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Atos da Presidência

PRESIDÊNCIA

TERCEIRO TERMO ADITIVO
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.

Contrato nº 022/2016
Processo TC-5526/2016-1
CONTRATANTE: Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo.
CONTRATADA: THOMSON REUTERS BRASIL CONTEÚDO
E TECNOLOGIA LTDA.
OBJETO: Constitui objetos deste Termo Aditivo a
prorrogação do prazo de vigência e reajuste que fixará
uma alteração do valor do Contrato n° 022/2016, que
versa aquisição de licença de direito de uso do so�ware
NOVAJUS STARTER para gerenciamento de processos
judiciais em ambiente de computação em nuvem, como
também as ferramentas DATACLOUND ANDAMENTOS e
DATACLOUND DIÁRIOS.
VIGÊNCIA: O prazo contratual fica prorrogado em 12
(doze) meses, a partir de 12 de outubro de 2019, com
amparo no art. 57, inciso II da Lei n° 8.666/1993.
REAJUSTE: O item 5.1 da Cláusula Quinta do Contrato
n° 022/2016, será alterado através de um reajuste que
será concedido através de um Termo de Apostilamento
assim que completar 12 meses de tempo decorrido da
publicação do Segundo Termo Aditivo.

Telefone: (27) 3334-7706

SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO

gabinete@tce.es.gov.br

Conselheiro Presidente
(republicado por incorreção)
www.tce.es.gov.br
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LICITAÇÕES

Licitações
AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA
Nº 01/2019
PROC. TC 6313/2019
O Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, através
da sua Comissão Permanente de Licitação, torna público
o resultado da Concorrência nº 001/2019 que tem por

objeto a reforma dos sanitários da sede do TCEES. Após
análise das propostas e habilitação sagrou-se vencedora
a empresa Paganini Engenharia Ltda ME, inscrita nvo
CNPJ sob nº 25.267.047/0001-47 no valor global de R$
580.700,63 (quinhentos e oitenta mil setecentos reais e
sessenta e três centavos).
Vitória, 22 de agosto de 2019.
Giuliano Medina Silva
Presidente CPL

Conforme Lei Complementar 621/2012, o Tribunal
de Contas possui jurisdição própria e privativa
em todo o território estadual, sobre as pessoas e
matérias sujeitas à sua competência. A jurisdição
do Tribunal abrange, entre outros, os responsáveis
pela elaboração dos editais de licitação e dos
convites, os participantes das comissões julgadoras
dos atos licitatórios, os pregoeiros, bem como os
responsáveis e ratificadores dos atos de dispensa
ou inexigibilidade.

www.tce.es.gov.br
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PLENÁRIO

Atos do Plenário

CARMO:
I. RELATÓRIO

Acórdãos e Pareceres - Plenário
ACÓRDÃOS
COMPOSIÇÃO DO PLENÁRIO
Conselheiros
Sérgio Aboudib Ferreira Pinto - Presidente
Domingos Augusto Taufner - Vice-Presidente
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun - Corregedor
Sebastião Carlos Ranna de Macedo - Ouvidor
Sérgio Manoel Nader Borges
Rodrigo Coelho do Carmo
Luiz Carlos Cicilio� da Cunha
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 dos Acórdãos,
nos termos do artigo 66, parágrafo único, da Lei
Complementar nº 621/2012, encontrando-se os autos
na Secretaria Geral das Sessões do Tribunal de Contas
do Estado do Espírito Santo. O inteiro teor dos Acórdãos
se encontra disponível no sítio eletrônico do Tribunal de
Contas do Estado do Espírito Santo.
Acórdão 01050/2019-1 – PLENÁRIO
Processo: 09621/2018-4
Classificação: Controle
Representação

Externo

-

Fiscalização

-

UGs: PMVV - Prefeitura Municipal de Vila Velha, SEMED Secretaria Municipal de Educação de Vila Velha
Relator: Rodrigo Coelho do Carmo
Responsável: ROBERTO ANTONIO BELING NETO,
MARCELO DA SILVA LUCHI, DISTRIBUIDORA SANTA
PAULA LTDA
Representante: HORTO CENTRAL MARATAIZES LTDA
Procuradores: ISABELLE ALBUQUERQUE RIBEIRO
MARETO (OAB: 14017-ES), LUCAS PASSOS DE SOUSA
(OAB: 24003-ES), JESSICA RIBEIRO PEDRUZZI (OAB:
24658-ES), ISAQUE FREITAS ROSA (OAB: 27186-ES),
FABIANO CABRAL DIAS (OAB: 7831-ES)

SESSÕES
Terças-feiras às 14 horas

REPRESENTAÇÃO – CAUTELAR – PREGÃO ELETRÔNICO
153/2018 – DESCLASSIFICAÇÃO – DAR PROVIMENTO
– ANULAR CERTAME – DETERMINAÇÃO – CIÊNCIA –
ARQUIVAR.
O CONSELHEIRO RELATOR RODRIGO COELHO DO
www.tce.es.gov.br

Cuidam os autos de Representação com pedido de
cautelar, protocolizada nesta Corte de Contas, pela
sociedade empresária Horto Central Marataízes Ltda.,
em face da Secretaria Municipal de Educação do
Município de Vila Velha-ES, questionando possível
irregularidade no Pregão Eletrônico nº 153/2018, cujo
objeto refere a registro de preços para a “contratação
de empresa fornecedora de produtos de gêneros
alimen�cios, a serem utilizados na Alimentação Escolar”,
com lote exclusivo para participação de microempresa
ou empresa de pequeno porte.
Em síntese apertada, argumenta o Representante que
o edital, no item 5.9, alínea “c” veda a participação de
empresas que estão punidas com suspensão de direito
de licitar e contratar com o Município de Vila Velha,
sendo ilegal sua desclassificação em razão de que a
mesma possuía, na ocasião da licitação, punição de
suspensão no prazo de 6 meses de licitar e contratar com
a Administração do Distrito Federal.
Após trâmites processuais proferi voto TC 6548/2018,
concedendo a cautelar pretendida, onde expondo
vários julgados de diversos tribunais, relatei que a
matéria é bem controversa, sendo que esta Casa
discutindo a matéria nos autos TC 10496/2016, emitiu
posicionamento no sentido de que a vedação está
adstrita à discricionariedade da Administração,
devendo ser observada as normas do edital.
Encaminhado os autos a Unidade Técnica, através
de manifestação Técnica nº 67/2019, trouxe várias
considerações acerca do conﬂito da matéria em análise,
concluindo ao final para:
Instauração de procedimento de uniformização de
jurisprudência;
Segunda-feira, 26 de agosto de 2019
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Determinação para restabelecimento dos procedimentos
relacionados ao Pregão Eletrônico 153/2018;
Notificar o Município de Vila Velha para manifestação
quanto a ausência de motivação para alterações na
numeração das páginas dos autos;
Determinação ao Município para adotar medidas
visando a capacitação dos servidores da Administração.
Em sede de Instrução Técnica Inicial nº 18/2019, que
trouxe considerações meritórias acerca das seguintes
irregularidades:
2.1. Processo 37631/18–Pregão Eletrônico 153/18 –
Inobservância ao princípio da legalidade e à vinculação
ao instrumento convocatório – Lei 8666/93;
Quanto ao parecer relativo à Minuta do edital de Pregão
153/2018;
Quanto às incursões no site do Banco do Brasil –
Licitações;
Quanto ao recurso interposto pela Horto Central
Marataízes Ltda;
Quanto às manifestações do representante, dos
responsáveis e interessados em face de Decisão TCEES
3400/2018;
Quanto à resposta de comunicação com a Coordenação
de Desenvolvimento de Recursos Humanos;
Por fim, sugere a citação do Sr. Marcelo da Silva Luchi
– pregoeiro para manifestação das irregularidades e
notificação ao Secretário Municipal de Educação para
tomar ciência dos fatos e caso entenda pertinente
apresentar manifestação.
A chefia da SecexMeios, com amparo no artigo 47, §2º
do RITCEES, discordando do posicionamento exarado
em razão de que os itens 2 e 4 são determinações
ao Município de Vila Velha em desconformidade ao

artigo 300, §3º do Regimento Interno, pois não cabe
expedição de recomendação e determinação quando
do chamamento do processo. Quanto ao item 3, a
obrigatoriedade de manifestação da Administração deve
ser vista em procedimento próprio e não ser endereçada
ao TCEES.

irregularidade ao ser desclassificada no Pregão Eletrônico
nº 153/2018, cujo objeto refere a registro de preços para
a “contratação de empresa fornecedora de produtos de
gêneros alimen�cios, a serem utilizados na Alimentação
Escolar”, com lote exclusivo para participação de
microempresa ou empresa de pequeno porte.

Trouxe ainda considerações acerca de incoerência
adotada na ITI, como também, em outras palavras
não encontra redigida dentro nas normas previstas no
RITCEES.

Em síntese, a empresa representante protesta a sua
inabilitação no certame, em razão de ter sofrido
penalidade pela Secretaria de Educação do Distrito
Federal de suspensão temporária de participar
em licitação e impedimento de contratar com a
Administração do Distrito Federal, pelo prazo de 06 (seis)
meses

Manifesta-se ainda a chefia, que em razão de fazer
constar na Manifestação Técnica nº 67/2019, divergência
nesta Corte de Contas acerca da matéria ora tratada
nos presentes autos, pugnando pela instauração de
uniformização de jurisprudência, acolhe esta sugestão
divergindo totalmente das outras manifestações,
sugerindo:
Instauração de incidente de uniformização;
Desconsideração da Instrução Técnica Inicial.
Em Decisão 728/2019 foi deliberada a citação dos
Srs. Roberto Antonio Beling Neto e Marcelo da Silva
Luchi. Tendo os mesmos comparecido aos autos para
apresentação de defesa em evento 84.
Encaminhado os autos a SecexMeios a mesma opinou
por considerar a presente representação improcedente.
No mesmo sentido Parecer do Ministério Público de
Contas de nº 2937/2019.
É o relatório.
II – FUNDAMENTAÇÃO
Trata-se os autos de Representação com pedido de
cautelar deferida, protocolizada nesta Corte de Contas,
pela sociedade empresária Horto Central Marataízes
Ltda., em face da Secretaria Municipal de Educação
do Município de Vila Velha-ES, questionando possível
www.tce.es.gov.br

Aduz a empresa representante que sua inabilitação
se deu de forma arbitrária, haja vista que o edital do
certame em questão prevê no item 5.9, alínea “c” que não
poderia participar da licitação aqueles que estivessem
sido declarados impedidos para licitar ou contratar com
a Administração Pública, punidos com suspensão do
direito de licitar e contratar pela Prefeitura Municipal
de Vila Velha, entendendo, assim, que tal apenamento
fora imputado por outro órgão, não podendo, assim
a licitante impedi-la de participar do procedimento
licitatório e até mesmo contratá-la.
Trouxe em meu voto 6548/2018, entendimento
doutrinário e divergências quanto a abrangência da
penalidade de suspensão, e assim transcrevo aqui
entendimento já exarado:
Parte da doutrina, tem entendimento firmado no
sentido de que a penalidade de suspensão abarca toda
a Administração Pública, direta e indireta, da União,
Estados, Distrito Federal e Municípios. Neste sentido, o
Superior Tribunal de Justiça, em vários acórdãos, tem se
posicionado pela incidência mais ampla dos efeitos da
suspensão, conforme jurisprudência, que ora cito:
Segunda-feira, 26 de agosto de 2019
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“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO
TEMPORÁRIA DE PARTICIPAR DE LICITAÇÃO E
IMPEDIMENTO DE CONTRATAR. ALCANCE DA
PENALIDADE. TODA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, “aos
recursos interpostos com fundamento no CPC/1973
(relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016)
devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade
na forma nele prevista, com as interpretações dadas
até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça” (Enunciado Administrativo n. 2). 2. De acordo
com a jurisprudência do STJ, a penalidade prevista no
art. 87, III, da Lei n. 8.666/1993 não produz efeitos
apenas em relação ao ente federativo sancionador, mas
alcança toda a Administração Pública (MS 19.657/DF,
rel. Ministra ELIANA CALMON, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado
em 14/08/2013, DJe 23/08/2013).
2. Agravo desprovido.”
Por outro lado, o Tribunal de Contas da União,
atualmente, rechaça este entendimento, sedimentando
sua jurisprudência no sentido de que a amplitude
dos efeitos deverá ocorrer de forma mais restritiva,
devendo a penalidade de suspensão temporária e de
impedimento de contratar, acontecer somente em
relação ao órgão ou à entidade que a aplicou. Neste
sentido, cito jurisprudência:
“a jurisprudência deste Tribunal tem se sedimentado no
sentido de que a penalidade de suspensão temporária
e de impedimento de contratar prevista no artigo 87,
inciso III, da lei 8.666/1993 incide somente em relação
ao órgão ou à entidade contratante, a exemplo dos
Acórdãos 3.243/2012, 3.439/2012 e 1.064/2013, todos
do Plenário;”
Para esta corrente, não é sem razão que a Lei nº
8.666/93 estabeleceu no art. 6º conceitos distintos

de Administração e Administração Pública e no art. 87
empregou os dois conceitos em incisos diferentes de um
mesmo artigo, justamente para que fique delimitado
o âmbito de aplicação de cada uma das penalidades.
Conforme segue:

em qualquer outro certame, a distinção feita pelo
legislador no art. 87, III, da Lei 8.666/93, entre as
locuções ‘Administração’ e Administração Pública’, foi
inapropriada, pelo motivo de a Administração Pública
ser ‘uma’.

“Art. 6o Para os fins desta Lei, considera-se:

Acrescentam ainda, que se o agente apresenta desvios
de conduta que o inabilitam para contratar com
determinado sujeito administrativo, os efeitos dessa
ilicitude teriam de se estender à toda a Administração.

