas
mensais retro mencionadas, fixando o prazo de 5 (cinco
dias) para o cumprimento da obrigação sob pena de
multa, nos termos do artigo 35 do mesmo diploma legal.
Conforme manifestação Técnica Nº 5870/2019-9
(evento eletrônico 02), o Núcleo de Controle Externo
de Contabilidade e Economia, em virtude do não
atendimento ao termo de Notificação Eletrônico sugeriu
a aplicação de multa ao responsável, a ser dosada pelo
relator, vejamos:
PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO.

Responsável: EMERSON NASCIMENTO DE OLIVEIRA

Em face do descumprimento do prazo legal e o não
atendimento ao Termo de Notificação Eletrônico
3600/2019 emitido por esta Corte de Contas em razão
da referida omissão, propõe-se ao relator que submeta
ao Colegiado competente:

PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL – OMISSÃO MESES 01,
02, 03 E 04/2019 – SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E
JUVENTUDE DE ARACRUZ – CITAR.

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

UG: SEMESP - Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude
de Aracruz
Relator: Sérgio Manoel Nader Borges

www.tce.es.gov.br
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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).
O Ministério Público de Contas, em Parecer 2949/2019
exarado pelo Procurador de Contas Dr. Luis Henrique
Anastacio Da Silva, acompanhou in totun a proposta
constante na referida Manifestação Técnica (5870/2019).
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
Compete ao Tribunal de Contas efetuar a fiscalização dos
atos que resultem receita ou despesa, praticados pelos
responsáveis sujeitos à sua jurisdição, para assegurar a
eficácia do controle dos recursos públicos e para instruir
o julgamento das contas públicas.
O encaminhamento da Prestação de Contas por parte
do responsável, seja ele pessoa �sica ou jurídica, pública
ou privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou
administre dinheiros, bens e valores públicos é uma
obrigação prevista na Constituição Federal, conforme
artigo 70, parágrafo único da Carta Magna:
Art. 70. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária,
operacional e patrimonial da União e das entidades da
administração direta e indireta, quanto à legalidade,
legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções
e renúncia de receitas, será exercida pelo Congresso
Nacional, mediante controle externo, e pelo sistema de
controle interno de cada Poder.
Parágrafo único. Prestará contas qualquer pessoa �sica
ou jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade,
guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores
públicos ou pelos quais a União responda, ou que, em
nome desta, assuma obrigações de natureza pecuniária.

Em relação ao envio das prestações de contas, via
sistema próprio (CidadES) a esta corte de Contas, é
regulamentada pela Instrução Normativa nº 43/2017
conforme artigos 20, 21 e 35, vejamos:
[...]
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.
[...]
Art. 21 A notificação eletrônica de que trata o artigo
anterior será feita por meio de documento gerado no
CidadES, denominado termo de notificação eletrônico,
cientificando o gestor ou responsável acerca da
inadimplência, bem como da existência de solicitação de
retificação de arquivos.
[...]
§ 2º Caso não acolhidas as razões de justificativas,
independente do cumprimento da obrigação prevista no
§ 1º, o responsável estará sujeito à multa, de acordo com
as disposições da Lei Complementar Estadual 621/2012
e do Regimento Interno do TCEES.
[...]
Art. 35 A omissão de informações e o descumprimento
dos prazos estabelecidos nesta Instrução Normativa
sujeitam o responsável à sanção de multa, de acordo
com as disposições da Lei Complementar Estadual
621/2012 e do Regimento Interno do TCEES.
Observa-se

que,

conforme

Manifestação

www.tce.es.gov.br

Técnica

5870/2019-6 o responsável em prestar contas foi
devidamente notificado, através do Termo de Notificação
Eletrônico 3600/2019, e informado da possibilidade de
aplicação de multa prevista no artigo 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).
A omissão do envio das prestações de contas, bem como
o envio tardio, distorce o conceito de gestão pública
eficiente por prejudicar, ou até mesmo inviabilizar, o
exercício tempestivo da fiscalização da despesa pública,
razão pela qual tais condutas são sancionadas por
diversos diplomas legais e podem ensejar sanções civis,
penais e administrativas.
Pois bem,
Ao consultar o sistema CidadES foi verificado que a
Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude de Aracruz,
homologou os períodos 01, 02, 03 e 04/2019, em
05/06/2019, 13/06/2019, 19/06/2019 e 25/06/2019
respectivamente, todos em atraso.
O conselheiro Domingos Augusto Taufner em seu Voto
2892/2019-1 (Processo TC 9055/2019-5), cita um trecho
do jurista Hely Lopes Meirelles, onde explica que “o
princípio da verdade material, também denominado da
liberdade na prova, autoriza a Administração a valer-se
de qualquer prova lícita de que a autoridade processante
ou julgadora tenha conhecimento, desde que a faça
trasladar para o processo” (2011, p. 739-740).
E ainda, no mesmo voto, o Eminente Conselheiro destaca
que: “a ampla possibilidade de provas no curso do
processo alicerça e ratiﬁca a legitimação dos princípios
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da ampla defesa, do devido processo legal e da verdade
material”.
Considerando que esta Corte de Contas busca a
verdade real dos fatos, e, ainda, a prestação de contas
extemporânea quando ocorrer por fatores justificáveis,
pode afastar a irregularidade e a penalidade pela
omissão no dever de prestar contas, ante o princípio da
razoabilidade.
Deste modo, entendo que deve ser determinada a citação
do responsável para apresentar suas justificativas, acerca
do não envio da Prestação de Contas Mensal dos meses
01,02,03 e 04 /2019 no prazo estabelecido.
Este vem sendo o entendimento esposado por esta Corte
de Contas consoante se verifica nos autos dos processos
TC 8886/2019, 8990/2019, 8630/2019, 9055/2019
8017/2019 entre outros.

pertinente, bem como os documentos que entender
necessários em razão da omissão no encaminhamento
da Prestação de Contas Mensal dos meses 01,02, 03 e 04
de 2019 de acordo com Instrução Normativa 43/2017,
sob pena de aplicação da multa do artigo 389, inciso VIII
do Regimento Interno desta Corte de Contas.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 14/08/2019 – 27ª Sessão Ordinária da
Segunda Câmara.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Manoel Nader Borges
(presidente/relator), Domingos Augusto Taufner e
Rodrigo Coelho do Carmo.
5. Membro do Ministério Público de Contas: Luis
Henrique Anastácio da Silva.
SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente

1. RELATÓRIO

Relator: Sérgio Manoel Nader Borges

Alega a Representante que:

Responsável: DELCINEIA RODRIGUES DA SILVEIRA,
THIAGO PECANHA LOPES, ANGELICA DOS SANTOS SILVA
VIEIRA

Segundo o edital, os licitantes deveriam possuir/
apresentar “estúdio móvel com uma estrutura de,
no mínimo, 36 metros quadrados” para realização da
transmissão ao vivo de eventos na municipalidade.