[...]
XI - Administração Pública - a administração direta e
indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios, abrangendo inclusive as entidades com
personalidade jurídica de direito privado sob controle
do poder público e das fundações por ele instituídas ou
mantidas;
XII - Administração - órgão, entidade ou unidade
administrativa pela qual a Administração Pública opera
e atua concretamente;
Art. 87. Pela inexecução total ou parcial do contrato a
Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar
ao contratado as seguintes sanções:
[...]
III - suspensão temporária de participação em licitação
e impedimento de contratar com a Administração, por
prazo não superior a 2 (dois) anos;
IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar
com a Administração Pública enquanto perdurarem
os motivos determinantes da punição ou até que seja
promovida a reabilitação perante a própria autoridade
que aplicou a penalidade, que será concedida sempre
que o contratado ressarcir a Administração pelos
prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção
aplicada com base no inciso anterior.”
De outra banda, para a corrente que entende que
a penalidade em análise tem incidência geral, o
que impediria a participação da empresa suspensa
www.tce.es.gov.br

Posto isto. Diante da celeuma que se estabeleceu no
âmbito da Administração Pública, quanto ao alcance da
penalidade administrativa de suspensão temporária de
participar de licitação com o Poder Público, apreendo
que a Administração deverá estabelecer no edital
do processo licitatório a ser deﬂagrado os critérios
definidos em relação à extensão da sanção ora discutida,
a fim de evitar incertezas e insegurança aos contratantes
e até mesmo à própria administração pública, em
homenagem aos princípios da segurança jurídica e da
vinculação ao instrumento convocatório.
O referido tema já foi tratado por esta Corte de Contas,
sendo que o Acórdão TC-935/2017 proferido nos autos
do processo TC 263/2017, de relatoria do Conselheiro
Rodrigo Chamoun, citado pelos representantes, seguiu
a linha do Superior Tribunal de Justiça e entendeu que a
penalidade prevista no art. 87, inciso III da Lei nº 8.666/93
não produz efeitos apenas em relação ao ente federativo
sancionador, mas alcança toda a Administração Púbica.
De outra banda, os autos do processo TC 10496/2016,
de relatoria do Conselheiro Sebastião Carlos Ranna
de Macedo foi no sentido diametralmente oposto, ao
entender que a penalidade do artigo 87, inciso III da Lei
8.666/93 só se aplica no âmbito da Administração que
impôs a penalidade.
Outra celeuma, enfrentada é o fato da Lei de Licitações
Segunda-feira, 26 de agosto de 2019
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não trazer em se corpo distinção entre a penalidade
de suspensão do direito de licitar e da declaração de
inidoneidade, em voto supracitado do Conselheiro
Rodrigo Chamoun é claro quanto as opiniões diversas:
A princípio, considerando que ambas restringem o
direito de participar de licitações e contratar com o
Poder Público, parece razoável a ideia de que a intenção
do legislador foi instituir penalidades diversas, com
características igualmente distintas, corroborando com
o pensamento do representante.
Esse suposto “paralelismo” no art. 87 da Lei 8.666/1993
e no art. 7º da Lei 10.520/2002 já foi objeto de análise
do TCU em acórdão 2530/2015 – Plenário, com o Relator
Bruno Dantas:
o relator afirmou que a questão da abrangência das
penalidades previstas nos referidos normativos está
pacificada no Tribunal. Mencionando idêntica discussão
travada no Acórdão 2.081/2014 Plenário, o relator
asseverou que “os dispositivos estão inseridos em
leis diferentes e tratam do assunto dando tratamento
diferenciado em cada situação”, inexistindo paralelismo
de entendimento entre os normativos. Na ótica do
relator, a Lei 10.520/02 criou mais uma penalidade que
pode integrar-se às sanções previstas na Lei 8.666/93,
não havendo antinomia entre elas. Em arremate
ao seu posicionamento, o relator aquilatou que
“o impedimento de contratar e licitar com o ente
federativo que promove o pregão e fiscaliza o contrato
(art. 7º da Lei 10.520/2002) seria pena mais rígida
que a mera suspensão temporária de participação em
licitação e impedimento de contratar com um órgão da
Administração (art. 87, inciso III, da Lei 8.666/1993) e
mais branda que a declaração de inidoneidade para
licitar ou contratar com toda a Administração Pública
(art. 87, inciso IV, da Lei 8.666/1993) ” (grifos nossos).

Assim, ao constatar uma ausência de entendimento
uniforme sobre a matéria no âmbito da jurisprudência
pátria, abarcando também os entendimentos desta Corte,
apreendo que a preservação do que foi inicialmente
publicado é o que deve ser considerado, ante o princípio
da vinculação ao instrumento convocatório, expresso no
caput do art. 41 da Lei 8.666/1993.
Neste viés, cabe explanar sobre a citada cláusula 5.9
do edital em análise, que delimita os parâmetros que
a aplicação das sanções previstas no art. 87 da Lei nº
8.666/93 deverão obedecer neste caso concreto.
A meu ver, não resta dúvida que a Administração Pública
do Município de Vila Velha, neste caso, a Secretaria
Municipal de Educação, apontou de forma contundente,
clara e objetiva, que não poderiam participar da licitação
aqueles punidos com suspensão do direito de licitar e
contratar pela Prefeitura Municipal de Vila Velha ou
declarados inidôneos em qualquer esfera do Governo.
Ora, não há que se discutir o intuito da Administração
Pública neste caso, pois ao inserir tal regramento
no instrumento convocatório, restringiu o direito de
participar da licitação ou de ser contratado pelo Poder
Público dos licitantes apenados pelo próprio município,
pois se assim não fosse, não apartaria as sanções de
suspensão e a de declaração de inidoneidade, já que
teriam a mesma consequência restritiva, ao contrário, o
contratante fez questão de separá-las, já que quanto à
penalidade de suspensão, que é o tema controvertido,
o seu entendimento está expressamente limitado ao
âmbito do Município de Vila Velha, como assim fez
constar.
Verifica-se assim, apesar das divergências doutrinárias,
e em adesão a posicionamento da colegialidade, que
a própria licitante estabeleceu seu posicionamento
em relação à questão debatida nestes autos, filiandowww.tce.es.gov.br

se ao entendimento sedimentado na jurisprudência
do Tribunal de Contas da União, cuja incidência da
penalidade é mais restritiva.
Pois bem, entendo se tratar de um vício sanável,
podendo/devendo a Administração reverter o ato em
que desclassificou a empresa Representante, anulando
todos os atos posteriores, seguindo então o certame
deste ponto, em uma analogia ao disposto no art. 4º,
inciso XIX, da Lei 10.520/2002.
Isso torna uma melhor aplicação do princípio da
eficiência, e ainda torna mais célere a contratação,
podendo cessar o contrato emergencial firmado. No
mais, é facultado ao gestor em sua discricionariedade,
demonstrar não ter interesse na contratação, cabendo a
ele as motivações e justificativas para que se revogue o
certame, nos termos do art. 49 da Lei 8.666/93.
29. Toda essa conjuntura poderia ensejar, de plano, a
anulação integral do procedimento licitatório. Ocorre
que, em sua resposta à oitiva, os responsáveis da UFPB
informaram que “os serviços de que trata o pregão
em questão são imprescindíveis à consecução das
atividades desta Instituição, logo a sua interrupção iria
comprometer as suas atividades vitais” (peça 24, p. 3) .
30. É certo que o risco de interrupção de serviços
imprescindíveis decorre de falhas desencadeadas pela
própria Universidade, seja no inadequado planejamento
do prazo para a licitação, seja ao utilizar critério subjetivo
para a desclassificação de propostas, o que acarretou a
presente discussão. Caso ocorram prejuízos advindos
denegligência da entidade, poderá ser apurada, se for o
caso, a responsabilidade do agente que lhe deu causa.
31. A par disso, acredito que é facultada ao gestor,
dentro da sua esfera de discricionariedade, a escolha
entre anular todo o procedimento licitatório, nos termos
do art. 49 da Lei 8.666/1993, ou invalidar apenas os atos
Segunda-feira, 26 de agosto de 2019
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insusce�veis de aproveitamento e retomar o certame
no momento imediatamente anterior ao ato ilegal, em
analogia ao art. 4º, inciso XIX, da Lei 10.520/2002.
[...]
33. No mais, deve ser assinado prazo para que a UFPB
adote as providências necessárias no sentido de anular o
ato de desclassificação da proposta da empresa [...], bem
como dos atos subsequentes, facultando-lhe a retomada
do processo licitatório no momento imediatamente
anterior ao referido ato.
Acórdão 3092/2014-Plenário - Data da sessão:12/11/2014
- Relator: BRUNO DANTAS
Esclareço que a anulação de todo o certame, seria mais
prejudicial a coletividade, tendo em vista, inclusive
a atual necessidade de se realizar uma contratação
emergencial (nem sempre financeiramente viável), bem
como a empresa vencedora do lote 2, que embora de
boa fé, teria efeito rebote nessa decisão, pois teria seu
contrato cancelado, não só no lote 1 que é o objeto ora
discutido, bem como no lote 2 em que foi a arrematante.
Ante todo o exposto, divergindo do entendimento da
Área Técnica e do Ministério Público de Contas, VOTO
por que seja adotada a deliberação que ora submeto à
apreciação deste Colegiado.
RODRIGO COELHO DO CARMO
Relator
1. ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC
9621/2018, ACORDAM os Srs. Conselheiros do Tribunal
de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em
Sessão do Colegiado, ante as razões expostas pelo
Relator, em:
Deixar de aplicar penalidade de multa pecuniária aos
responsáveis;

DETERMINAR para que em prazo de 15 dias a
Secretaria Municipal de Educação de Vila Velha, adote
as providências necessária para anulação dos atos de
desclassificação da Empresa Horto Central Marataízes
LTDA, no âmbito do Pregão Eletrônico nº 153/2018,
bem como dos atos subsequentes, facultandolhe a retomada do processo licitatório no momento
imediatamente anterior ao referido ato ou a anulação de
todo o procedimento licitatório, nos termos do art. 49
da Lei 8.666/1993, em razão da identificação do seguinte
vício:
Desclassificação de proposta em afronta ao princípio da
vinculação ao instrumento convocatório, expresso no
caput do art. 41 da Lei 8.666/1993.
DAR CIÊNCIA do inteiro teor desta decisão aos
responsáveis, representante e interessado.
APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO, arquivar.
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), Rodrigo Coelho do Carmo (relator),
Sebastião Carlos Ranna de Macedo, Domingos Augusto
Taufner, Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, Sérgio
Manoel Nader Borges e Luiz Carlos Ciciliotti da Cunha.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
Relator
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
www.tce.es.gov.br

CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRO LUIZ CARLOS CICILIOTTI DA CUNHA
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério Público de Contas
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões
Acórdão 00797/2019-1 – PLENÁRIO
Processo: 01618/2019-6
Classificação: Corregedoria - Sindicância
Relator: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
PROCESSO ADMINISTRATIVO DE SINDICÂNCIA –
VOLUMES DE PROCESSO DE CONTROLE EXTERNO
ENCONTRADOS – PERDA DO OBJETO – ARQUIVAMENTO
I RELATÓRIO
Trata-se de processo de sindicância, instaurada nos
termos do art. 10º da Resolução TC nº 303/2017, por
meio da Portaria Normativa 028/2019 da Presidência
desta Corte de Contas, disponibilizada no DOEL TCEES
em 27/02/2019, tendo em vista sugestão apresentada no
item 6.4 da Correição Extraordinária 01/2018 (Processo
TC 3183/2018-1), que, dentre outros resultados, apurou
o desaparecimento dos volumes II a VII do processo TC
1013/2011-1.
A referida documentação foi autuada no presente
processo e encaminhado à Comissão de Sindicância
– CSAD – em 28/02/2019, para início dos trabalhos,
considerando a necessidade de coleta de indícios
mínimos da ocorrência de infração disciplinar e de sua
autoria.
Segunda-feira, 26 de agosto de 2019
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Registra-se que no dia 04/04/2019, a servidora desta
Corte responsável pela coordenação técnica do
Núcleo de Recursos e Consultas - NRC, setor em que
ocorreu o desaparecimento dos volumes do processo
TC 1013/2011, prestou depoimento (Despacho
16328/2019), informando que os referidos autos foram
encontrados no próprio setor, após ter sido identificado
que esses estavam anexados em outro processo.
Diante disso, a servidora movimentou os autos para a
Corregedoria, oportunidade em que houve a conferência
do processo e respectivos volumes, conforme CI
1050/2019 e Despacho 16815/2019.
Em decorrência de término da instrução da referida
sindicância, foi elaborado o Relatório Técnico Conclusivo
001/2019-7 (Doc. 18), concluindo pela perda do objeto
do referido processo, conforme abaixo:
CONCLUSÃO
Ante o exposto, considerando que os volumes II a VII
do processo TC 1013/2011 foram localizados no NRC,
denota-se a perda do objeto da presente sindicância,
razão pela qual opinamos pelo arquivamento dos
presentes autos, dando-se ciência ao presidente
desta Corte e às partes, nos termos do art. 6º, §2º, da
Resolução TC 303/2017.
Vitória/ES, em 12/04/2019
Murilo Costa Moreira
Auditor de Controle Externo
Presidente da CSAD
Sérgio João Ferreira Lievore
Auditor de Controle Externo
1º membro titular da CSAD
André Lúcio Rodrigues de Brito
Auditor de Controle Externo

2º membro titular da CSAD
Após, foram os autos encaminhados à Corregedoria para
elaboração de Voto e julgamento pelo Plenário desta
Corte de Contas.
II FUNDAMENTAÇÃO
II.1 COMPETÊNCIA DA CORREGEDORIA
Inicialmente, cabe analisarmos a competência do
Corregedor desta Corte para decidir o presente caso.
A Lei Complementar 621, de 08 de março de 2012,
Lei Orgânica deste Tribunal de Contas, estabelece em
seu artigo 15, inciso II, a competência do corregedor
para “examinar e relatar os processos administrativos
referentes a deveres dos servidores, Auditores e
membros”.
No mesmo sentido predispõe o Regimento Interno desta
Corte, aprovado pela Resolução 261, de 04 de junho de
2013, em seu artigo 22, inciso II.
Da mesma forma, na Resolução 302, de 18 de abril
de 2017, Regimento Interno da Corregedoria, em seu
artigo 2º, XIII, é ressaltada a competência do Corregedor
para “examinar e relatar os processos disciplinares,
incluindo os de natureza ética, referentes a deveres de
servidores, após parecer final das respectivas comissões,
encaminhando-os ao presidente do Tribunal”.
Assim, verifico que compete ao conselheiro corregedor a
análise e consequente voto acerca dos fatos apontados
neste processo, pois trata-se de processo disciplinar
referente a deveres de servidores desta Corte de Contas.
II.2 MÉRITO
Compulsando-se os autos, verifico que o fato ensejador
da abertura do referido processo de Sindicância, isto é,
desaparecimento dos volumes II a VII do processo TC
1013/2011-1, apontados na correição extraordinária
01/2018, foi afastado.
www.tce.es.gov.br

Com efeito, os volumes foram encontrados anexados
em outro processo, conforme o Termo de Depoimento
contido no Despacho 16328/2019. Ademais, nesta
data, o referido processo TC 1013/2011-1 encontra-se
tramitando neste Tribunal, tendo retornado ao seu ﬂuxo
normal para instrução.
Desta forma, resta claro que não houve desaparecimento
de volumes do processo de controle externo, ou seja, em
tese nem mesmo houve a prática de ilícito administrativo,
pois, os volumes tidos como desaparecidos apenas
não tinham sido encontrados pela gestora do setor, à
época da investigação levada a efeito pela comissão de
correição extraordinária.
Ante o exposto, concluo pela desnecessidade de
andamento deste processo de sindicância, com seu
consequente arquivamento por perda do objeto,
acompanhando integralmente a Comissão de Sindicância
deste Tribunal, haja vista que o fato apontado na Portaria
Normativa 028/2019, da Presidência desta Corte de
Contas, para que se procedesse à investigação dos fatos,
por meio de processo de sindicância, não mais subsiste.
III CONCLUSÃO
Pelo exposto e com base na competência outorgada pelo
art. 15, inciso II da Lei Complementar Estadual 621/2012
e pelo art. 22, inciso II da Resolução TC 261/2013
(RITCES), acompanho o entendimento vertido pela
comissão processante no relatório conclusivo e VOTO:
Pelo arquivamento deste processo por perda do objeto,
com fulcro no art. 40, II, da Resolução 303/2017;
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Conselheiro corregedor
1. ACÓRDÃO:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Segunda-feira, 26 de agosto de 2019
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Santo, reunidos em sessão Plenária, ante as razões
expostas pelo relator:
1.1. Pelo arquivamento deste processo por perda do
objeto, com fulcro no art. 40, II, da Resolução 303/2017.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 02/07/2019 – 7ª Sessão Administrativa
do Plenário.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto
(presidente), Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
(relator), Sebastião Carlos Ranna de Macedo, Domingos
Augusto Taufner, Sérgio Manoel Nader Borges, Rodrigo
Coelho do Carmo e Luiz Carlos Ciciliotti da Cunha.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO
CHAMOUN

RODRIGO

FLÁVIO

FREIRE

FARIAS

Relator
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
CONSELHEIRO LUIZ CARLOS CICILIOTTI DA CUNHA
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões
,,,
Acórdão 00798/2019-1 – PLENÁRIO
Processo: 05438/2018-7
Classificação: Recurso Inominado
Relator: Luiz Carlos Ciciliotti da Cunha
Recorrente: Membros do Ministério Público de Contas

(HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA)
RECURSO INOMINADO – NÃO CONHECER – NÃO
CONHECER DE EVENTUAL REPRESENTAÇÃO –
CONSIDERAR PREJUDICADA A ANÁLISE DOS PEDIDOS
DE CONCESSÃO DE LIMINARES - DAR CIÊNCIA ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO LUIZ CARLOS CICILIOTTI DA
CUNHA:
Tratam os autos de Recurso Inominado com pedido
liminar, interposto pelo Ministério Público Especial de
Contas, subscrito por seu Procurador, Dr. Heron Carlos
Gomes de Oliveira, em face de Decisão/despacho
25.209/2018, expedida pelo Conselheiro Presidente
deste Tribunal de Contas, nos autos do Processo TC
424/2018, em 25/05/2018, que determinou o retorno
do servidor efetivo Walter Junior Cabral de Lima ao
órgão de origem (DER-ES), tendo em vista o término do
Convênio de Cessão DER/ES/Nº 02/2013, celebrado com
o Tribunal de Contas.
Insurge-se o recorrente em face da r. decisão, em
síntese, argumentando que “considerando o fumus
boni iuris extraído dos fundamentos fáticos e jurídicos
apresentados em relação às nulidades dos atos
administrativos com conteúdo decisório praticados pelo
Diretor-Geral de Secretaria (Despacho 24799/2018), pelo
Procurador-geral do MPC-ES (Despacho 24933/2018) e
pelo Conselheiro Presidente (Despacho 25209/2018),
bem como o periculum in mora decorrente da
proximidade do prazo previsto inicialmente para o
término do Convênio de Cessão DER/ES/Nº 002/2013,
previsto para se encerrar em 20/06/2018, atribua
efeito suspensivo à decisão do Presidente do TCE-ES,
materializada no Despacho 25.209/2018, e determine
a adoção das medidas necessárias à prorrogação
provisória do Convênio de Cessão DER/ES/Nº 02/2013,
www.tce.es.gov.br

até deliberação final do presente recurso” e no mérito,
pretende a anulação do Despacho 25209/2019.
É o sucinto relatório.
VOTO
Interposto o presente Recurso Inominado pelo
Ministério Público Especial de Contas, subscrito pelo
Procurador Dr. Heron Carlos Gomes de Oliveira, em
face do Despacho 24.799/2018, do Diretor Geral, do
Despacho 24.933/2018, do Procurador-Geral do MPC-ES
e do Despacho 25.209/2018, do Conselheiro Presidente,
se faz necessária a análise, em cotejo com os argumentos
despendidos nestes autos.
1. DAS CONSIDERAÇÕES INICIAIS:
Cabe informar, que o Diretor-Geral do DER-ES, Sr. Enio
Bergoli, através do O�cio nº 00429/2018 – DER-ES/DG,
informou ao Presidente deste Egrégio Tribunal de Contas
o seguinte, litteris:
OFÍCIO N. 0 0429/2018- DER-ES/DG
Vitória/ES, 20 de abril de 2018.
A Sua Excelência o Senhor Presidente Sérgio Aboudib
Ferreira Pinto
TCEES
Assunto: Convênio de Cessão/DER/ES/N.0 02/2013.
Senhor Presidente,
1. Tendo em vista o contido no processo administrativo
protocolizado no Departamento de Estradas e Rodagem
do Estado do Espírito Santo - DER-ES sob o n. º 63085925,
e de acordo com as informações prestadas pela Gerência
de Desenvolvimento Humano.
2. Considerando que o prazo de cessão do servidor
Walter Júnior Cabral de Lima terá fim em 20/6/2018,
conforme o disposto na Cláusula Primeira - Do Objeto
daquele Convênio.
Segunda-feira, 26 de agosto de 2019
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3. Assim, informo a Vossa Excelência que ele deverá
retornar ao quadro de servidores deste DER-ES.

atuar junto ao Ministério Público de Contas do Estado do
Espírito Santo - MPC-ES;

4. Coloco-me à disposição de Vossa Excelência para
quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários,
por meio do telefone (27) 3636-4477.

CONSIDERANDO que o aludido feito se encontra, nesta
data, sob os cuidados dessa Diretoria Geral de Secretaria
- DGS para adição das medidas necessárias à renovação
do convênio de cessão, a exemplo da providência
consignada por V.Sª no Despacho 53124/2017-4, datada
de 27/09/2017 e encartado ao Processo 1042/20177, o qual resultou no O�cio 1904/2017-1 datado de
28/09/2017, expediente que viabilizou a renovação de
convênio de mesma natureza celebrado com a Junta
Comercial do Estado do Espírito Santo - JUCEES;

5. Na oportunidade, reitero os votos de estima e distinta
consideração. – g.n.
Da leitura do sobredito o�cio, denota-se, que
previamente, ou seja, antes do término do Convênio de
Cessão DER/ES/Nº 02/2013, o Diretor-Geral do DER-ES,
Sr. Enio Bergoli, informou a necessidade de retorno do
referido servidor aos quadros do Departamento Estadual
de Rodagem-DER/ES.
Na sequência dos atos e fatos, o douto representante do
Ministério Público Especial de Contas, Dr. Heron Carlos
Gomes de Oliveira, encaminhou Comunicação Interna à
Diretoria Geral de Secretaria – DGS, assim solicitando,
verbis:
Comunicação Interna
N.º: 02211/2018-1
Data: 21/05/20018 15:23:51
Assunto: Processo TC 424/2018-6 - Prorrogação de
convênio de cessão de servidor Origem: GAPC - Heron
de Oliveira - Gabinete do Procurador Heron Carlos de
Oliveira Destino (restrita aos gestores): DGS, SMPC
A Diretoria Geral de Secretaria - DGS
Senhor Diretor-Geral de Secretaria
CONSIDERANDO que tramita perante esta Corte de
Contas o Processo TC 424/2018 referente à prorrogação
do Convênio de Cessão DER/ES n. 02/2013, por meio
do qual o servidor Walter Junior Cabral de Lima foi
disponibilizado pelo Departamento de Estudas de
Rodagem do Estado da Espírito Santo - DER-ES para

E CONSIDERANDO, por fim, a necessidade de que a
celebração do Termo Aditivo ao Convênio de Cessão
DER/ES n 02/2013 seja realizada até 20/06/2018, este
órgão ministerial solicita os bons préstimos de V. S.ª
no sentido de dar continuidade aos trâmites legais do
Processo TC 424/2018, tendo em vista a urgência que o
caso requer. – g.n.
Na data de 24/05/2018, em resposta à Comunicação
Interna nº 2211/2018-1, a Diretoria Geral de Secretaria
- DGS, através de seu secretário, apresentou despacho
nos autos nos seguintes termos:
Despacho 24799/2018-6
Processo: 00424/2018-6
Classificação: Cessão de Servidor - Pessoal Requisitado
Criação: 24/05/2018 14:06
Origem: DGS - Diretoria-Geral de Secretaria

Procuradoria de Contas, Sr. Heron Carlos Gomes de
Oliveira, onde solicita renovação do convênio de cessão
do servidor Walter Junior Cabral de Lima, a qual juntamos
no presente processo através da peça nº 57.
Ao analisar os autos verificou-se que por meio da peça
nº 47 que o responsável pelo órgão cedente, Sr. Enio
Bergoli, através do o�cio 429/2018 informa que o
servidor deverá retornar ao quadro do DER-ES com o
fim da cessão em 20/05/18.
Neste sentido, informamos que a DGS não tem
atribuição para deliberar acerca do pedido formulado
na CI em comento, visto que o ato de cessão é privativo
das autoridades máximas de cada ente, sendo a DGS
incumbida de atividades de cunho administrativo sem
conteúdo decisório, desta feita formalizando a vontade
manifestada das autoridades competentes.
Assim, remetemos os autos para vossa deliberação.
Respeitosamente,
Fabiano Valle Barros
Diretor Geral de Secretaria - g.n.
Na sequência dos atos praticados, o Eminente Conselheiro
Presidente deste Egrégio Tribunal de Contas, na data de
25/05/2018, exarou a seguinte decisão, litteris:
Despacho 25209/2018-1
Processo: 00424/2018-6
Classificação: Cessão de Servidor - Pessoal Requisitado
Descrição complementar: Decisão do Presidente Cessão
Walter

Exmo Sr. Procurador-Geral do Ministério Público de
Contas

Criação: 25/05/2018 14:51

Dr. Luciano Vieira

DECISÃO

A Diretoria Geral de Secretaria recebeu Comunicação
interna nº 2.211/2018 de lavra do Titular da 3ª

Diante das informações constantes dos autos, do O�cio
encaminhado pelo DER, da manifestação do Procurador-

www.tce.es.gov.br

Origem: DGS - Diretoria-Geral de Secretaria
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Geral do Ministério Público de Contas e do despacho da
Diretoria Geral acerca do término da vigência do Convênio
que tem por objeto a cessão do servidor do DER-ES
Walter Junior Cabral de Lima, determino o retorno do
dito servidor ao órgão de origem em 20/06/2018. À
SGP, para as providências necessárias, inclusive dando
ciência ao servidor do teor deste comando decisório.

Prorrogação de Convênio por parte do presidente do
TCE-ES, atuando, portanto, com o mesmo protagonismo
verificado no caso do pedido de renovação do convênio
da cessão da servidora do gabinete do conselheiro
Rodrigo Chamoun, porém, dessa vez, ignorando a pleito
da autoridade solicitante:

Em 25 de maio de 2018.

As competências da Diretoria Geral de Secretaria –
DGS são extraídas dos art. 2º, inciso IV, 8º, 35 da Lei
Complementar Estadual 621/2012, e dos art. 45, inciso I,
alínea a, e 46 do Regimento Interno do TCE-ES

CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA
Presidente – g.n.
Desse modo, inconformado com a decisão administrativa,
acima transcrita, o douto representante do Parquet
de Contas, da 3ª Procuradoria de Contas, interpôs o
presente recurso, a fim de ver alterada a decisão do
Presidente desta Corte de Contas, nos seguintes termos,
verbis:
[...]

[...]

De acordo com o art. 46, inciso IX, do Regimento Interno
do TCE-ES, compete à Diretoria Geral de Secretaria –
DGS, “gerir e acompanhar a execução de convênios e
de acordos de cooperação técnica, diretamente ou por
delegação, observadas as diretrizes estabelecidas pelo
Presidente e de acordo com as deliberações do Tribunal”.

2.1 Da nulidade do ato do diretor-geral de secretaria
do TCE-ES (Despacho 24799/2018) de impedir que
o Pedido de Prorrogação de Convênio, formulado
pela 3ª Procuradoria de Contas, fosse apreciado pela
Presidência do TCE-ES

Colhe-se do referido dispositivo que o gerenciamento e o
acompanhamento da execução dos convênios de cessão
de servidores, a exemplo do Convênio de Cessão DER/
ES/Nº 002/2013, insere-se nas atribuições da Diretoria
Geral de Secretaria – DGS, seja de forma direta ou por
delegação, observadas as diretrizes estabelecidas pela
Presidência do TCE-ES.

O ato do diretor-geral de secretaria do TCE-ES, reputado
nulo por este órgão ministerial, restou materializado por
meio do Despacho 24799/2018, datado de 24/05/2018,
mediante o qual a Diretoria Geral de Secretaria – DSG
deixou de submeter o Pedido de Prorrogação de
Convênio à Presidência do TCE-ES e devolveu o Processo
TC 424/2018 com os argumentos necessários não
apenas à elaboração de manifestação do procuradorgeral do MPC-ES contrária a prorrogação do convênio
de cessão do servidor da 3ª Procuradoria de Contas,
mas também aptos a impedir a análise do Pedido de

Percebe-se, no entanto, que a competência da DGS
para gerenciar e acompanhar se limita à execução do
convênio, uma vez que a atribuição legal para a sua
celebração e aditamento incumbe com exclusividade
ao presidente do TCE-ES, ou ao seu substituto legal,
nos termos do art. 13, inciso IX, da Lei Complementar
Estadual 621/2012, e do art. 20 do Regimento Interno
do TCE-ES, uma vez que as competências previstas nos
incisos V e XXV deste artigo não comportam delegação
para a DGS. De acordo com os art. 29, inciso XII, e 35,
inciso V, do Regimento Interno do TCE-ES, apenas