Sérgio Manoel Nader Borges

Processo: 12744/2019-4

Conselheiro Relator

Classificação: Controle
Representação

1.1. CITAR o Senhor Emerson Nascimento de Oliveira
– Gestor da Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude
de Aracruz, para que no prazo de 05 (cinco) dias
improrrogáveis, apresente os esclarecimentos que julgar

O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER
BORGES:

UG: PMI - Prefeitura Municipal de Itapemirim

Produzido em fase anterior ao julgamento

Vistos, relatados e discutidos estes autos, DECIDEM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as
razões expostas pelo Relator, em:

REPRESENTAÇÃO – CONHECER – INDEFERIR MEDIDA
CAUTELAR – NOTIFICAR OS RESPONSÁVEIS PARA
PRESTAR INFORMAÇÕES NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS –
DETERMINAR A TRAMITAÇÃO SOB O RITO ORDINÁRIO
– CIENTIFICAR O REPRESENTANTE ACERCA DA DECISÃO.

Trata-se de Representação proposta pela sociedade
empresária SM Comunicações LTDA., em face do Pregão
presencial nº 22/2019, processo 9021/2019, realizado
pela Prefeitura de Itapemirim, visando a contratação
de empresa especializada em serviços de radiodifusão
para veiculação de inserções de 30’ (trinta) dentro
da programação diária da emissora de rádio, além da
contratação de estúdio móvel para transmissão “ao vivo”
de eventos da municipalidade.

Ante o exposto, divergindo do entendimento da Área
Técnica e Ministério Público de Contas, VOTO por que
seja adotada a deliberação que ora submeto à apreciação
deste Colegiado.

1. DECISÃO:

18873-ES), BRUNO OLIVEIRA CARDOSO (OAB: 522AES, OAB: 103883-RJ), FABIANO CARVALHO DE BRITO
(OAB:11444-ES, OAB: 105893-RJ), NEIMAR ZAVARIZE
(OAB: 11117-ES), OLIVEIRA CARDOSO, CARVALHO DE
BRITO, LIBARDI COMARELA E ZAVARIZE ADVOGADOS
ASSOCIADOS (CNPJ: 09.442.282/0001-51), RAFAEL
LIBARDI COMARELA (OAB: 11323-ES), ROLAND LEAO
CASTELLO RIBEIRO (OAB: 9233-ES)

Decisão 02066/2019-5

Externo

-

Fiscalização

–

Representante: S M COMUNICACOES LTDA
Procuradores: ALESSANDRA ANTUNES COELHO (OAB:
www.tce.es.gov.br

Contudo, a exigência realizada se revela absolutamente
ilícita, eis que violadora dos princípios mais comezinhos
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aplicáveis às licitações, uma vez que a referida previsão
da “metragem” se mostra completamente descabida,
portanto, ilegal.

[...]. A exigência observada retrata uma determinação
desproporcional e desprovida de razoabilidade, que
restringe indevidamente a competição entre empresas”.

De acordo com a Representante, atualmente transmissões
dessa natureza não demandariam estruturas grandes,
de modo que tais serviços poderiam ser atendidos por
equipamentos que não possuam a metragem exigida no
edital.

Por tudo isso, e diante da alegação de fundado receio
de grave lesão ao erário, em virtude da alegada
demonstração de restrição à competitividade, a partir da
inserção de cláusula restritiva à competição e violação
ao princípio da isonomia; bem como do alegado risco de
ineficácia da decisão de mérito, uma vez que eventual
contratação do serviço acarretaria o custo ao Poder
Público do valor de aproximadamente R$ 800.000,00
(oitocentos mil reais), a Representante, em caráter
cautelar, pede o seguinte:

Destaca que “[...] teve ciência de que a empresas
concorrente no referido certame possui veículo com as
características exigidas no edital, o que soa estranho
posto ser extremamente incomum localizar veículos
com estas dimensões atualmente para transmissões de
áudio, ante sua absoluta desnecessidade. [...]. Ademais,
é de se relevar que a empresa segunda colocada, que
foi classiﬁcada em razão da absurda inabilitação da
primeira colocada, deixou de apresentar lances já na
segunda rodada de lances do pregão, ‘abandonando’ a
concorrência [...]”.
Afirma que no recurso interposto contra a inabilitação,
o Município manteve a inabilitação fundamentando sua
decisão no fato de o edital não ter sido impugnado, sem
adentrar à discussão do mérito da própria inabilitação.
Em razão disso, alega que a “[...] decisão viola o caráter
competitivo da licitação, posto que traduz a exigência
descabida, sem qualquer razoabilidade, cuja ﬁnalidade
é a de restringir o número de participantes sem o menor
fundamento. A exigência de características do veículo
que determinou a inabilitação da primeira concorrente
está em evidente afronta à legislação e aos princípios
constitucionais aplicáveis, considerando que o Direito
tem por ﬁnalidade prescrever a participação do maior
número de concorrentes nos processos licitatórios.

[...]
b) a concessão de medida cautelar inaudita altera pars,
em caráter de urgência, de forma monocrática pelo
eminente Relator, haja vista a presença dos pressupostos
autorizadores, no sentido de determinar à Secretaria
Municipal de Integridade Governamental que promova
a suspensão imediata do certame veiculado pelo pregão
presencial de nº 000022/2019, processo 09021/2019,
ou a execução do contrato dele derivado, até ulterior
decisão desse Egrégio Tribunal de Contas, com posterior
referendo da decisão pelo colegiado;
[...]
Por meio da DECM 00603/2019, foi determinada a
notificação do Sr. Thiago Peçanha Lopes, do Sr. Anquizes
Meirelles Cunha e da Sr.ª Delcinéia Rodrigues da Silveira,
para que no prazo de 05 (cinco) dias improrrogáveis,
nos termos do art. 125, §3º, da LC 621/2012, se
manifestassem sobre as supostas irregularidades
apontadas.
www.tce.es.gov.br