2 Fundamentação jurídica
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conselheiros e auditores substitutos de conselheiros
podem substituir o presidente na representação do TCEES que envolvam a assunção de obrigações.
Acrescente-se, por oportuno, que o art. 50 do Regimento
Interno do TCE-ES estabelece que os gabinetes do VicePresidente, Corregedor, Ouvidor, Conselheiros, Auditores
e Procuradores do Ministério Público junto ao Tribunal,
estruturados e organizados conforme ato normativo
próprio, subordinam-se, tecnicamente, aos respectivos
titulares, vinculando-se, administrativamente, à
Presidência do Tribunal, e não à Diretoria Geral de
Secretaria. No âmbito do MPC-ES, apenas a Secretaria
do Ministério Público de Contas – SMPC vincula-se
administrativamente à DGS, nos termos do art. 51 do
Regimento Interno.
Diante da ausência de competência da Diretoria Geral
de Secretaria – DGS para apreciar o denominado
Pedido de Prorrogação de Convênio endereçado pela
3ª Procuradoria de Contas à Presidência do TCE-ES, a
conduta legalmente esperada seria a DGS submeter
o pleito ministerial ao órgão competente, isto é, à
Presidência do TCE-ES. No entanto, como o Despacho
23805/2018, proferido pelo procurador geral do MPCES, não contemplou manifestação expressa sobre o
interesse da instituição em renovar a cessão do servidor,
haja vista constar nos autos apenas a manifestação da 3ª
Procuradoria de Contas no sentido de prorrogar a cessão
do servidor, posicionamento que – inexplicavelmente
e de maneira inédita no tocante a todas as cessões
operadas no âmbito do Tribunal de Contas – aparenta
não interessar à administração do Tribunal de Contas, a
DGS se viu obrigada a devolver o feito ao procuradorgeral com os argumentos necessários à elaboração de
manifestação ministerial apta a impedir não apenas
a renovação do convênio de cessão, mas também a
Segunda-feira, 26 de agosto de 2019
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apreciação do Pedido de Prorrogação de Convênio
por parte da Presidência do TCE-ES, conquanto não
existam dúvidas quanto ao caráter solidário de eventual
delegação de competência por parte do presidente da
Corte de Contas, à luz do que preceitua o parágrafo
único do art. 20 do Regimento Interno do TCE-ES.
Para tanto, serviu-se a DGS do arti�cio de informar
que “não tem atribuição para deliberar acerca do
pedido formulado na CI em comento”, sem, no entanto,
encaminhar o feito à Presidência do TCE-ES. De forma
contraditória, em razão da ausência de atribuição para
apreciar o Pedido de Prorrogação de Convênio, decidiu
remeter o Processo TC 424/2018 de volta ao procuradorgeral do MPC-ES com as instruções necessárias à
apreciação do feito pela Presidência do TCE-ES, em
especial o argumento de que “o ato de cessão é privativo
das autoridades máximas de cada ente”, ou seja, do
procurador-geral do MPC-ES.
Esclareça-se que, por meio do aludido Pedido de
Prorrogação de Convênio (Despacho 19555/2018), este
órgão ministerial requereu ao presidente do TCE-ES
que, na qualidade de representante legal desta Corte
de Contas, apenas formulasse – leia-se: repassasse – ao
diretor-geral do DER-ES o referido pedido de prorrogação
do convênio de cessão, considerando-se, naturalmente,
aspectos alusivos à competência do presidente do TCEES, a exemplo das questões financeiras envolvidas,
as quais, certamente, não representam óbice à
renovação do convênio de cessão do servidor do MPCES, notadamente em razão da existência de reserva
orçamentária específica para cobrir as despesas do
convênio em questão:
[...]
Em outras palavras, o envio do Pedido de Prorrogação
de Convênio à Presidência do TCE-ES tratou-se de

mera formalidade de encaminhamento, tendo em
vista o fato de o O�cio 429/2018 – DER/ES-DG ter
sido endereçado apenas ao presidente do TCEES,
autoridade que representa esta Corte de Contas em
seus relacionamentos externos, sendo responsável pela
resposta ao citado o�cio com a manifestação do MPCES sobre o interesse em renovar ou não o convênio de
cessão do servidor.
Observe-se que a 3ª Procuradoria de Contas não
requereu ao presidente do TCE-ES que se manifestasse,
especificamente, sobre o interesse da Corte de Contas na
prorrogação do convênio de cessão do aludido servidor,
de modo que o trâmite natural do Processo TC 424/2018
seria a DGS submeter o Pedido de Prorrogação de
Convênio à Presidência do TCE-ES para que esta oficiasse
ao DER-ES reproduzindo a manifestação de vontade
externada por este órgão ministerial (...)
Por fim, no que tange aos argumentos da DGS de
que o “O�cio 429/2018 informa que o servidor
deverá retornar ao quadro do DER-ES com o fim da
cessão em 20/05/2018” e de que “o ato de cessão
é privativo das autoridades máximas de cada ente”,
seu enfrentamento será realizado na sequência, por
ocasião da demonstração da nulidade do Despacho
24933/2018, da lavra do procurador-geral do MPC-ES,
e do Despacho 25209/2018, proferido pelo presidente
do TCE-ES.
2.2 Da nulidade do ato do procurador-geral do MPCES (Despacho 24933/2018) de sobrepor sua vontade
à do titular da 3ª Procuradoria de Contas, no que
tange, especificamente, à manifestação de interesse
necessária à prorrogação de convênio de cessão de
servidor ocupante de cargo de confiança lotado no
gabinete da 3ª Procuradoria de Contas.
Por meio do Despacho 24933/2018, o eminente
www.tce.es.gov.br

procurador-geral do MPC, com fundamento no art.
4º, inciso I, da Lei Complementar Estadual 451/2008,
dispositivo que, certamente, não lhe atribui competência
para interferir na escolha dos servidores que compõem
as assessorias dos demais procuradores especiais de
contas, conforme será demonstrado adiante, informou
à Diretoria Geral de Secretaria – DGS “que não há
interesse dessa instituição na renovação do convênio em
questão”, desconsiderando completamente o Pedido de
Prorrogação de Convênio formulado pela 3ª Procuradoria
de Contas por meio do Despacho 19555/2018, atitude
que se revela em sintonia com o argumento que lhe
fora sugerido pela DGS. Conforme já citado, entendeu o
ilustre procurador-geral que a manifestação de interesse
quanto à manutenção dos servidores ocupantes de
cargos de confiança dos demais procuradores de contas
constitui ato discricionário que se insere na competência
privativa do procurador-geral e não dos titulares de cada
procuradoria de contas:
[...]
2.3 Da nulidade da decisão do presidente do TCEES (Despacho 25209/2018) de manifestar ausência
de interesse da Corte de Contas na renovação do
convênio de cessão de servidor do MPC-ES com base
em informações produzidas mediante violação do
devido processo legal e com o propósito de impedir
a apreciação do Pedido de Prorrogação de Convênio
formulado pela 3ª Procuradoria de Contas.
Em 25/05/2018, por meio do Despacho 25209/2018,
o presidente do TCE-ES deixou de apreciar o Pedido
de Prorrogação de Convênio formulado pela 3ª
Procuradoria de Contas e, com base nas informações
constantes nos autos, na manifestação de vontade
exarada pelo procurador-geral do MPC-ES, produzida
mediante violação das prerrogativas do procurador
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titular da 3ª Procuradoria de Contas, e no teor do O�cio
429/2018 – DER/ES-DG, deixou de comunicar ao DER-ES
o real interesse deste órgão ministerial na renovação do
Convênio de Cessão DER/ES/Nº 02/2013 – ao contrário
da conduta adotada pela Presidência do TCE-ES em
relação a todos os pleitos análogos, formulados por
outras autoridades da Corte de Contas – e determinou
o retorno do servidor cedido ao órgão de origem em
20/06/2018:
[...]
Observe-se, de plano, que o despacho da Presidência
do TCE-ES determina que seja dada ciência da decisão
apenas ao servidor cedido, ignorando completamente
este órgão ministerial e o próprio procurador-geral do
MPC-ES, inclusive para fins de exercício da prerrogativa
do Parquet de Contas de interpor recurso contra as
decisões do presidente do TCE-ES68, confirmando a
conveniência da atuação do procurador-geral do MPC-ES
aos interesses da direção do Tribunal de Contas.
[...]
Ainda em relação ao o�cio do diretor-geral do DERES, o fato de o servidor encontrar-se cedido a outra
instituição demandaria, no mínimo, a apresentação
de justificativas institucionais para a impossibilidade
de prorrogação do convênio, o que infelizmente não
ocorreu. A prevalecer a hipótese de manifestação
implícita pela impossibilidade de renovação da cessão,
tal conduta decorreria do uso do poder discricionário do
diretor-geral da autarquia rodoviária, necessariamente
pautado na satisfação do interesse púbico, de por fim
ao convênio de cessão do servidor.
Ocorre que, no exercício do poder discricionário que
deve orientar a escolha pela renovação ou não do
convênio em tela, deve-se levar em consideração a
análise dos mesmos pressupostos que ensejaram a

cessão do servidor, de modo a verificar qual das opções
apresentadas (renovar ou não renovar o convênio)
melhor satisfaz o interesse público.

recurso ao Conselho de Administração do DER-ES, com
fundamento nos art. 11 e 12, inciso I, alínea “g”, da Lei
Complementar Estadual 381/2007.

Importante salientar que, para o prudente exercício do
juízo discricionário quanto à renovação do convênio
de cessão, há que se considerar, necessariamente,
os interesses de ambas as instituições envolvidas
– infelizmente não realizado pelo diretor-geral do
DER-ES –, o que pressupõe garantir ao cessionário a
oportunidade de apresentar eventual interesse na
renovação do convênio. É nesse contexto que se inseriu
o Pedido de Prorrogação de Convênio formulado pela
3ª Procuradoria de Contas, infelizmente ignorado pelo
procurador-geral do MPC-ES, pela Diretoria Geral de
Secretaria e pela Presidência do TCE-ES.

Por essas razões, este órgão ministerial entende
que o O�cio 429/2018 DER/ES-DG não inviabilizou a
prorrogação do convênio de cessão do servidor, sob
pena de nulidade do referido ato.

Ainda sobre o poder discricionário do diretor-geral do
DER-ES de supostamente ter manifestado ausência
de interesse institucional na renovação do convênio
de cessão, o seu exercício, deve ser acompanhado
da apresentação de motivação destinada ao órgão
cessionário, exigência normativa que não foi
contemplada no o�cio em questão.
[...]
Portanto, da afirmação do diretor-geral do DER-ES de
que o servidor “deverá retornar ao quadro de servidores
deste DER-ES” (Conclusão), pautada apenas nos termos
do instrumento do convênio de cessão (Premissas nº 1
e 2), isto é, sem que tenha sido apresentada motivação
específica para a impossibilidade de prorrogação do
convênio, não se pode fazer inferências sobre uma
vontade implícita do gestor público de por fim à cessão,
sob pena de nulidade do ato por ausência de motivação,
mesmo tratando-se de ato discricionário.
Acrescente-se que contra a referida interpretação
restritiva do o�cio do diretor-geral do DER-ES cabe
www.tce.es.gov.br

3 Pedidos
3.1 Considerações finais
Isso posto, CONSIDERANDO que o MPC-ES, por
intermédio da 3ª Procuradoria de Contas, ajuizou o
Mandado de Segurança 0005768-78.2018.8.08.0000
contra atos reputados ilegais e com abuso de poder
praticados pelo procurador-geral do MPC-ES e pelo
conselheiro presidente do TCE-ES, consistentes, em
síntese, e respectivamente (vide item 1.1):
a) na inclusão em pauta de sessão pública de processo
com a chancela de sigiloso (Processo TC 9148/2017) e na
sua apreciação pelo Plenário do TCEES sem a presença
obrigatória de representante do MPC-ES, conforme
exige a legislação; e
b) na avocação irregular do Processo TC 9148/2017 por
parte do procurador geral do MPC-ES e no indeferimento
de requerimento formulado pela 3ª Procuradoria de
Contas.
CONSIDERANDO que as ilegalidades verificadas nos atos
que foram objeto da mencionada ação mandamental
voltaram a ser praticadas pelas mesmas autoridades em
relação a este órgão ministerial;
CONSIDERANDO que, por meio do Despacho 1325/2018,
datado de 15/01/2018, portanto em momento anterior
ao ajuizamento do mencionado mandado de segurança,
o presidente do TCE-ES autorizou a realização de reserva
orçamentária com a finalidade específica para cobrir as
Segunda-feira, 26 de agosto de 2019
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despesas decorrentes do Convênio de Cessão DER-ES
02/2013 até dezembro de 2018, evidenciando a intenção
da Corte de Conta de prorrogar o convênio de cessão do
servidor lotado na 3ª Procuradoria de Contas (vide item
1.2);
CONSIDERANDO a necessidade da 3ª Procuradoria de
Contas de dar continuidade aos trabalhos viabilizados por
meio da colaboração técnica prestada pelo mencionado
servidor, notadamente em razão da experiência adquirida
no exercício do controle externo ao longo dos cinco
anos de atuação junto ao MPC-ES, circunstância que, à
luz de critérios exclusivamente técnicos e impessoais,
não apenas legitima, mas recomenda a prorrogação do
convênio de cessão;
CONSIDERANDO que a ausência de autonomia
administrativa e financeira plena impede que o MPCES disponha de quadro de pessoal próprio, motivo
pelo qual possui apenas servidores comissionados no
seu corpo técnico de assessoramento, todos indicados
pelos procuradores especiais de contas titulares de cada
Procuradoria e nomeados pelo presidente do TCE-ES,
por se tratar de ato administrativo complexo;
CONSIDERANDO a prática rotineira e legítima adotada
por esta Corte de Contas, lastreada em permissivos
legais, de estruturar os gabinetes de seus membros com
servidores de sua confiança, muitos dos quais por meio
da celebração de acordos de colaboração técnica ou de
convênios de cessão de servidores com os mais diversos
órgãos do Estado do Espírito, inclusive de outros estados
(vide cessão da servidora Juliana Simplício Morais
Nobre, cedida pelo MP-RN), conforme se colhe do
quadro reproduzido a seguir, que apresenta a relação
dos servidores cedidos que se encontram atualmente à
disposição do TCE-ES (Requisitados):
[...]

CONSIDERANDO que a própria Corte de Contas
possui inúmeros servidores cedidos a outros órgãos,
inclusive ocupando cargo de ordenador de despesas,
como é o caso do secretário de estado de economia e
planejamento Regis Mattos Teixeira, conforme se colhe
da relação abaixo, extraída do sistema e-tcees:
[...]
CONSIDERANDO que outros órgãos e Poderes do Estado
do Espírito Santo também se servem do instituto da
cessão para complementar seu quadro de servidores,
inclusive ocupando cargos em gabinetes de autoridades;
CONSIDERANDO que o convênio de cessão do servidor
da 3ª Procuradoria de Contas, Convênio de Cessão DER/
ES/Nº 02/2013, tem seu término previsto para ocorrer
em 20/06/2018, circunstância que denota a existência
do periculum in mora no caso em tela;
CONSIDERANDO a relevância dos fundamentos
apresentados, bem como o fato de que o retorno do
servidor ao DER-ES, especificamente neste momento e
nas circunstâncias em que está se tentando promover
o fim da cessão, certamente trará prejuízos de di�cil
reparação ao interesse público tutelado por este órgão
ministerial, evidenciando a presença do fumus boni
juris;
CONSIDERANDO que a próxima sessão administrativa
pública ordinária do Plenário do TCE-ES só ocorrerá
em 03/07/2018, primeira terça-feira do mês, conforme
se extrai do art. 2º da Portaria N nº 69/2017, fato que
autoriza o conselheiro relator deste Recurso a decidir
monocraticamente sobre os pedidos liminares;
CONSIDERANDO que o retorno do servidor ao órgão
de origem provocará enormes transtornos de natureza
técnica e administrativa à atuação deste órgão
ministerial, tendo em vista que um dos dois servidores
remanescentes da 3ª Procuradoria de Contas encontrawww.tce.es.gov.br