Em seguida foram os autos encaminhados à SecexMeios,
onde foi elaborada a Manifestação Técnica 10217/20194, na qual opinou-se pelo conhecimento da representação
e pelo indeferimento da medida cautelar pleiteada.
Após, os autos retornaram a este Gabinete.
É o relatório.
2. FUNDAMENTAÇÃO
2.1. DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE
Acerca dos requisitos de admissibilidade da
representação, a LC nº 621/2012 em seus artigos 94 c/c
99, § 2º estabelecem, verbis:
Art. 94. São requisitos de admissibilidade de denúncia
sobre matéria de competência do Tribunal:
I - ser redigida com clareza;
II - conter informações sobre o fato, a autoria, as
circunstâncias e os elementos de convicção;
III - estar acompanhada de indício de prova;
IV - se pessoa natural, conter o nome completo,
qualificação e endereço do denunciante;
V - se pessoa jurídica, prova de sua existência e
comprovação de que os signatários têm habilitação para
representá-la.
(...)
Art. 99.
§ 2º Aplicam-se à representação, no que couber, as
normas relativas à denúncia.
Da análise do acervo processual, verifico que o
representante demonstra interesse e legitimidade nos
termos do art. 99 da LC nº 621/2012, motivo pelo qual a
representação deve ser recebida e processada.
Terça-feira, 20 de agosto de 2019
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2.2. DOS PRESSUPOSTOS DA CAUTELAR
O art. 124 da Lei 621/2012, ao tratar das medidas
cautelares no âmbito deste Tribunal de Contas,
preceitua que:
Art. 124. No início ou no curso de qualquer processo,
havendo fundado receio de grave lesão ao erário ou
a direito alheio e de risco de ineficácia da decisão de
mérito, o Tribunal de Contas poderá, de o�cio ou
mediante provocação, com ou sem a oitiva da parte,
determinar medidas cautelares.
Nesse mesmo contexto, vale citar o art. 376 do RITCEES,
que assim diz:
Art. 376. No início ou no curso de qualquer processo, o
Tribunal poderá, de o�cio ou mediante provocação, com
ou sem a oitiva da parte, determinar medidas cautelares,
observado o rito sumário previsto nos arts. 306 a 312
deste Regimento, desde que presentes os seguintes
requisitos:
I - fundado receio de grave lesão ao erário ou a direito
alheio; e
II - risco de ineficácia da decisão de mérito.
Na mesma linha, o art. 306 do RITCEES, ao tratar do rito
sumário no âmbito deste Tribunal de Contas estabelece
o seguinte:
Art. 306. Os processos em que houver fundado receio
de grave lesão ao erário ou a direito alheio e de risco de
ineficácia da decisão observarão o rito sumário previsto
neste Regimento.
Nota-se que em todos os dispositivos supracitados
identificam-se os requisitos que necessariamente
deverão ser ponderados e analisados para a eventual

concessão de medida cautelar, vale dizer, o fumus boni
iuris consubstanciado no fundado receio de grave lesão
ao erário ou a direito alheio; e o periculum in mora,
identificado no risco de ineficácia da decisão de mérito
ao final.

esclarecimentos, informando, em suma, que o tamanho
do veículo estabelecido previamente no edital não
é óbice à competitividade, pois o fato da empresa
representante não estar habilitada é fato que foge do
conhecimento da Administração Pública.

Cumpre registrar que a presença de ambos os requisitos
deve, concomitantemente, e de fato, evidenciar o real
indício de irregularidade em conjunto com o risco de
dano ao erário ou a direito alheio em decorrência da
demora na prestação da medida pretendida.

Reforçam que na justificativa da contratação encontrase o trecho que estabelece “realização de entrevista com
a população e representantes do Executivo ou outra
atividade preestabelecida pela Assessoria”.

No presente caso, consoante trecho extraído da
Manifestação Técnica 10217/2019-4, elaborada pela
área técnica deste Tribunal de Contas:
[...]
O que se depreende das alegações do representante é
que o termo de referência impôs uma condição restritiva
na especificação do objeto ao exigir que a licitante
dispusesse de “estúdio móvel com uma estrutura de
36 metros quadrados” para realização da transmissão
ao vivo de eventos da municipalidade. Vejamos o que
descreve o item objurgado (evento eletrônico 20, ﬂ. 74):
Especificação:
SERVIÇO ESTÚDIO MÓVEL. Serviço de estúdio móvel para
transmissão ao vivo de eventos da municipalidade, o
estúdio móvel deverá conter no mínimo uma estrutura
de 36 metros quadrados com antena de transmissão
via link de áudio homologado pela anatel, no mínimo 1
(um) kit microfones e receptores de transmissão ao vivo
com profissionais da emissora contratada, permanecer
montado e funcionando durante todo evento, totalizando
5 horas por dia. (Grifo nosso).
Os

responsáveis

notificados

www.tce.es.gov.br

prestaram

seus

Em face dessa justificativa asseveram que “o estúdio
móvel precisa ter tamanho suﬁciente para comportar
os entrevistados, entendendo que aquela metragem
seria o mínimo suﬁciente para atendimento, porquanto
o tamanho do veículo da empresa seria impossível
realizar qualquer entrevista em um ambiente típico de
entrevista”.
Como é cediço, é vedada qualquer exigência em
edital que comprometa, restrinja ou frustre o caráter
competitivo do certame, nos moldes do artigo 3, §3º,
inciso I, Lei de Licitações.
No mesmo sentido, dispõe a Lei 10.520/2002:
Art. 3º A fase preparatória do pregão observará o
seguinte:
II - a definição do objeto deverá ser precisa, suficiente
e clara, vedadas especificações que, por excessivas,
irrelevantes ou desnecessárias, limitem a competição;
Nesse aspecto, a exigência referente à área/metragem
da estrutura do veículo móvel (36 metros quadrados) não
restou devidamente justificada, vislumbrando-se uma
possível restrição à competitividade se considerarmos
que apenas duas empresas compareceram ao certame,
sendo que apenas uma estava apta a atender as
Terça-feira, 20 de agosto de 2019
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especificações contidas no edital (evento eletrônico 05,
ﬂ. 17/20 e 77).
Destaca-se que a Procuradoria Geral do Município
ao se manifestar quanto ao procedimento licitatório
em debate, registrou sua análise quanto ao Termo de
Referência e a definição do objeto, deixando consignado
o trecho que abaixo transcrevemos (evento eletrônico
20, ﬂ. 48):
Para a licitude da competição, impende também que a
definição do objeto, reﬂetida no Termo de Referência,
corresponda às reais necessidades da Autarquia,
evitando-lhes detalhes excessivos, irrelevantes ou
desnecessários, capazes de conduzir à limitação da
competitividade do certame. Registre-se que não
incumbe à Procuradoria avaliar as especificações
utilizadas, dada o seu caráter eminentemente técnico,
recomenda-se à Administração que verifique o
cumprimento deste requisito.
Por outro lado, extrai-se dos autos que o procedimento
licitatório guerreado já se encerrou, realizando-se
o respectivo registro de preço do compromissário
fornecedor, nas quantidades estimadas para a
contratação eventual de empresa especializada em
serviços de radiofusão e estúdio móvel, conforme
consignada na Ata de Registro de Preços, inserta à ﬂ. 15
do evento eletrônico 25.
A suspensão desse serviço pode dificultar a divulgação
de informações de interesse dos munícipes, bem
como a publicidade de atos institucionais, sendo que
a concessão de um provimento cautelar é capaz de
ocasionar mais riscos ao interesse público do que a sua
não concessão.