se prestes a entrar em gozo de licença-paternidade
de 20 dias, seguida pelo gozo de férias de até 30 dias,
o que reduz a equipe técnica a apenas um servidor no
referido período, realidade simplesmente ignorada
pelo procurador geral do MPC-ES, haja vista sequer ter
consultado este órgão ministerial sobre o interesse na
prorrogação da cessão;
CONSIDERANDO a dificuldade de se conseguir um novo
servidor que, além de desfrutar da confiança deste
membro do Parquet de Contas, detenha expertise técnica
específica na especialidade área do controle externo,
notadamente no que tange à capacidade de formulação
de hipóteses de irregularidades para posterior validação,
inclusive mediante aplicação de procedimentos de
análise de dados estruturados;
CONSIDERANDO que, em 17/01/2018, por meio do
O�cio 2/2018/DGS, o presidente do TCE-ES, com
fundamento na mesma expertise técnica, transpôs
a distância continental do nosso país para solicitar a
cessão da servidora do Ministério Público Estadual do
Rio Grande do Norte Juliana Simplício Morais Nobre,
ocupante do cargo efetivo de nível médio de Técnico do
Ministério Público – Área Administrativa nomeada para
o cargo comissionado de Adjunto Operativo1 no TCE-ES
e atuando junto à Secretaria Geral de Controle Externo
– SEGEX:
[...]
CONSIDERANDO que a instauração de procedimento
administrativo, no âmbito do MPC-ES, com o objetivo
de solucionar o conﬂito de atribuições surgido entre
o procurador titular da 3ª Procuradoria de Contas e o
procurador-geral do MPC-ES, possui aptidão jurídica
para modificar o interesse manifestado pelo procuradorgeral do MPC-ES em relação à renovação do convênio de
cessão do servidor, repercutindo, portanto, na decisão
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da presidência do TCE-ES e autorizando o conselheiro
relator a proferir decisão liminar suspendendo os efeitos
da referida decisão presidencial;
CONSIDERANDO a nulidade do Despacho 24799/2018,
datado de 24/05/2018, por meio do qual o diretor-geral de
secretaria do TCE-ES deixou de submeter à Presidência do
TCE-ES o Pedido de Prorrogação de Convênio formulado
pela 3ª Procuradoria de Contas (Despacho 19555/2018),
devolvendo o Processo TC 424/2018 ao procurador-geral
do MPC-ES instruído com os argumentos necessários à
elaboração de manifestação ministerial apta a impedir
não apenas a renovação do convênio de cessão do
servidor efetivo do DER-ES Walter Junior Cabral de Lima,
mas também a apreciação do Pedido de Prorrogação de
Convênio por parte da Presidência do TCE-ES, conforme
fundamentação jurídica apresentada no item 2.1;
CONSIDERANDO a nulidade do Despacho 24933/2018,
datado de 24/05/2018, por meio do qual o procuradorgeral do MPC-ES, em dissonância com o Pedido de
Prorrogação de Convênio formulado pela 3ª Procuradoria
de Contas (Despacho 19555/2018), manifestou ausência
de interesse do MPC-ES na prorrogação de convênio
de cessão do servidor efetivo do DER-ES Walter Junior
Cabral de Lima, ocupante do cargo comissionado de
chefe de gabinete do procurador especial de contas
titular da 3ª Procuradoria de Contas, sobrepondo-se
à vontade deste órgão ministerial (responsável pela
indicação à nomeação do referido servidor) no que tange,
especificamente, à manifestação de interesse necessária
à prorrogação do aludido convênio, tendo em vista a
violação dos princípios constitucionais da legalidade e da
impessoalidade (art. 37, caput e inciso II, da Constituição
Federal), da autonomia funcional dos membros do MPCES (art. 127, § 1º e 130 da Constituição Federal), na
prerrogativa legal dos membros do Parquet de Contas

de receberem o mesmo tratamento jurídico conferido
aos membros do Tribunal perante o qual oficiam (art. 40,
inciso I, da Lei Federal 8.625/1993, Lei Orgânica Nacional
do Ministério Público), bem como numa interpretação
sistemática do art. 17, da Lei Complementar Estadual
660/2012, do art. 25 da Lei Complementar Estadual
621/2012, e dos art. 29, 38-A, 40, incisos VII, VIII e IX,
45, 50 e 51 do Regimento Interno do TCE-ES108, à luz do
teor da Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal – STF.
CONSIDERANDO a nulidade do Despacho 25209/2018,
datado de 25/05/2018, por meio do qual o presidente do
TCE-ES, com base em informações produzidas mediante
violação do devido processo legal e com o propósito
de impedir a apreciação do Pedido de Prorrogação de
Convênio formulado pela 3ª Procuradoria de Contas,
manifestou ausência de interesse da Corte de Contas
na renovação do convênio de cessão de servidor efetivo
do DER-ES Walter Junior Cabral de Lima, conforme
fundamentação jurídica apresentada no item 2.3;
CONSIDERANDO que a nulidade dos atos praticados de
forma coordenada pelo diretor-geral de secretaria, pelo
procurador-geral do MPC-ES e pelo presidente do TCEES não se mostram aptos a produzir efeitos jurídicos que
impeçam a prorrogação do Convênio de Cessão DER/ES/
Nº 02/2013, motivo pelo qual eventual resposta do TCEES ao O�cio nº 0429/2018 – DER/ES-DG não prejudica a
análise do presente recurso;
E CONSIDERANDO, por fim, que, até o presente momento,
o Processo TC 424/2018 ainda não foi encaminhado para
ciência da 3ª Procuradoria de Contas, com espeque
nos argumentos fáticos e jurídicos apresentados, e sem
prejuízo da adoção de outras medidas legais cabíveis
por quaisquer dos interessados, o Ministério Público
de Contas do Estado do Espírito Santo – MPC-ES, por
intermédio da 3ª Procuradoria de Contas, no exercício
www.tce.es.gov.br

de sua função institucional de defender a ordem jurídica
e de prover as medidas necessárias ao efetivo respeito
ao ordenamento jurídico, consoante previsão contida no
art. 3º da Lei Complementar Estadual 451/2008, requer,
em caráter de urgência:
3.1 Pedidos liminares
a) Liminarmente, reconheça o interesse recursal deste
órgão ministerial, titular da 3ª Procuradoria de Contas,
em recorrer da decisão do conselheiro presidente do
TCE-ES que, pautando-se em informações produzidas
mediante violação do devido processo legal e com
o propósito de impedir a apreciação do Pedido de
Prorrogação de Convênio formulado pela 3ª Procuradoria
de Contas, manifestou ausência de interesse desta
Corte de Contas na renovação do convênio de cessão
do servidor do DER-ES Walter Junior Cabral de Lima,
ocupante de cargo comissionado no gabinete desta 3ª
Procuradoria de Contas e nomeado por indicação deste
órgão ministerial, e determinou o seu retorno ao órgão
de origem em 20/06/2018;
b) Liminarmente, proceda-se o juízo monocrático de
admissibilidade do presente Recurso, nos moldes do
art. 161 da Lei Complementar Estadual 621/2012, e,
caso eventualmente não seja admitido por ausência
de preenchimento de algum dos pressupostos legais,
receba o presente Recurso como Representação, na
forma do art. 99 da referida lei;
c) Liminarmente, com fundamento nos art. 9º e
13, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual
621/2012, nos art. 9º, inciso XXXV e § 2º, e 479 do
Regimento Interno do TCE-ES, no poder geral de
cautela conferido às Cortes de Contas, e considerando
o fumus boni iuris extraído dos fundamentos fáticos e
jurídicos apresentados em relação às nulidades dos atos
administrativos com conteúdo decisório praticados pelo
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diretor-geral de secretaria (Despacho 24799/2018), pelo
procurador-geral do MPC-ES (Despacho 24933/2018) e
pelo conselheiro presidente (Despacho 25209/2018),
bem como o periculum in mora decorrente da
proximidade do prazo previsto inicialmente para o
término do Convênio de Cessão DER/ES/Nº 002/2013,
previsto para se encerrar em 20/06/2018, atribua
efeito suspensivo à decisão do presidente do TCE-ES,
materializada no Despacho 25209/2018, e determine
a adoção das medidas necessárias à prorrogação
provisória do Convênio de Cessão DER/ES/Nº 02/2013
até deliberação final do presente recurso por parte do
Plenário do TCE-ES, dando-se ciência da decisão proferida
ao Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do
Espírito Santo – DER-ES e ao servidor interessado;
d) Liminarmente, seja encaminhada cópia do presente
Recurso à Corregedoria do TCE-ES para conhecimento;
3.2 Pedidos finais
Com fundamento nos art. 13, parágrafo único, da Lei
Complementar Estadual 621/2012 e à luz do teor da
Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal – STF:
a) Promova a anulação do Despacho 25209/2018, por
meio do qual o presidente do TCE-ES, com base em
informações produzidas mediante violação do devido
processo legal e com o propósito de impedir a apreciação
do Pedido de Prorrogação de Convênio formulado
pela 3ª Procuradoria de Contas, manifestou ausência
de interesse desta Corte de Contas na renovação do
convênio de cessão do servidor efetivo do DER-ES Walter
Junior Cabral de Lima, conforme fundamentação jurídica
apresentada;
b) Por conseguinte, sejam os autos do Processo TC
424/2018 encaminhados à Presidência do TCE-ES para
que proceda à formulação do Pedido de Prorrogação
de Convênio ao DER-ES, mantendo-se a prorrogação

provisória do Convênio de Cessão DER/ES/Nº 02/2013
até o trânsito em julgado do aludido processo, dandose ciência ao Departamento de Estradas de Rodagem
do Estado do Espírito Santo – DER-ES e ao servidor
interessado;
Por fim, este órgão ministerial requer que as
comunicações de atos e decisões sejam realizadas
mediante vista pessoal do MPC-ES, nos termos do
parágrafo único do art. 62 da Lei Complementar Estadual
621/2012.
Informa-se, ainda, que, em razão da divergência surgida
nos autos do Processo TC 424/2018 acerca do órgão
ministerial competente para manifestar interesse na
prorrogação do convênio de cessão de servidor ocupante
de cargo comissionado nas Procuradorias de Contas,
este órgão ministerial está deﬂagrando, perante o
Colégio de Procuradores de Contas do Estado do Espírito
Santo, procedimento destinado a solucionar o conﬂito
de atribuições surgido entre o procurador titular da 3ª
Procuradoria de Contas e o procurador-geral do MPC-ES,
à luz do que estabelecem o art. 6º, § 6º, da Resolução nº
1/2017, do Colégio de Procuradores de Contas, e o art.
2º do Ato Normativo nº 001/2016, do procurador-geral
do MPCES.
Em razão da gravidade dos fatos, a exemplo da violação
das prerrogativas funcionais dos membros do MPCES, cópias deste Recurso e da íntegra do Processo TC
424/2018 estão sendo encaminhadas ao procuradorgeral do MPC-ES e ao presidente do TCE-ES, de modo
a permitir-lhes eventual juízo de retratação em razão
das nulidades apontadas, bem como, entre outros, ao
servidor interessado, à Diretoria Geral do DER-ES, aos
demais conselheiros e conselheiros substitutos desta
Corte de Contas para conhecimento, além de outras
instituições. – g.n.
www.tce.es.gov.br

Assim, passo a análise, na forma regimental, dos
requisitos de admissibilidade do recurso interposto.
2. DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE:
Frisa-se que a referida decisão recorrida foi proferida,
nos autos do Processo TC nº 424/2018, em 25/05/2018
(evento 63), com ciência do servidor em 07/06/2018,
conforme Despacho 25.209/2018-1 (evento 74) daqueles
autos.
O representante do Ministério Público Especial de Contas,
interpôs o presente recurso administrativo (inominado)
em 12/06/2018, portanto, tempestivo seria o recurso
intentado se considerado o prazo do recurso manejado,
vez que o recorrente dispõe de prazo de 15 (quinze)
dias para interposição, conforme prevê o artigo 479, da
Resolução TC 261/2013 – Regimento Interno.
Lado outro, constato que o douto representante do
Parquet de Contas é parte ilegítima para interpor o
presente recurso, relativamente ao caso em apreço, vez
que a interposição do recurso seria de competência do
Procurador Geral Especial de Contas, nos termos do art.
4ª da Lei Complementar nº 451, litteris:
Art. 4º Compete ao Procurador Geral Especial de Contas
as seguintes atribuições:
I - dirigir o Ministério Público Especial de Contas;
II - comparecer às sessões do Pleno, onde terá assento à
direita do Conselheiro Presidente, podendo manifestarse, verbalmente ou por escrito, em todos os assuntos
sujeitos à deliberação do Tribunal, exceto nos atos de
natureza administrativa do Tribunal de Contas;
III - representar a Procuradoria Especial de Contas no
seu relacionamento externo; - g.n.
Neste contexto, respeitosamente, entendo que o douto
representante do Ministério Público de Contas da 3ª
Procuradoria, não é parte legítima para atuar em nome
Segunda-feira, 26 de agosto de 2019
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do Parquet de Contas na esfera administrativa, não
representando a instituição da qual faz parte no caso em
apreço.
Ademais, considerando que o processo administrativo
que tem por objeto o convênio de cessão de servidor
pertencente a outro órgão da Administração Pública
direta ou indireta é ato administrativo que se reveste de
discricionariedade dos gestores da mais alta hierarquia
de cada Órgão ou Poder da Administração Pública.
A jurisprudência pátria assim nos norteia, litteris:
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REMOÇÃO
“EX
OFFICIO”.
PODER
DISCRICIONÁRIO
DA
ADMINISTRAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A remoção ex
oﬃcio de servidor público está prevista no art. 36, inciso
L da Lei nº 8.112/90 e gravita em torno de critérios de
oportunidade e conveniência da Administração Pública,
os quais devem ser explicitados, sendo formalidade
indispensável do ato administrativo a motivação (art. 93,
IX, CF/88). 2. O ato de remoção de o�cio dos autores foi
motivado pela extinção da delegacia de origem, ou seja,
no interesse da Administração, sendo que a consulta
realizada pelo sistema dos servidores não deve vincular
a Administração. 3. O deslocamento do servidor
público, no interesse da Administração Pública, por
intermédio da remoção de o�cio, é uma prerrogativa
da Administração Pública, que, no exercício do princípio
da supremacia do interesse público sobre o particular,
pode redefinir a lotação dos seus servidores, visando
atender à eficiência, à economicidade e à melhoria da
qualidade dos serviços prestados ao cidadão, sobretudo
quando não implicar em mudança de cidade. 4. Ademais,
como indicado na sentença recorrida, a remoção dos
autores constituiu-se em mera relotação em outro órgão
da mesma repartição na mesma cidade, com distância
de cerca de 800 (oitocentos) metros entre eles (a DRF/

RJ I e a DEMAC). 5. Apelação desprovida. (TRF 1ª R.; AC
0039063-03.2010.4.01.3400; Primeira Turma; Rel. Juiz
Fed. Ciro José de Andrade Arapiraca; DJF1 20/06/2018)
– g.n
Dessa forma, resta leitura da sobredita jurisprudência,
o ato administrativo como espécie do ato jurídico,
este como gênero, extraído da teoria geral do direito
tem o seu fundamento como o mesmo do ato jurídico,
sendo acrescido da finalidade pública, a supremacia do
interesse público em detrimento do particular.
Segundo Cretella Júnior (Revista de Informação
Legislativa, v. 97:13), as prerrogativas públicas são “as
regalias usufruídas pela Administração, na relação
jurídico-administrativa, derrogando o direito comum
diante do administrador, ou, em outras palavras, são
as faculdades especiais conferidas à Administração,
quando se decide a agir contra o particular”.
Mas, ao lado das prerrogativas, existem determinadas
restrições a que está sujeita a Administração, sob pena
de nulidade do ato administrativo e, em alguns casos,
até mesmo de responsabilização da autoridade que o
editou.
Ao mesmo tempo em que as prerrogativas colocam a
Administração em posição de supremacia perante o
particular, sempre com o objetivo de atingir o bene�cio
da coletividade.
O ato administrativo nada mais é do que uma
manifestação de vontade da administração que produz
efeitos jurídicos, através da autoridade competente no
uso de suas prerrogativas públicas.
Em regra, os atos administrativos �picos da Administração
são unilaterais, ou seja, formado pela vontade única da
Administração com finalidade pública que se impõe
sobre o interesse particular.
www.tce.es.gov.br

Com efeito, dada a natureza jurídica do instrumento de
convênio, na modalidade de cessão de servidor advindo
de outro órgão da administração, é por assim dizer que
não existe cessão sem anuência do cedente, porquanto,
é da essência do ato de cessão, a manifestação de
vontade bilateral, embora convergente para o mesmo
fim, para o mesmo interesse comum.
Sobre o assunto, a doutrina de Hely Lopes Meirelles,
qualifica os convênios como sendo, verbis:
[...]
“convênios administrativos são acordos firmados por
entidades públicas de qualquer espécie, ou entre estas
e organizações particulares, para realização de objetivos
de interesse comum dos par�cipes” (MEIRELLES, Hely
Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 30ª edição, São
Paulo: Malheiros, 2005, p. 392). – g.n.
Assim, das definições acima transcritas, tem-se que os
aspectos gerais dos convênios são ajustes ou acordos
celebrados pelas pessoas administrativas entre si ou
entre elas e particulares e convergentes o interesse
comum.
Diante do exposto, denota-se que o ato praticado pelo
Presidente desta Corte de Contas não depende única e
exclusivamente de sua vontade, até porque depende de
vontade do Diretor Geral do DER-ES, no sentido de que
seja firmado aditivo em continuidade ao Convênio de
Cessão do servidor em questão.
Neste contexto, vislumbra-se da análise dos autos que
o Diretor-Geral do DER-ES, Sr. Enio Bergoli, através do
O�cio nº 00429/2018 – DER-ES/DG manifestou sua
vontade no sentido de que o servidor cedido a este
Tribunal de Contas retorne às suas funções exercidas
anteriormente no Departamento Estadual de RodagemDER/ES.
Segunda-feira, 26 de agosto de 2019
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Assim, nota-se que a situação em si, não depende
da vontade exclusiva do Presidente deste Tribunal de
Contas, nem tampouco do Procurador Geral de Contas,
ou mesmo o representante do Parquet de Contas
substituir a vontade do órgão cedente, vez que a matéria
em questão é de cunho discricionário, permitindo que a
“Administração pratique com certa liberdade de escolha
o seu conteúdo, sua conveniência, sua oportunidade, seu
destinatário e também o modo de realização, com vistas
à preservação da supremacia do interesse público”.
Considerando a discricionariedade do ato do Presidente
do Tribunal de Contas em dar continuidade ao convênio
em apreço, caberia ao Órgão Ministerial, através de
seu Procurador Geral, manifestar-se como interessado
no caso em apreço, no sentido de dar continuidade ao
Convênio em apreço.
Deste modo, dos elementos constantes dos autos,
constato que estão ausentes os requisitos de
admissibilidade, no que se refere ao interesse de agir,
consubstanciado no requisito utilidade, em razão do
Procurador de Contas da 3ª Procuradoria, não ser parte
legítima para interposição do recurso em apreço, motivo
pelo qual o mesmo não deve ser conhecido.
Quanto aos pedidos liminares formulados, em razão
do não conhecimento do recurso, restam prejudicados,
inclusive a atribuição de efeito suspensivo.
3. DOS DISPOSITIVOS:
Ante o exposto, VOTO no sentido de que o Colegiado
aprove a seguinte minuta de Acórdão que submeto à sua
consideração.
LUIZ CARLOS CICILIOTTI DA CUNHA
Conselheiro Relator
1. ACÓRDÃO:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os

Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em Sessão Administrativa do Plenário,
ante as razões expostas pelo relator, em:
1.1. NÃO CONHECER do Recurso de Inominado interposto
pelo Procurador Heron Carlos Gomes de Oliveira, em face
da ausência dos requisitos de admissibilidade, tendo em
vista a falta de interesse de agir, principalmente porque
o ato atacado é discricionário;
1.2. NÃO CONHECER do expediente como eventual
representação, na forma do art. 99 da Lei Complementar
Estadual 621/2012, em razão da pretensão de tutela
de interesse privado, não havendo ilegalidade a ser
apurada;
1.3. CONSIDERAR PREJUDICADA a análise dos pedidos
de concessão de liminares, bem como dos demais
pedidos, em razão do não conhecimento do recurso
administrativo;
1.4. DAR CIÊNCIA aos interessados, ARQUIVANDO-SE os
presentes autos após o trânsito em julgado.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 02/07/2019 – 7ª Sessão Administrativa
do Plenário.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Domingos Augusto Taufner (vicepresidente no exercício da presidência), Luiz Carlos
Ciciliotti da Cunha (relator), Sebastião Carlos Ranna de
Macedo, Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, Sérgio
Manoel Nader Borges e Rodrigo Coelho do Carmo
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Vice-presidente no exercício da presidência
CONSELHEIRO LUIZ CARLOS CICILIOTTI DA CUNHA
Relator
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
www.tce.es.gov.br

RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões
Acórdão 00818/2019-1 – PLENÁRIO
Processo: 12306/2019-8
Classificação: Controle
Representação

Externo

-

Fiscalização

-

UG: ES - Governo do Estado do Espírito Santo
Relator: Sérgio Manoel Nader Borges
Representante: SERGIO MAJESKI
REPRESENTAÇÃO – PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
DO GOVERNADOR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO –
LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL DE APLICAÇÃO COM
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO
DO ENSINO (MDE) - QUESTIONAMENTOS ACERCA
DA RESOLUÇÃO TCEES 238/2012 – JUÍZO DE
ADMISSIBILIDADE DA REPRESENTAÇÃO NEGATIVO
- PLEITO DE MEDIDA CAUTELAR – NÃO CONCESSÃO
AINDA QUE RECEBIDA A PRESENTE REPRESENTAÇÃO –
AUSÊNCIA DE FUMUS BONI IURIS – ARQUIVAR.
O SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES:
I - RELATÓRIO
Trata o presente feito de representação formulada
perante esta Corte de Contas pelo Senhor Sérgio Majeski,
na qualidade de Deputado Estadual com assento na
Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo,
dirigida em face do Governo do Estado do Espírito Santo
e do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo,
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suscitando dúvidas acerca da legalidade da consideração
dos gastos de inativos (aporte) da educação no limite
mínimo constitucional (25%) com despesas com
manutenção e desenvolvimento do ensino (MDE).
Em síntese, o Representante menciona a contabilização
indevida, por parte do Governo do Estado do Espírito
Santo, do aporte de R$ 4.438.834.674,39 (quatro bilhões
quatrocentos e trinta e oito milhões oitocentos e trinta e
quatro mil seiscentos e setenta e quatro reais e trinta e
nove centavos), entre os anos de 2011 e 2018, para fins
do atingimento do percentual constitucional, valendo-se
da previsão normativa contida na Resolução TCEES nº.
238/2012, expedido pelo Tribunal de Contas do Estado
do Espírito Santo.
A fim de demonstrar a ocorrência dos fatos, foram
apresentados dados entre 2011 e 2018 que mostrariam
o descumprimento do limite mínimo constitucional se
desconsiderado o cômputo do referido aporte.

desenvolvimento do ensino, tendo a eficácia suspensa
por medida cautelar.
Tal decisão, adverte, originou a elaboração de Parecer
Prévio do Tribunal de Contas do Estado de Goiás pela
reprovação das contas apresentadas pelos gestores.
Alude, também, a representação encaminhada a
diversos órgãos em 28/11/2017, “denunciando o
Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo e o Estado
do Espírito Santo pelas ilegalidades e irregularidades
praticadas, por ambos, em relação ao descumprimento
das normas previstas na Nota Técnica da STN nº
633/2011 e do Manual de Contabilidade Aplicado ao
Setor Público - 7º edição, tendo sido criado um fic�cio
plano de amortização do déficit atuarial do RPPS do
Estado do Espírito Santo, fantasiado com o objetivo de
permitir a inclusão do aporte previdenciário na execução
orçamentária do Poder Executivo”.

Aduz, ainda, ter sido ajuizada Ação Direta de
Inconstitucionalidade (ADI nº. 5691) pela Procuradoria
Geral da República, em trâmite no Supremo Tribunal
Federal (STF), a partir de representação formulada pelo
mesmo na qual se questiona a constitucionalidade da
Resolução TCEES 238/2012, notadamente do art. 21,
§§ 4º e 5º, “a qual permite a inclusão de aporte para
cobrir déficit do regime próprio de previdência de
inativos e pensionistas como despesa com manutenção
e desenvolvimento do ensino”, havendo manifestação
pela procedência por parte da Advocacia Geral da União
e Consultoria Jurídica junto ao Ministério da Educação.

Por fim, quanto aos fatos, relata diversas ocorrências
ligadas ao Sistema de Informações sobre Orçamentos
Públicos em Educação (Siope), tais como: fraude
no fornecimento das informações; inquérito na
Superintendência de Polícia Federal no Estado do Espírito
Santo; abstenção do Estado no envio de informações;
inserção do Estado no Cadastro Único de Convênio
(CAUC); Ação Civil Ordinária (ACO) 3.181 movida pelo
Estado para retirada do registro de inadimplência como
deferimento parcial da medida cautelar; envio de o�cios
pelo representante à STN, FNDE e AGU; e verificação no
Siope do descumprimento pelo Estado do percentual
mínimo constitucional da educação em 2018.

Acrescido a isso, faz referência a Ação Direta de
Inconstitucionalidade (ADI 6049) ajuizada em face da
Lei Complementar 147/2018 do Estado de Goiás, cuja
redação previa a possibilidade de inclusão do pagamento
de pessoal inativo nas despesas com manutenção e

Diante de todo o arrazoado requer medida cautelar
para sobrestar o Processo de Prestação de Contas do
exercício 2018, retirando-se do cômputo do limite
mínimo da educação o aporte; que o Estado se abstenha
de computar o gasto com aporte para fins do limite
www.tce.es.gov.br

constitucional da educação e que faça o provisionamento
escalonado para devolução do aporte computado até o
momento; a intimação do Ministério Público de Contas;
a procedência da presente representação para sobrestar
o processo de prestação de contas do Governo de 2018,
determinando o recálculo do percentual do mínimo
constitucional (25%) até o julgamento perante o STF da
ADI 5691.
Destaco que, inicialmente, a documentação foi
encaminhada ao Gabinete da Presidência desta Corte
de Contas, tendo esta direcionada a mesma para o
gabinete deste Conselheiro sob o formato de protocolo,
ou seja, ainda pendente sua autuação sob qualquer das
formas previstas na Lei Complementar nº. 621/2012
e Resolução TC nº. 261/2013 (Regimento Interno do
Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo). Sendo
assim, recebi na data de 12/06/2019 o Protocolo TCEES
nº. 7732/2019-4 com o seguinte encaminhamento:
“Exmo. Conselheiro, com fundamento no artigo 48 inciso
I do Regimento Interno desta Corte de Contas, remeto o
presente expediente ao Gabinete de Vossa Excelência,
relator do Processo TC 8298/2019-7 - Prestação de
Contas Anual do Governador referente ao exercício 2018,
para ciência e deliberações que entender pertinentes”.
Recebido o expediente, e verificada a sua pertinência
com a Prestação de Contas Anual do Governador,
referente ao exercício 2018, determinei sua instrução por
parte do Núcleo de Controle Externo de Macroavaliação
Governamental - NMG que elaborou a Manifestação
Técnica nº. 08774/2019-1, tendo esta unidade
concluído, com base nos argumentos fáticos e jurídicos
ali delienados, pelo arquivamento do mesmo.
Logo, tratando-se de petição cujo conteúdo aponta
a ocorrência de fatos que, em tese, caracterizam
supostas irregularidades cuja análise encontram-se sob
Segunda-feira, 26 de agosto de 2019
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a jurisdição do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, e havendo pedido de medida cautelar, determinei
a autuação dos mesmos sob a forma de representação,
visto que aquele expediente não se enquadrava nas
hipóteses excludentes previstas no art. 248, §1º., da
Resolução TCEES nº. 261/2013 (Regimento Interno do
Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo).

Complementar Estadual 621 de 8 de março de 2012 (Lei
Orgânica do Tribunal de Contas do Estado), notadamente
os artigos 94 e 99, senão vejamos:
Art. 94. São requisitos de admissibilidade de denúncia
sobre matéria de competência do Tribunal:
I - ser redigida com clareza;

III - responsáveis pelos órgãos de controle interno, em
cumprimento ao artigo 76, § 1º, da Constituição Estadual;
IV - Senadores da República, Deputados Federais,
Deputados Estaduais e Vereadores;
V - Tribunais de Contas da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios;

Todavia, extrai-se da Manifestação Técnica nº.
08774/2019-1 emissão de possível juízo de valor acerca
do mérito da presente representação por parte do corpo
técnico, razão pela qual fez-se imprescindível a oitiva do
Ministério Público Especial de Contas.

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

VI - membros do Ministério Público junto ao Tribunal;

III - estar acompanhada de indício de prova;

VIII - as equipes de inspeção ou de auditoria, nos termos
do artigo 37, inciso II desta Lei Complementar;

Submetido o feito à consideração do Ministério Público
Especial de Contas, este emitiu o Parecer nº. 03125/2019,
da lavra do Dr. Luciano Vieira, cuja conclusão restou
assim consignada:

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

“ 3 - CONCLUSÃO
Posto isso, o Ministério Público de Contas oficia (a) pelo
indeferimento da medida cautelar pleiteada e, no mérito,
(b) pela extinção do feito sem resolução de mérito nos
termos dos arts. 70 e 142, § 4º, da LC n. 621/2012,
determinando-se o consequente arquivamento do
processo, consoante art. 330, I e III, do RITCEES.
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, bem como no
parágrafo único do art. 53 da LC n. 621/2012.
Assim, os autos retornaram a este gabinete para
elaboração de voto.
É o relatório.
II – FUNDAMENTAÇÃO

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

§ 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.
(...)
Art. 99. Serão recebidos pelo Tribunal como
representação os documentos encaminhados por agentes
públicos comunicando a ocorrência de ilegalidades ou
irregularidades de que tenham conhecimento em virtude
do exercício do cargo, emprego ou função, bem como
os expedientes de outras origens que devam revestir-se
dessa forma, por força de lei específica.

VII - unidades técnicas deste Tribunal;

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.
(...)
Na mesma linha a Resolução TC nº. 261/2013, versa a
respeito dos requisitos, especificamente em seu artigo
181 e 182, cujo teor assim dispõe:
Art. 181. Serão recebidos pelo Tribunal como
representação os documentos encaminhados por agentes
públicos comunicando a ocorrência de ilegalidades ou
irregularidades de que tenham conhecimento em virtude
do exercício do cargo, emprego ou função, bem como
os expedientes de outras origens que devam revestir-se
dessa forma, por força de lei específica.
Art. 182. São legitimados para representar ao Tribunal:

II.1 Admissibilidade

§ 1º Têm legitimidade para representar ao Tribunal:

I - Chefes dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário;

Preliminarmente, impõe-se verificar o atendimento
aos requisitos de admissibilidade estipulados pela Lei

I - Chefes dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário;

II - Magistrados e membros do Ministério Público;

II - Magistrados e membros do Ministério Público;

III - responsáveis pelos órgãos de controle interno, em
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VI - membros do Ministério Público junto ao Tribunal;

Assim, estando satisfeitas as exigências legais e
regulamentares para que seja admitida, conheço a
presente representação, no exercício da competência
atribuída a este Relator pelo art. 94, §2º, da Lei
Complementar nº. 621/2012 e art. 177, §2º, do
Resolução TCEES nº. 261/2013.