Cabe registrar que no tocante ao preço, o valor ofertado
pela empresa representante inabilitada no certame
(SM Comunicações LTDA) e a empresa efetivamente
vencedora (Radio Marataízes) apresentou uma pequena
diferença de R$ 907,00, tendo esta oferecido o valor de
R$ 729.906,50 (evento eletrônico 25, ﬂ. 16), ao passo
que aquela apresentou proposta de R$ 728.999,50
(evento eletrônico 05, ﬂ. 18).
Diante do exposto, verifica-se a presença do periculum
in mora inverso, capaz de aconselhar a não expedição,
no momento, de qualquer provimento de natureza
cautelar, considerando que a suspensão do serviço em
questão poderia acarretar entraves e problemas a que a
Administração honre com o princípio constitucional da
publicidade, isso sem embargo desta Corte de Contas,
ao proceder uma análise técnica aprofundada, concluir
pela existência de irregularidade no edital de licitação
combatido.
(grifei)
Em consonância com a referida Manifestação Técnica,
portanto, entendo ser inapropriado o deferimento da
medida cautelar pleiteada, pelo menos por agora, haja
vista os riscos provenientes da presença do periculum
in mora reverso, cujo conteúdo expressa justamente a
ameaça de grave lesão à ordem pública e administrativa,
fundado na possibilidade de a concessão da tutela de
urgência ser mais gravosa do que o dano que com ela
quer se evitar, como pode vir a ocorrer no caso concreto,
considerando o risco de paralisação de serviço público
tido como essencial à informação e à publicidade dos
atos praticados pelo Poder Público.
Ante todo o exposto, acompanhando o entendimento da
área técnica, VOTO para que seja adotada a deliberação
www.tce.es.gov.br

que ora submeto à apreciação deste Colegiado.
SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Conselheiro Relator
1. DECISÃO:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, DECIDEM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as
razões expostas pelo relator, em:
1.1. CONHECER a representação, na forma do art. 177
c/c 182, parágrafo único, do RITCEES;
1.2. INDEFERIR A MEDIDA CAUTELAR, nos termos do
art. 307, § 3º do RITCEES, visto que verificado o risco do
periculum in mora reverso;
1.3. NOTIFICAR os responsáveis para que nos termos
do art. 307, § 3°, do RITCEES, prestem as informações
quanto aos itens questionados na Representação, no
prazo de 10 (dez) dias;
1.4. NOTIFICAR o Prefeito Municipal de Itapemirim para
que, no prazo de 10 (dez) dias, encaminhe:
1.4.1. Cópia dos contratos celebrados pelo Município de
Itapemirim, nos exercícios 2016, 2017 e 2018, para os
serviços de radiofusão, sonora e estúdio, bem como as
atas da sessão de abertura que registraram a participação
das empresas licitantes nos respectivos procedimentos
licitatórios, além das atas de registros de preços das
quais decorreram as respectivas contratações;
1.4.2. As fichas financeiras dos pagamentos realizados às
empresas contratadas decorrentes dos contratos acima
mencionados;
1.4.3. Cópia das justificativas e/ou estudos técnicos que
balizaram a especificação do objeto contendo a exigência
Terça-feira, 20 de agosto de 2019
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da metragem da estrutura do veículo móvel (36 metros
quadrados) no Termo de Referência objeto do Pregão
Presencial 22/19.

IGNEZ CEREZA Representante: ANAESP - ASSOCIACAO
NACIONAL DE APOIO AO ENSINO, SAUDE E POLITICAS
PUBLICAS DE DESENVOLVIMENTO

1.5. DETERMINAR a tramitação do feito sob o rito
ordinário, assim que escoado o prazo de 10 (dez) dias
para a prestação de informações pelos responsáveis, a
fim de que esta Corte de Contas proceda à devida análise
de mérito;

Procurador: MARIA CAROLINA LEAL DE FRANCA (OAB:
32035-ES)

1.6. CIENTIFICAR o Representante acerca do teor desta
decisão, conforme comando previsto no art. 307, § 7º
do RITCEES.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 14/08/2019 – 27ª Sessão Ordinária da
Segunda Câmara.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Manoel Nader Borges
(presidente/relator), Domingos Augusto Taufner e
Rodrigo Coelho do Carmo.
5. Membro do Ministério Público de Contas: Luis
Henrique Anastácio da Silva.

Decisão 02067/2019-1
Produzido em fase anterior ao julgamento

Prazo exíguo de publicação do certame (itens 3.1 e 3.2);

Processo: 14600/2019-2
Externo

-

Fiscalização

–

UG: PMVA - Prefeitura Municipal de Vargem Alta
JOAO

CHRISOSTOMO

ALTOE,

Restrição à competitividade em relação à comprovação
de qualificação técnica, econômica e experiência
profissional em gestão de saúde pública (item 5.1).
Restrição à competitividade ‘nos critérios de pontuação
de julgamento das propostas técnicas’ (item 5.1).

Relator: Rodrigo Coelho do Carmo
Responsável:

Cuidam os autos de Representação, ajuizada nesta Corte
de Contas pela Associação Nacional de Apoio ao Ensino,
Saúde e Políticas Públicas de Desenvolvimento - ANAESP,
em face da Prefeitura Municipal de Vargem Alta e
Secretaria Municipal de Saúde de Vargem Alta, suscitando
possíveis irregularidades no Chamamento Público –
Edital nº 01/2019 - SESAVA (Secretaria Municipal de
Saúde de Vargem Alta), visando a celebração de contrato
de gestão com pessoas jurídicas de direito privado, sem
fins lucrativos (Organizações Sociais), para gerir o Pronto
Atendimento Municipal “Octacílio Geraldo do Carmo”,
localizado naquela municipalidade.
Em breve síntese, a Representante suscita que o edital
em comento está eivado de vícios, notadamente nos
itens 3.1, 3.2 e 5.1 do edital, relacionadas às seguintes
questões:

SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente

Classificação: Controle
Representação

CONTROLE EXTERNO – FISCALIZAÇÃO – REPRESENTAÇÃO
– NOTIFICAÇÃO 05 DIAS - AUSÊNCIA DE REQUISITOS INDEFERIR MEDIDA CAUTELAR - RITO ORDINÁRIO - DAR
CAUTELAR