VII - unidades técnicas deste Tribunal;

II.2 – Da Medida Cautelar

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

DOS PRESSUPOSTOS DA CAUTELAR

cumprimento ao art. 76, § 1º da Constituição Estadual;
IV - Senadores da República, Deputados Federais,
Estaduais e Vereadores;
V - os Tribunais de Contas dos entes da Federação;

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.
Conforme se observa, o rol de legitimados previsto na Lei
Complementar nº. 621/2012 e Resolução TC nº. 261/2013
a representar perante as Cortes de Contas é idêntico
e faz referência expressa aos Parlamentares Estaduais
como legitimados aptos a deﬂagrar procedimento de
fiscalização por meio de representação no qual seja
narrada ocorrência de ilegalidades ou irregularidades de
que tenham conhecimento.
Além disso, a petição inicial está redigida com clareza e
apresenta informações sobre o fato (ainda que em sede
indiciária) e indica sua provável autoria, além de apontar
circunstâncias e elementos de convicção, cumprindo,
por isso, um dos requisitos aplicáveis às denúncias e
representações.
A peça inicial se fez acompanhar de documentos o que
permite o conhecimento mais detalhado dos elementos
que permitiriam a apreciação, ainda que sumária, das
supostas irregularidades.

O art. 124 da Lei Complementar nº. 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 da Resolução
TCEES nº. 261/2013, 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 desta mesma Resolução,
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
www.tce.es.gov.br

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.
Cumpre registrar que a presença de ambos os requisitos
deve ocorrer 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.
No presente caso, o Representante aponta existência de
dúvidas acerca da legalidade da consideração dos gastos
de inativos (aporte) da educação no limite mínimo
constitucional (25%) com despesas com manutenção e
desenvolvimento do ensino (MDE).
Em síntese, o Representante menciona a contabilização
indevida, por parte do Governo do Estado do Espírito
Santo, do aporte de R$ 4.438.834.674,39 (quatro bilhões
quatrocentos e trinta e oito milhões oitocentos e trinta e
quatro mil seiscentos e setenta e quatro reais e trinta e
nove centavos), entre os anos de 2011 e 2018, para fins
do atingimento do percentual constitucional, valendo-se
da previsão normativa contida na Resolução TCEES nº.
238/2012, expedida pelo Tribunal de Contas do Estado
do Espírito Santo.
Tal fato, a seu ver, resultaria em “fraude na não aplicação
correta dos 25% previstos no art. 212 da CF/88, irá dar
azo à ilegalidade da aprovação da prestação de contas
de 2018, bem como ofensa a diversos princípios da
administração pública, e grave lesão ao erário”. Daí,
então, resultariam os requisitos para a concessão da
Segunda-feira, 26 de agosto de 2019
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medida cautelar visando sustar o cômputo destes
valores.
Todavia, entendo que razão não assiste ao Representante.
De fato, e como ressaltado pela área técnica e pelo
próprio Ministério Público Especial de Contas, a questão
trazida a debate não é inédita nesta Corte de Contas,
tendo sido objeto de análise em outras ocasiões. Neste
sentido, peço vênia para transcrever parte do Parecer
Ministerial nº. 03125/2019, senão vejamos:
“(...) não obstante a análise abstrata da situação
envolvendo a regulamentação da Resolução TC n.
238/2012, forçoso concluir, em face de todos os
precedentes trazidos a lume pelo NMG, que os pedidos
formulados na peça exordial já foram objeto de
apreciação por essa Corte de Contas em prestações de
contas pretéritas, havendo, em todas elas, o egrégio
Plenário rechaçada a tese defendida pelo representante,
é dizer, reputaram-se válidas as normas da referida
resolução até ulterior decisão do excelso Supremo
Tribunal Federal.
Em suma, já houve pronunciamento desse tribunal de
contas a respeito daquela circunstância, carecendo
ao representante o direito de ação para buscar a sua
reapreciação, salvo alteração do quadro fático, v.g., a
declaração de inconstitucionalidade da Resolução TC n.
238/2012.
(...)”
No caso concreto, o Representante objetiva o
reconhecimento de inconstitucionalidade da Resolução
TCEES nº. 238/2012, ensejando a exclusão de parcela
dos valores computados em favor do limite legal
compulsório de 25% (vinte e cinco por cento) destinados
a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (MDE).
Ocorre, porém, que a referida resolução foi expedida

dentro dos limites formais de iniciativa previstos em
favor do Plenário desta Corte de Contas, o que implica
reconhecer, inicialmente, que o procedimento de
criação do ato normativo obedeceu o trâmite legal
previsto no Regimento desta Corte de Contas. Assim,
do ponto de vista formal, não há que se afirmar pela
inconstitucionalidade da norma.
Observando-se pelo viés material, aquele suscitado
pelo Representante, adverte-se para uma suposta
inconstitucionalidade calcada em duas premissas
básicas: (i) ajuizamento, por parte da Procuradoria Geral
da República, da Ação Direta de Inconstitucionalidade
nº. 5691/ES, questionando a constitucionalidade do
ato normativo; (ii) deferimento de medida cautelar por
parte do Supremo Tribunal Federal - STF, suspendendo
a eficácia, na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº.
6049/GO, da Lei Complementar nº. 147/2018, do Estado
de Goiás, cujo teor inclui o pagamento de pessoal inativo
nas despesas com manutenção e desenvolvimento do
ensino.
Cabe ressaltar, porém, que tais fatos não possuem
o condão de alterar as conclusões alcançadas pelo
Plenário desta Corte de Contas quanto a julgamentos
já proferidos em outras oportunidades e, tampouco,
implicam no reconhecimento de prejudicialidade à
decisão a ser proferida no Processo TC nº. 8298/2019.
Isto porque, conforme bem ressaltado pela área técnica e
pelo Ministério Público Especial de Contas, em que pese
o ajuizamento de ação direta de inconstitucionalidade
impugnando o ato normativo expedido permissivo para
a realização do cômputo dos valores, tal providência,
por si só, não induz ao reconhecimento da própria
inconstitucionalidade. Pois, enquanto pendente de
qualquer decisão – cautelar ou de mérito -, a Resolução
TCEES nº. 238/2012 encontra-se vigente e plenamente
www.tce.es.gov.br

eficaz.
Conforme CINTRA, DINAMARCO e GRINOVER (Teoria
Geral do Processo, 2007), ação é “o direito ao exercício
da atividade jurisdicional (ou o poder de exigir esse
exercício)” (pág. 265.) (...) “A garantia constitucional da
ação tem como objeto o direito ao processo, assegurando
às partes não somente a resposta do Estado, mas
ainda o direito de sustentar suas razões, o direito ao
contraditório, o direito de inﬂuir sobre a formação do
convencimento do juiz - tudo através daquilo que se
denomina tradicionalmente devido processo legal (art.
5º, inciso LIV) “.
De há muito, a teoria geral do processo, quanto ao direito
de ação, já se afastou da denominada “teoria concretista”,
ou “do direito concreto à tutela jurisdicional”, segundo
a qual o direito de ação só existiria quando a sentença
fosse favorável ao autor, adotando-se, em verdade, a
chamada “Teoria Abstrativista”, ou “Clássica”, para quem
o direito de ação é autônomo, público e abstrato, pois
independeria da existência do direito material e de um
resultado favorável ao autor.
Logo, o fato da Procuradoria Geral da República ter
formado seu convencimento no sentido de haver
questionamentos quanto à constitucionalidade não
induz, necessariamente, pela procedência do pedido.
No que tange à segunda premissa, como dito nas peças
anteriores à esta decisão, a existência de medida cautelar
deferida determinando a suspensão de eficácia de ato
normativo do Estado do Goiás, cujo teor previa situação
semelhante, não se espraia para atingir outras leis, de
outros entes federados, necessitando-se de uma decisão
específica que analise conteúdo do texto da Resolução
TCEES nº. 238/2012.
Ademais, é importante salientar que muito embora a
decisão cautelar tenha a prerrogativa de possibilitar a
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suspensão do ato normativo, esta foi proferida em sede
monocrática, representando a opinião de um único
Ministro que compõe a corte julgadora, razão pela qual
somente o julgamento final poderá implicar em um
resultado definitivo quanto à constitucionalidade do
assunto, sempre ressalvada a possibilidade da existência
de nuances não descritas nas peças que compõem este
feito.
Sendo assim, por encontrar-se plenamente vigente a
Resolução TCEES nº. 238/2012, cujo debate acerca de sua
constitucionalidade já foi objeto desta Corte de Contas,
concluindo-se pela sua validade até que sobrevenha
decisão judicial a ser proferida nos autos da Ação
Direta de Inconstitucionalidade nº. 5061/ES, ajuizada
pela Procuradoria Geral da República, não vislumbro a
presença dos requisitos necessários para a concessão da
medida cautelar pleiteada pelo Representante.
Tal se afirma, pois, não há plausibilidade jurídica,
perante esta Corte de Contas, para o reconhecimento da
inconstitucionalidade aventada pelo Sr. Sérgio Majeski,
Deputado Estadual com assento junto à Assembleia
Legislativa do Estado do Espírito Santo, haja vista as
inúmeras manifestações anteriores que reconheceram
sua vigência e aplicabilidade, até que sobrevenha decisão
judicial em contrário, restando ausente, portanto, o
denominado fumus boni iuris.
Por fim, verifica-se que o exame das questões propostas
se deu de forma exauriente tanto pela área técnica,
quanto pelo Ministério Público Especial de Contas,
adentrando-se ao mérito.
Em verdade, não poderia ser diferente, eis que a fim
de apreciar os requisitos para a concessão de medida
cautelar se impõe a necessidade de aquilatar a existência
da própria suposta irregularidade descrita, cujo
afastamento para efeito do deferimento da providência

assecuratória, conduz, também, para conclusão no
sentido de sua inexistência.

1.3. Determinar o arquivamento do feito sob o rito
ordinário, consoante art. 330, I e III, do RITCEES;

Desta feita, por haver conformação dos atos praticados
pelo Governo do Estado do Espírito Santo e pelo
Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo com o
ordenamento jurídico vigente, não há que se falar na
existência de irregularidade que enseje a procedência de
um processo de representação, cabendo o julgamento
de improcedência deste, na forma dos arts. 70 e 142, §
4º, da LC n. 621/2012, determinando-se o consequente
arquivamento do processo, consoante art. 330, I e III, do
RITCEES.

1.4. Cientificar o Representante acerca do teor desta
decisão, conforme comando previsto no art. 307, § 7º
do RITCEES.

Ante todo o exposto, acompanhando o entendimento da
área técnica e do Ministério Público Especial de Contas,
VOTO para que seja adotada a deliberação que ora
submeto à apreciação deste Colegiado.
SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Conselheiro Relator
1. ACORDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão especial plenária, ante as
razões expostas pelo relator, em:
1.1. Indeferir a medida cautelar, nos termos do art. 307,
§ 3º do RITCEES, ante a ausência do requisito do fumus
boni iuris, visto que a questão já foi objeto de debate
perante esta Corte de Contas, concluindo-se em sentido
diverso ao pleiteado pelo Representante;
1.2. No mérito, concluir pela improcedência do pedido,
na forma dos arts. 70 e 142, § 4º, da LC n. 621/2012,
tendo em vista que os atos praticados pelo Governo do
Estado do Espírito Santo encontram consonância com o
ordenamento jurídico vigente, razão pela qual a suposta
irregularidade descrita pelo Representante não subsiste;
www.tce.es.gov.br

2. Unânime.
3. Data da Sessão: 09/07/2019 – 2ª Sessão Especial do
Plenário.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto
(presidente), Sérgio Manoel Nader Borges (relator),
Sebastião Carlos Ranna de Macedo, Domingos Augusto
Taufner, Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, Rodrigo
Coelho do Carmo e Luiz Carlos Ciciliotti da Cunha.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Relator
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
CONSELHEIRO LUIZ CARLOS CICILIOTTI DA CUNHA
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério Público de Contas
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões
Acórdão 00780/2019-1 – PLENÁRIO
Processos: 04878/2016-4, 01350/2012-9
Classificação: Pedido de Reexame
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UG: PMF - Prefeitura Municipal de Fundão
Relator: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
Recorrente: VANESSA DO LIVRAMENTO LUZ
PEDIDO DE REEXAME – CONHECER – NÃO PROVIMENTO
– MANTER ACÓRDÃO TC 277/2016 - ARQUIVAR
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA
DE MACEDO
1 RELATÓRIO
Cuidam os presentes autos de Pedido de Reexame
interposto pela senhora Vanessa do Livramento Luz,
em face do Acórdão TC 277/2016 – Primeira Câmara,
prolatado nos autos do Processo TC 1350/2012, cuja
parte dispositiva foi lavrada com o seguinte teor:
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC1350/2012, ACORDAM os Srs. Conselheiros da Primeira
Câmara do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, em sessão realizada em nove de março de dois
mil e dezesseis, à unanimidade, nos termos do voto
do Relator, Conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias
Chamoun:

Municipal de Planejamento e Infraestrutura) que
elaborou o Termo de Referência considerado projeto
básico e a planilha que posteriormente demonstraramse deficientes
2.1.4 Contratação conjunta dos projetos básicos à
execução do contrato
Infração: artigo 9º, I, da Lei 8.666/93
Responsáveis: Sr. Nilton Beline dos Santos (Secretário
Municipal de Planejamento e Infraestrutura), que
elaborou o Termo de Referência considerado o projeto
básico e a planilha que posteriormente demonstraramse deficientes e o Sr. Guilherme Guerra Reis (Procurador)
que ratificou os termos do edital;
2.1.5 Não realização de parcelamento do objeto
Infração: Artigo 23, § 1º da Lei 8.666/93.
Responsáveis: Srª Vanessa do Livramento Luz (Pregoeira)
que elaborou o Edital, e o Sr. Guilherme Guerra Reis
(Procurador), que ratificou a regularidade de seus
termos;
2.1.6 Visita técnica conjunta e obrigatória
Infração: Artigo 30 caput e inciso III da lei 8666/1993.