ANA

Diante dos fundamentos que alicerçam a presente
www.tce.es.gov.br

representação, considerando imperiosa a requisição
de informações com vistas a subsidiar a completa
formação do juízo cognitivo sumário acerca das questões
impugnadas, decidi, com base no art. 125, §3º da Lei
Complementar nº 621/2012, c/c o art. 307, §1º do
RITCEES – Res. 261/2013, pela notificação dos Senhores:
João Crisostômo Altoé – Prefeito Municipal de Vargem
Alta e Ana Ignêz Cereza - Secretária Municipal de Saúde
para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestassem,
inclusive juntando documentos que entenderem
necessários, frente à representação interposta.
Devidamente
notificados,
os
responsáveis
compareceram aos autos apresentando informações
e farta documentação. Apresentaram contra
argumentações em relação aos elementos trazidos pela
parte Representante, dito como irregulares.
É o relatório. Passo a análise preliminar, própria da
medida em espécie.
II – FUNDAMENTAÇÃO
II.1 – Dos pressupostos de admissibilidade
Da análise preliminar, constata-se que a representação
está redigida com clareza e contém informações sobre
o fato, autoria, circunstâncias e elementos de convicção,
estando acompanhadas de indício de prova e demais
pressupostos.
Assim, verificando o preenchimento dos requisitos
previstos nos artigos 94 da Lei Complementar 621/2012 e
do 101 do RITCEES, conheço da presente representação.
II.2 – Dos Pressupostos da Medida Cautelar
Os pressupostos de concessão da cautelar estão
dispostos no artigo 376 do RITCEES, aprovado pela Res.
261/13:
Terça-feira, 20 de agosto de 2019
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Art. 376. No início ou no curso de qualquer processo, o
Tribunal poderá, de ofício ou mediante provocação, com
ou sem a oitiva da parte, determinar medidas cautelares,
observado o rito sumário previsto nos arts. 306 a 312
deste Regimento, desde que presentes os seguintes
requisitos:
I - fundado receio de grave lesão ao erário ou a direito
alheio; e
II - risco de ineﬁcácia da decisão de mérito.
O inciso I trata do fumus boni iuris, definido pelos
doutrinadores como juízo de probabilidade de
existência do direito. Para obter a tutela cautelar, devese convencer o julgador de que a tutela do direito
provavelmente lhe será concedida. A admissão de
uma convicção de verossimilhança, como suficiente à
concessão da tutela cautelar, decorre do perigo de dano
e da consequente situação de urgência, a impor solução
e tutela jurisdicional imediatas.

argumentações dos responsáveis frente aos pontos
levantados pelo representante, passo a expor as razões
que motivam o juízo preliminar da presente demanda,
apenas em relação aos itens abordados na presente
Representação:
Em relação às alegações do Representante de que o
edital em comento teria apresentado ‘prazo exíguo
para formulação de propostas’, ao questionar os prazos
entre a publicação do edital, no dia 22 de julho de 2019
e o interregno de 14 (quatorze) dias, para manifestação
do interesse em celebrar o contrato de gestão, até o dia
05 de agosto de 2019 e de 21 (vinte e um) dias para a
apresentação dos envelopes contendo a documentação
e as propostas técnicas e financeira, até do dia 12 de
agosto de 2019, conforme disposição dos itens 3.1 e 3.2
do edital:
“3. DIRETRIZES E PREMISSAS PARA APRESENTAÇÃO DE
PROPOSTAS

Em juízo de cognição sumária, próprio da análise das
medidas cautelares, não observo, no caso em exame,
os requisitos autorizadores à concessão de provimento
cautelar apto a suspender o andamento do procedimento
licitatório em análise.

3.1 - As entidades que tiverem interesse em celebrar
Contrato de Gestão com a Secretaria Municipal da
Saúde de Vargem Alta (SESAVA) para gestão do Pronto
Atendimento “Octacílio Geraldo do Carmo”, localizado
na Sede do Município, nos temos deste Edital, devem
manifestar, por escrito, seu intento, por meio de papel
timbrado da instituição, assinada pelo representante
legal ( ou procurador, com procuração em anexo, com
firma reconhecida em cartório), direcionada ao Secretário
Municipal da Saúde, a qual deverá ser entregue na sede
da Secretaria Municipal de Saúde - SESA V A, situada à
Rua Padre Antônio Maria, s/nº, Centro - CEP 29.295000 - Vargem Alta/ES, das 8:00 às 16:00 horas, até o dia
05/08/2019.

Nessa

3.2 - Após manifestar expressamente interesse em

Já o inciso II trata do periculum in mora, definido pela
doutrina como a irreversibilidade da situação em face
da futura resolução de mérito. Nesse contexto, toda vez
que houver fundado receio de que a efetividade de um
processo venha a sofrer dano irreparável, ou de di�cil
reparação, em razão do tempo necessário para que
possa ser entregue a tutela jurisdicional nele buscada,
estará presente este requisito.

linha

de

intelecção,

considerando

as
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celebrar contrato de gestão, as entidades interessadas,
devem, até o dia 12/08/2019, impreterivelmente, até
as 12:00, apresentar à Secretaria Municipal de Saúde,
situada à Rua Padre Antônio Maria, s/nº, Centro - CEP
29.295-000 -Vargem Alta/ES o envelope contendo a
documentação e as propostas técnica e financeira,
conforme descrito na Cláusula Qua1ia, em envelope
lacrado.”
Os responsáveis refutaram as alegações postas, alegando
que não houve exiguidade de prazo, manifestando suas
razões, em síntese, nos termos que seguem:
“Destarte, apesar da seleção da OSC ser feita por uma
forma parecida com uma licitação, com publicação,
edital, regras de participação e disputa, seguindo
praticamente os mesmos princípios adotados nas
licitações, esse procedimento não está atrelado à Lei
8.666/1993; como estabelece, expressamente, o art. 84
da Lei Federal 13.019/2014, ao rezar que:
“Não se aplica às parcerias regidas por esta Lei o disposto
na Lei 8.66611993”.
Ou seja, apesar de o chamamento público parecer uma
licitação, ter jeito de licitação, ter cheiro de licitação, ter
gosto de licitação, juridicamente não é uma licitação,
mas sim outro procedimento de seleção da melhor
proposta a ser adotado pela Administração Pública,
quando o objetivo for firmar parcerias com organizações
da sociedade civil.
Portanto, não há nada que vincule, necessariamente, no
caso de Chamamento Público, o prazo mínimo entre a
publicação e o recebimento das propostas, ao disposto
na Lei n° 8.666/93.
Nesta toada, cumpre salientar que o Município de Vargem
Terça-feira, 20 de agosto de 2019
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Alta possui legislação própria a respeito, a Lei Municipal n°
1.019/2013, que cria o Programa de Organizações Sociais
do Município de Vargem Alta, com o objetivo de fomentar a
execução, pelas entidades qualificadas como Organizações
Sociais, na forma desta Lei, de atividades e serviços de
interesse público, atinentes à área da saúde.
A Lei Municipal, à exemplo da Lei Federal n° 9.637/98 não
regulamenta a questão do prazo mínimo entre a publicação
e a apresentação das propostas...
(...)
Logo, afirmar que o presente procedimento deveria
seguir os prazos contidos no artigo 21, § 2°, inciso I,
alínea “b” da Lei n° 8.666/93, que rege a Licitação na
modalidade “Concorrência”, seria nada mais que inovar o
ordenamento jurídico, impondo à administração pública
municipal obrigação não contida expressamente na
legislação, revelando-se tão e somente uma interpretação
analógica extensiva in malam partem. ferindo frontalmente
o princípio da reserva legal, conforme amplamente
demonstrado e, ainda, impossibilitando esta de exercer sua
discricionariedade administrativa (...)”
No que tange as argumentações do Representante em
relação a ‘Restrição à competitividade do certame e
subjetividade nos critérios de pontuação de julgamento
das propostas técnicas’ quanto ao item 5.1, alegando
que houve restrição à competitividade à medida que
não se admitiu pontuação, no tocante a comprovação
de experiência em gestão de saúde quanto atuação da
organização social em parcerias com serviços privados
de saúde, apenas públicos e no tocante à pontuação
por adequação da proposta ao edital, não estabelecem
parâmetros objetivos para avaliação e julgamento,
admitindo interpretação subjetiva:

Em relação à comprovação de qualificação técnica,
econômica e experiência profissional em gestão de saúde,
prevendo pontuação ao concorrente que comprove
parcerias com órgãos públicos, os responsáveis alegam
que a exigência é plenamente justificável, já que o contrato
de gestão a ser assinado em decorrência do presente
procedimento se destinará à gestão de Unidade de Saúde
Pública. Aduzem que:
“Nesta toada, a gestão de serviços público de saúde não é
igual à gestão de serviços privados de saúde, haja vista que
diferem fundamentalmente em muitos aspectos. A primeira
e fundamental diferença é a ausência de remuneração dos
usuários no caso do serviço público, o que não ocorre no
caso do serviço privado. Ora temos aqui uma diferença
fundamental já que os serviços privados visam lucro, e os
públicos não.
De outra partem, os estabelecimentos de saúde que
atendem usuários do SUS, ao contrário de serviços
puramente privados, exibem múltiplas composições
organizacionais, formatos de administração e modelos
de gestão, modificados ao longo do tempo por meio de
reformas administrativas, interpretações jurídicas, decisões
políticas e legislações complementares federal, estaduais e
municipais.
Por fim, são notórias as dificuldades da Administração
Pública, aí incluído os seus parceiros, em gerir
adequadamente serviços de saúde, devido a burocracia
excessiva, porém necessária, para contratar pessoal,
efetuar adequações de estrutura e comprar insumos,
medicamentos e equipamentos. Somam-se as normas
e procedimentos �picos da Administração Direta e a Lei
de Responsabilidade Fiscal, que limitam a expansão e
qualificação do quadro de recursos humanos. (...)”
Quanto às alegações de restrição à competitividade no
www.tce.es.gov.br

que se refere à pontuação da proposta ao edital, os
responsáveis rebateram afirmando que a interpretação
dada pelo Representante fora equivocada e sem qualquer
amparo concreto. Ressaltam que:
“No presente caso, a Administração Municipal, os critérios
para a atribuição de nota técnica se basearam na expressa
previsão contida na Lei Municipal 1.019/2013, que “Cria
Programas de Organizações Sociais do Município de Vargem
Alta-ES, Dispõe Sobre a Qualificação de Entidades como
Organizações Sociais e dá Outras Providências” (Anexo 03),
em seu art. 8°, que determina, in verbis:
“(...) Art. 8° No julgamento das propostas serão observados,
além de outros definidos em edital, os seguintes critérios:
I - Resultados a serem alcançados, quantitativos e
qualitativos;
Il - Economicidade;
III - Indicadores de eficiência e qualidade do serviço;
IV - A capacidade técnica e operacional da candidata;
V - Ajustamento da proposta as especificações técnicas e
aos critérios utilizados pelo Poder Público;
VI - Adequação entre os meios sugeridos, seus custos,
cronogramas e resultados. (...)”
Ora, como se percebe, a irresignação da representante
se dá, pura e simplesmente, pelo fato do edital trazer a
repetição daquilo que determina a legislação municipal
sobre o tema. Ora, se esta municipalidade o fizesse
diferente disso, estaria ferindo frontalmente ao princípio da
legalidade, e eivando de nulidade referido edital. Também
utilizada como embasamento por esta administração
municipal, a experiência bem-sucedida de Municípios de
pequeno porte da região Sul do Estado do Espírito Santo,
que recentemente realizaram certames com o mesmo
objeto com sucesso, em especial o Município de A�lio
Terça-feira, 20 de agosto de 2019
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Vivacqua. (...)”
Pois bem. Ainda que a concessão de medida cautelar não
exija juízo de certeza, mas sim da mera probabilidade de
que o alegado pelo Representante seja plausível, não
reputo inicialmente, presente a plausibilidade do direito
alegado, materializado na fumaça do bom direito (fumus
boni iuris), pois não há demonstração, de modo inequívoco,
da presença de fundamento relevante capaz de trazer
convencimento, nesse momento processual, do desacerto
do edital em comento.
No que toca ao perigo da demora da decisão (preiculum in
mora), não constato a possibilidade de ser ineficaz a medida
pleiteada, acaso seja deferida ao final do julgamento deste
processo, posto que, em se tratando de matéria de saúde
pública, não se justifica, ao meu sentir, a necessidade de
urgência, vez que a ausência da prestação dos serviços em
voga poderá ocasionar maior dano à população a à própria
Administração, podendo resultar em um dano maior ao
que se pretende evitar.
Entretanto, não se está aqui a negar que as supostas
irregularidades apontadas pela parte representante,
conforme demonstrado, não são passíveis de impugnação
e de análise mais aprofundada durante regular instrução
processual, não sendo, em cognição sumária, suficientes
para preenchimento dos requisitos legais necessários ao
deferimento de medida cautelar.
Nesse passo, deixo de conceder a medida cautelar
guerreada, considerando ausentes os requisitos essenciais
para a sua concessão, nos termos postos na presente
decisão, ressalvando, que tal juízo se faz em sede de
cognição sumária, próprio dos contornos do mérito
cautelar, podendo o exaurimento da instrução probatória
possibilitar juízo definitivo de mérito diverso.

Pelo exposto, VOTO no sentido de que a 2ª Câmara
aprove a seguinte minuta de DECISÃO que submeto à sua
consideração.
RODRIGO COELHO DO CARMO
Conselheiro Relator
1. DECISÃO:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, DECIDEM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as
razões expostas pelo relator, em:
1.1. CONHECER a presente Representação, nos termos dos
artigos 94 da Lei Complementar 621/2012 e do 101 do
RITCEES;
1.2. INDEFERIR o pedido de concessão da medida cautelar,
e com base no artigo 309 do Regimento Interno desta
Corte de Contas, c/c o artigo 125, §5º da Lei Complementar
621/2012, determino a remessa dos autos à unidade
técnica para instrução do feito, submetendo os autos em
tramitação pelo rito ordinário.
1.3. DAR CIÊNCIA ao Representante e ao Representado do
teor da decisão tomada por este Tribunal de Contas, nos
termos do art. 307, §3º e §7º, da Resolução TC 261/2013
(RITCEES).
1.4. DAR CIÊNCIA ao douto Ministério Público de Contas.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 14/08/2019 – 27ª Sessão Ordinária da
Segunda Câmara.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Manoel Nader Borges (presidente),
Domingos Augusto Taufner e Rodrigo Coelho do Carmo
(relator).
5. Membro do Ministério Público de Contas: Luis Henrique
www.tce.es.gov.br

Anastácio da Silva.
SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
Decisão 02061/2019-2
Produzido em fase anterior ao julgamento
Processo: 11971/2019-5
Classificação: Prestação de Contas Anual de Prefeito
Exercício: 2018UG: PMA - Prefeitura Municipal de Aracruz
Relator: Domingos Augusto Taufner
Responsável: JONES CAVAGLIERI
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE PREFEITO – EXERCÍCIO
2018 – PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ – CITAÇÃO NOTIFICAÇÃO
O EXMO. SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO
TAUFNER:
RELATÓRIO
Trata o presente processo de Prestação de Contas
Anual de Governo de 2018, do município de Aracruz,
sob responsabilidade do Sr. Jones Cavaglieri – Prefeito
Municipal.
Através do Termo de Notificação Eletrônico nº 05029/20191 o responsável foi notificado do descumprimento do prazo
para envio/homologação dos dados da Prestação de Contas
Anual de Prefeito, referente ao exercício de 2018, 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 Instrução Técnica Inicial nº 00386/20197 opinando pela aplicação de multa ao responsável, pela
comunicação do não encaminhamento da Prestação
de Contas Anual de Prefeito ao Poder Legislativo e pela
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notificação do responsável para o encaminhamento da
Prestação de Contas.
O Ministério Público de Contas através do Procurador
Luis Henrique Anastácio da Silva elaborou o Parecer nº
02914/2019-2 encampando o entendimento técnico.
FUNDAMENTAÇÃO
O presente processo trata de Prestação de Contas Anual de
Prefeito referente ao exercício de 2018.
Observa-se que o responsável foi notificado pelo
descumprimento do prazo para envio da referida Prestação
de Contas e que o mesmo não tomou ciência do Termo de
Notificação Eletrônico nº 05029/2019-1.
Assim dispõe o artigo 20, §2º e artigo 35 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, fixando-lhe 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. ”
Art. 35 A omissão de informações e o descumprimento dos
prazos estabelecidos nesta Instrução Normativa sujeitam
o responsável à sanção de multa, de acordo com as
disposições da Lei Complementar Estadual 621/2012 e do
Regimento Interno do TCEES.
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:
Art. 135. O Tribunal de Contas poderá aplicar multa de
até R$ 100.000,00 (cem mil reais), ou valor equivalente
em outra moeda que venha a ser adotada como moeda
nacional, aos responsáveis por:
[...]
VIII - não envio ou envio fora do prazo de documentos e/ou
informações que compõem a prestação de contas;
§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 responsáveis
Hely Lopes Meireles (2011, p. 739-740) explica que “o
princípio da verdade material, também denominado da
liberdade na prova, autoriza a Administração a valer-se de
qualquer prova lícita de que a autoridade processante ou
julgadora tenha conhecimento, desde que a faça trasladar
para o processo”.
A ampla possibilidade de provas no curso do processo
alicerça e ratifica a legitimação dos princípios da ampla
www.tce.es.gov.br

defesa, do devido processo legal e da verdade material.
Esta Corte de Contas tem seu maior interesse em conhecer
a realidade dos atos de gestão da coisa pública, motivo
pelo qual entendo que deve ser determinada a citação
do responsável para apresentar suas justificativas, acerca
do não envio da Prestação de Contas Anual de Prefeito do
exercício de 2018 e notificado para encaminha-las.
Ante todo o exposto, divergindo do entendimento da Área
técnica e do Ministério Público de Contas, VOTO para que
seja adotada a deliberação que ora submeto à apreciação
deste Colegiado.
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Relator
1. DECISÃO:
Vistos, relatados e discutidos estes autos, DECIDEM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as
razões expostas pelo Relator:
1.1. CITAR o Sr. Jones Cavaglieri – Prefeito Municipal de
Aracruz, para que no prazo de 05 (cinco) dias improrrogáveis,
apresente os esclarecimentos que julgar pertinente, bem
como os documentos que entender necessários em razão
da omissão no encaminhamento da Prestação de Contas
Anual de Prefeito referente ao exercício de 2018 de acordo
com Instrução Normativa 43/2017, sob pena de aplicação
da multa do artigo 389, inciso VIII do Regimento Interno
desta Corte de Contas.
1.2. NOTIFICAR o Jones Cavaglieri – Prefeito Municipal
de Aracruz, para que no prazo de 05 (cinco) dias
improrrogáveis, encaminhe a esta Corte de Contas, a
Prestação de Contas Anual referente ao exercício de 2018,
sob pena de aplicação de multa ao gestor.
2. Unânime.
Terça-feira, 20 de agosto de 2019
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3. Data da Sessão: 14/08/2019 – 27ª Sessão Ordinária da
Segunda Câmara.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Manoel Nader Borges (presidente),
Domingos Augusto Taufner (relator) e Rodrigo Coelho do
Carmo.
5. Membro do Ministério Público de Contas: Luis Henrique
Anastácio da Silva.
SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
Decisão 02062/2019-7
Produzido em fase anterior ao julgamento
Processo: 08884/2019-1
Classificação: Controle Externo > Fiscalização > Omissão
UG: FMS - Fundo Municipal de Saúde de Guarapari
Relator: Sérgio Manoel Nader Borges
Responsável: EDSON FIGUEIREDO MAGALHAES
PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL – OMISSÃO MESES
04/2019 – FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUARAPARI
– CITAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER
BORGES:
RELATÓRIO
Os presentes autos versam acerca de omissão no
encaminhamento, por meio do sistema CidadES deste
Tribunal, da Prestação de Contas mensal do Fundo
Municipal de Saúde de Guarapari referente ao mês 04
/2019 sob responsabilidade do Senhor Edson Figueiredo
Magalhães conforme Instrução Normativa TC 43/2017.
Foi emitido o termo de Notificação Eletrônico 3956/2019

ao Sr. Edson Figueiredo Magalhães, conforme prevê o
artigo 20 da IN TC4 3/2017, em razão do descumprimento
do prazo do encaminhamento das Prestações de Contas
mensais retro mencionadas, fixando o prazo de 5 (cinco
dias) para o cumprimento da obrigação sob pena de multa,
nos termos do artigo 35 do mesmo diploma legal.
Conforme manifestação Técnica Nº 5821/2019-5
(evento eletrônico 02), o Núcleo de Controle Externo de
Contabilidade e Economia, em virtude do não atendimento
ao termo de Notificação Eletrônico sugeriu a aplicação de
multa ao responsável, a ser dosada pelo relator, vejamos:
PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO.
Em face do descumprimento do prazo legal e o não
atendimento ao Termo de Notificação Eletrônico
3417/2019 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).
O Ministério Público de Contas, em Parecer 2973/2019
exarado pelo Procurador de Contas Dr. Heron Carlos Gomes
de Oliveira, acompanhou in totun a proposta constante na
referida Manifestação Técnica (5821/2019).
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
Compete ao Tribunal de Contas efetuar a fiscalização dos
atos que resultem receita ou despesa, praticados pelos
responsáveis sujeitos à sua jurisdição, para assegurar a
eficácia do controle dos recursos públicos e para instruir o
www.tce.es.gov.br

julgamento das contas públicas.
O encaminhamento da Prestação de Contas por parte
do responsável, seja ele pessoa �sica ou jurídica, pública
ou privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou
administre dinheiros, bens e valores públicos é uma
obrigação prevista na Constituição Federal, conforme artigo
70, parágrafo único da Carta Magna:
Art. 70. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária,
operacional e patrimonial da União e das entidades da
administração direta e indireta, quanto à legalidade,
legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções
e renúncia de receitas, será exercida pelo Congresso
Nacional, mediante controle externo, e pelo sistema de
controle interno de cada Poder.
Parágrafo único. Prestará contas qualquer pessoa �sica ou
jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade, guarde,
gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos
ou pelos quais a União responda, ou que, em nome desta,
assuma obrigações de natureza pecuniária.
Em relação ao envio das prestações de contas, via sistema
próprio (CidadES) a esta corte de Contas, é regulamentada
pela Instrução Normativa nº 43/2017 conforme artigos 20,
21 e 35, vejamos:
[...]
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, fixando-lhe prazo de
cinco dias para cumprimento da obrigação.
[...]
Art. 21 A notificação eletrônica de que trata o artigo anterior
será feita por meio de documento gerado no CidadES,
Terça-feira, 20 de agosto de 2019
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denominado termo de notificação eletrônico, cientificando
o gestor ou responsável acerca da inadimplência, bem
como da existência de solicitação de retificação de arquivos.
[...]
§ 2º Caso não acolhidas as razões de justificativas,
independente do cumprimento da obrigação prevista no §
1º, o responsável estará sujeito à multa, de acordo com as
disposições da Lei Complementar Estadual 621/2012 e do
Regimento Interno do TCEES.
[...]
Art. 35 A omissão de informações e o descumprimento dos
prazos estabelecidos nesta Instrução Normativa sujeitam
o responsável à sanção de multa, de acordo com as
disposições da Lei Complementar Estadual 621/2012 e do
Regimento Interno do TCEES.
Observa-se que, conforme Manifestação Técnica
5852/2019-1 o responsável em prestar contas foi
devidamente notificado, através do Termo de Notificação
Eletrônico 3956/2019, e informado da possibilidade de
aplicação de multa prevista no artigo 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).
A omissão do envio das prestações de contas, bem como
o envio tardio, distorce o conceito de gestão pública
eficiente por prejudicar, ou até mesmo inviabilizar, o
exercício tempestivo da fiscalização da despesa pública,
razão pela qual tais condutas são sancionadas por diversos
diplomas legais e podem ensejar sanções civis, penais e
administrativas.

Municipal de Saúde de Guarapari , homologou o mês
04/2019, em 27/06/2019 em atraso.
O conselheiro Domingos Augusto Taufner em seu Voto
2892/2019-1 (Processo TC 9055/2019-5), cita um trecho do
jurista Hely Lopes Meirelles, onde explica que “o princípio
da verdade material, também denominado da liberdade
na prova, autoriza a Administração a valer-se de qualquer
prova lícita de que a autoridade processante ou julgadora
tenha conhecimento, desde que a faça trasladar para o
processo” (2011, p. 739-740).
E ainda, no mesmo voto, o Eminente Conselheiro destaca
que: “a ampla possibilidade de provas no curso do processo
alicerça e ratiﬁca a legitimação dos princípios da ampla
defesa, do devido processo legal e da verdade material”.
Considerando que esta Corte de Contas busca a verdade
real dos fatos, e, ainda, a prestação de contas extemporânea
quando ocorrer por fatores justificáveis, pode afastar a
irregularidade e a penalidade pela omissão no dever de
prestar contas, ante o princípio da razoabilidade.
Deste modo, entendo que deve ser determinada a citação
do responsável para apresentar suas justificativas, acerca
do não envio da Prestação de Contas Mensal do mês 04
/2019 no prazo estabelecido.

1.DECISÃO:
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em Sessão Colegiada, ante as razões
expostas pelo Relator, em:
1.1. CITAR o Senhor Edson Figueiredo Magalhães – Gestor
do Fundo Municipal de Saúde de Guarapari, para que
no prazo de 05 (cinco) dias improrrogáveis, apresente
os esclarecimentos que julgar pertinente, bem como
os documentos que entender necessários em razão da
omissão no encaminhamento da Prestação de Contas
Mensal no mês 04 de 2019 de acordo com Instrução
Normativa 43/2017, sob pena de aplicação da multa do
artigo 389, inciso VIII do Regimento Interno desta Corte de
Contas.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 14/08/2019 – 27ª Sessão Ordinária da
Segunda Câmara.
4. Especificação do quórum:

Este vem sendo o entendimento esposado por esta Corte
de Contas consoante se verifica nos autos dos processos TC
8886/2019, 8990/2019, 8630/2019, 9055/2019 8017/2019
entre outros.

4.1. Conselheiros: Sérgio Manoel Nader Borges (presidente/

Ante o exposto, divergindo do entendimento da Área
Técnica e Ministério Público de Contas, VOTO por que seja
adotada a deliberação que ora submeto à apreciação deste
Colegiado.

5. Membro do Ministério Público de Contas: Luis Henrique

Pois bem,

Sérgio Manoel Nader Borges

Ao consultar o sistema CidadES foi verificado que o Fundo

Conselheiro Relator
www.tce.es.gov.br

relator), Domingos Augusto Taufner e Rodrigo Coelho do
Carmo.
Anastácio da Silva.
SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
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