1- Considerar procedente a presente Representação
nos termos do inciso II, do art. 95 c/c art. 99, §2º, da
Lei Complementar Estadual n° 621/2012, mantendo as
seguintes irregularidades:

Responsáveis: Srª Vanessa do Livramento Luz (Pregoeira)
que elaborou o Edital, e o Sr. Guilherme Guerra Reis
(Procurador), que ratificou a regularidade de seus
termos;

‘Responsáveis: Srª Vanessa do Livramento Luz
(Pregoeira), que elaborou o Edital, e o Sr. Guilherme
Guerra Reis (Procurador), que ratificou a regularidade de
seus termos;

2.1.9 Possibilidade de prorrogação irregular

2.1.3 Ausência de projeto básico
Infração: Artigos 3º, III da Lei 10.520/02 e 7º, § 2º, I e II,
e 40, § 2º, I da Lei 8.666/93
Responsáveis: Sr. Nilton Beline dos Santos (Secretário

Infração: Artigo 57, inciso II da Lei 8.666/93
Responsáveis: Srª Vanessa do Livramento Luz (Pregoeira)
que elaborou o Edital, e o Sr. Guilherme Guerra Reis
(Procurador), que ratificou a regularidade de seus
termos.
2- Afastar a responsabilidade do Sr. Anderson Pedroni
Gorza e a Sra. Thayz de Souza na forma da fundamentação
www.tce.es.gov.br

constante nos itens II.1 e II.2 do voto do Relator;
3- Aplicar multa individual no valor correspondente a
750 VRTE’s ao Sr. Guilherme Guerra Reis e à Srª Vanessa
do Livramento Luz, conforme preleciona a legislação
vigente à época dos fatos, em especial o artigo 96 da Lei
Complementar Estadual 32/93 e art. 166 da Resolução TC
182/2002, tendo em vista as suas respectivas condutas
que ensejaram as irregularidades identificadas nos autos
do processo, descritas no voto do Relator;
4- Arquivar o presente processo em relação ao Sr.
Nilton Beline dos Santos – ex-Secretário Municipal de
Planejamento Econômico de Infraestrutura Urbana do
município de Fundão, tendo em vista a confirmação do
registro de óbito já demonstrado nos autos do Processos
TC 2274/2013 e TC 3500/2011;
5- Determinar ao atual gestor da Prefeitura Municipal de
Itarana, com fundamento no artigo 87, inciso VI, da Lei
Complementar nº 621/2012:
3 a) Faça constar em seus futuros procedimentos
licitatórios a motivação para a adoção dos índices
contábeis para aferição da qualificação econômicofinanceira dos licitantes, conforme aludido no item II.5,
subitem 2.1.7 deste voto.
6- Arquivar os autos após o trânsito em julgado.
Os autos foram encaminhados ao Núcleo de Recursos
e Consultas – NRC, que exarou a Instrução Técnica de
Recurso ITR 108/2019 opinando pelo conhecimento
do Pedido de Reexame e, quanto ao mérito, pelo seu
não provimento mantendo o Acórdão TC 277/2016 –
Primeira Câmara.
No mesmo sentido manifestou-se o Ministério Público
de Contas, em manifestação da lavra do Excelen�ssimo
Procurador Heron Carlos Gomes de Oliveira (Parecer
2005/2019).
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2 FUNDAMENTAÇÃO
Compulsando acuradamente os autos, verifico que o
feito encontra-se devidamente instruído, portanto, apto
a um julgamento, eis que observados todos os trâmites
legais e regimentais.
Ratifico integralmente o posicionamento da área
técnica e do Ministério Público Especial de Contas para
tomar como razão de decidir a fundamentação exarada
na Instrução Técnica de Recurso 108/2019, abaixo
transcrita.
“[...]
2. DOS PRESSUPOSTOS RECURSAIS
Em sede de admissibilidade do Pedido de Reexame,
verifica-se que as partes possuem interesse e
legitimidade e a petição atende aos requisitos legais.
No que tange ao cabimento observa-se que a decisão
recorrida foi prolatada em sede de processo com natureza
de fiscalização (Representação) , sendo, portanto,
impugnável pela via recursal do Pedido de Reexame, a
teor do disposto no art. 408, caput, do RITCEES.
Quanto ao pedido de efeito suspensivo, ressaltamos
que a nova redação do art. 408, dada pela Emenda
Regimental nº 10/2019, atribui o efeito suspensivo ao
Pedido de Reexame, suprindo a necessidade de avaliação
pelo Conselheiro Relator.
Art. 408. Caberá pedido de reexame, com efeito
suspensivo, em face da decisão definitiva ou terminativa
proferida em processos de fiscalização e de consulta.
(Redação dada pela Emenda Regimental nº 010, de
26.3.2019).
Quanto à tempestividade, verifica-se que, de acordo
com o Despacho 25293/2016-1 da Secretaria Geral das
Sessões – SGS, o Pedido de Reexame foi protocolizado
em data de 11/05/2016, a notificação do Acórdão TC

277/2016-Primeira Câmara foi disponibilizada no Diário
Oficial Eletrônico deste Tribunal no dia 18/04/2016,
considerando-se publicada no dia 19/04/2016, de
sorte que o prazo para interposição de Recurso, pela
responsável, venceu em 19/05/2016. Nesse passo,
tendo em vista que o expediente recursal foi interposto
em 11/05/2016, tem-se o mesmo como TEMPESTIVO,
nos termos do art. 408, §5º, do Regimento Interno do
TCEES.
Assim, opina-se pelo CONHECIMENTO do presente
recurso.
3. MÉRITO
Inicialmente a recorrente ressalta que esse Tribunal
julgou de forma diferenciada os demais responsáveis
apontados no processo principal mesmo apresentando
justificativas semelhantes às da recorrente. A recorrente
sentiu-se injustiçada por esse motivo e cita as atribuições
e competências do pregoeiro segundo a Lei 10.520/2002.
Análise
Sobre esse questionamento vale repisar a fundamentação
do Acórdão 277/2016:
Por sua vez, os critérios de habilitação e qualificação
dispostos no Edital, devem recair na responsabilidade
daquele servidor que o elaborou, no caso a Pregoeira
Oficial.
(...)
Assim, ganha relevo a culpabilidade, que é importante
não apenas para determinar a existência da infração,
uma vez que, sem ela, a mesma inexiste, mas também
para determinar a penalidade a ser aplicada. De fato,
a penalidade deve ser proporcional à culpabilidade, ou
seja, deve ser proporcional ao juízo de reprovação que
se faz sobre a conduta contrária à norma.
A sanção deve ser aplicada na medida da culpabilidade.
www.tce.es.gov.br

A individualização da pena é pressuposto básico do
direito sancionador e limite constitucional imposto ao
Estado, no exercício de sua atividade punitiva (CR/88,
art. 5º, XLVI).
As sanções previstas serão aplicadas de forma individual,
a cada agente que tiver concorrido para o fato irregular,
onde a decisão que determinar a aplicação de multa
definirá as responsabilidades individuais (artigos 131 e
132).
Cabe salientar que a individualização da sanção está
prevista também no próprio texto regimental, que
dispõe, em seu art. 383, que “a sanção será aplicada, de
forma individual, a cada agente que tiver concorrido para
o ato, na medida de sua participação”, combinado com o
art. 384, que estabelece que “a decisão que determinar
a aplicação de multa definirá as responsabilidades
individuais”.
Nessa esteira, na fixação da multa torna-se imperativo
o enfrentamento, pelo Relator, das circunstâncias
normativas do art. 388 do RITCEES, a saber:
? o grau de reprovabilidade da conduta do agente;
? a gravidade da falta;
? potencial de lesividade do ato para a Administração
Pública.
Nessa esteira, na fixação da multa torna-se imperativo
o enfrentamento, pelo Relator, das circunstâncias
normativas do art. 388 do RITCEES, a saber:
? o grau de reprovabilidade da conduta do agente;
? a gravidade da falta;
? potencial de lesividade do ato para a Administração
Pública.
Vale reafirmar, por óbvio, que compete ao Tribunal de
Contas “julgar as contas (...) daqueles que derem causa
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e perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte
dano ao erário”(art. 71, II, da CF/88).
Trata-se, noutras palavras, do dever inquisitório
destinado à investigação dos fatos relacionados à perda,
extravio, malversação ou malbaratamento de recursos
públicos, cujos procedimentos investigatórios deverão
ser capazes de promover a correta apuração dos
fatos, a precisa identificação dos responsáveis e a real
quantificação dos danos.
Assim, considero que as atividades afetas à licitação
devem ser responsabilidade de quem acompanhou e
dirigiu o procedimento, que na hipótese destes autos
nos remete a Pregoeira, bem como quem formalmente
avaliou a legalidade do Edital e da contratação, no
caso em tela, o Procurador Municipal – Dr. Francisco
Carlos Gomes, que aprovou o Edital e a contratação,
conforme se depreende do Parecer de ﬂs. 44 e 164,
respectivamente acostados nos autos em anexo (PMBSF
nº 000504/2014).
Resumidamente, entendemos que o pregoeiro é o agente
responsável pelo processamento das licitações realizadas
pela modalidade pregão. É de responsabilidade dele a
prática de todos os atos relacionados ao gerenciamento
do procedimento licitatório. Os decretos federais que
regulamentam o pregão em suas versões presencial
(Decreto nº 3.555/00) e eletrônica (Decreto nº 5.450/05)
também apontam as competências do pregoeiro,
sempre as relacionando à condução do procedimento
de licitação.
No mérito a recorrente insurge-se contra as seguintes
irregularidades:

4 – Possibilidade de prorrogação.
Analisaremos as irregularidades de forma individualizada
para melhor compreensão do feito.
3.1 – Modalidade licitatória sem amparo legal:
Com relação a este item a recorrente manifesta-se da
seguinte forma:
A Lei· 8666/93, que subsidiariamente é aplicado para o·
pregão, estabelece clara · distinção entre o conceito de
obra e serviço nos incisos I e li do artigo 6°:
I - Obra - toda construção, reforma, fabricação·,
recuperação ou ampliação, _ realizada por execução
direta ou indireta;
II - Serviço - toda atividade destinada a obter ·determinada
utilidade de interesse para a Administração, tais como:
demolição; conserto, instalação, Montagem operação,
conservação, reparação, adaptação, manutenção,
transporte, locação de bens, publicidade, seguro ou
trabalhos técnico-profissionais;
Neste diapasão obra não se insere no conceito de
serviços, não se confundem e a Lei 10520/2002 versa
que o pregão é exclusivo para bens e serviços comuns.
O Decreto 5450/2005 que regulamentou o pregão na
forma eletrônica no âmbito federal também regrou que
não se aplica esta modalidade para contratações de
obras de engenharia, silenciando-se quanto aos serviços
de engenharia:
A Lei 8666/93, que subsidiariamente é aplicado para o
pregão, estabelece clara distinção entre o conceito de
obra e serviço nos incisos I e II do artigo 6°:

2 – Não realização de parcelamento do objeto;

I – Obra - toda construção, reforma, fabricação,
recuperação ou ampliação, realizada por execução direta
ou indireta·

3 - Visita técnica obrigatória;

II - Serviço - toda atividade destinada a obter determinada

1 - Modalidade licitatória sem amparo legal;
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utilidade de interesse para a Administração, tais como:
demolição, conserto, instalação, montagem, operação,
conservação, reparação, adaptação, manutenção,
transporte, locação de bens, publicidade, seguro ou
trabalhos técnico-profissionais;
Neste diapasão obra não se insere no conceito de
serviços, não se confundem e a Lei 10520/2002 versa
que o pregão é exclusivo para bens e serviços comuns.
O Decreto. 5450/2005 que regulamentou o pregão na
forma eletrônica no âmbito federal também regrou ·que
não se aplica esta modalidade para contratações de
obras de engenharia, silenciando-se. quanto aos serviços
de engenharia:
Com. base nos artigos ·acima verifica-se que há amparo
legal para que a modalidade pudesse ser pregão.
Encontram-se diversos acórdãos decisões de Tribunais
favoráveis à modalidade pregão cujo objeto do processo
licitatório se enquadra. (Constante no processo).
Observa-se que não houve infringência ao artigo
23, inciso I, alínea “c” da Lei · · 8.666/93 e 1º da Lei
10.520/2002.
Análise
Neste item a recorrente limita-se a repetir os argumentos
lançados em fase de defesa. Diz que se utilizou da
modalidade de licitação denominada Pregão por serem
serviços de natureza “comuns”, padronizados.
Porém, a própria defendente afirma que não se aplica ao
Pregão a contratação de obras de engenharia, razão pela
qual a irregularidade fora mantida, pois ao analisar o
Termo de Referência (anexo ao edital), ficou constatado
que foi acrescentado ao objeto contratual uma grande
quantidade de serviços distintos que estavam descritos
como complementares sem, entretanto, possuírem
natureza de serviços comuns, como elaborar reformas
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completas de edificações, calçamentos, modernização
de praças, dentre outros.
Além disso, a área técnica deste Tribunal acrescentou que
entenderam incompa�veis com a modalidade Pregão
diversas exigências, tais como atestado de capacidade
técnica operacional, incompa�vel com o Pregão e o a
valor expressivo de aproximadamente R$ 6.000.000,00.
O jurista Marçal Justen Filho apresenta o entendimento
de que o bem ou serviço é comum quando a
Administração não formula exigências específicas para
uma contratação determinada, mas se vale dos bens ou
serviços tal como disponíveis no mercado. Aduz ainda o
doutrinador que bem ou serviço comum é aquele que se
apresenta sob identidade e características padronizadas
e que se encontra disponível a qualquer tempo, num
mercado próprio. Bem por isso, a regra é que obras e
serviços de engenharia não se enquadrem no âmbito de
“bens e serviços comuns”
Nesta esteira, Jorge Ulisses Jacoby Fernandes entende
que o serviço de engenharia pode ser considerado
comum se observadas as seguintes condições: (a)
as características, quantidades e qualidades forem
passíveis de ser estabelecidas através de especificações
usuais de mercado; e (b) mesmo que exija profissional
registrado no CREA para a execução, a atuação desse não
assume relevância, em termos de custo, complexidade e
responsabilidade, no conjunto do serviço.
Pode-se dizer que um serviço de engenharia é
comum quando o objeto seja de fácil realização, com
especificações usuais no mercado e que, na totalidade
ou em relevante parte de sua execução seja dispensável
orientação de profissional registrado no CREA.
O jurista Marçal Justen Filho cita como exemplo “os
serviços de manutenção de elevadores ou de limpeza de
ar condicionado.” Obviamente que não serão para todos

os casos, há exceções.
Seguindo o mesmo raciocínio, Jorge Ulisses Jacoby
Fernandes entende que o serviço de engenharia pode
ser considerado comum com as seguintes condições: “as
características, quantidades e qualidades forem passíveis
de “especificações usuais no mercado”; “mesmo que
exija profissional registrado no CREA para execução, a
atuação desse não assume relevância, em termos de
custo, complexidade e responsabilidade, no conjunto do
serviço; ”
A realização de obras pela modalidade Pregão não é
autorizado pela Lei do Pregão.
Entretanto, contamos que está pacificado em doutrina
e jurisprudência que é licito a realização de contratação
de serviço de engenharia por intermédio da modalidade
Pregão, desde seja caracterizado com “serviço comum”.
No caso em comento, verificamos que os serviços
contratados ultrapassam a esfera do “comum”, já que
foi constatado pela equipe de engenharia a contratação,
de forma complementar, de reformas completas em
edificações, modernização de praças, dentre outros de
alta complexidade. Além disso, verificou-se que o valor
expressivo do contrato é incompa�vel com a contratação
de serviços “comuns”. Sendo assim, entendemos que a
irregularidade deva ser mantida.
2 – Não realização de parcelamento do objeto;
A irregularidade foi mantida em razão da não realização
do parcelamento do objeto da licitação. Segundo a
área técnica, o parcelamento do objeto da licitação
seria viável de acordo com o tipo de serviço executado
ou divisão geográfica dos mesmos, tais como obras de
pavimentação em diversas localidades, obras de reforma
e ampliação de várias edificações e execuções de muros
de arrimo.
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Segundo a equipe de engenharia, o expressivo valor de
aproximadamente R$ 6.000.000,00 se deu em razão
da ausência de competitividade já que apenas uma
empresa apresentou proposta. Assim, seria plenamente
justificável o parcelamento do objeto a ser contratado
também sob o aspecto econômico.
A recorrente manifesta-se da seguinte forma:
Por outro lado, o parcelamento do objeto (art. 23, § 1°)
é possível desde que o objeto seja divisível e não haja
prejuízo para a totalidade da licitação. Nessa situação;
há a necessidade de se verificar a viabilidade técnica do
projeto, bem como se o parcelamento representa uma
vantagem para a Administração.
Como exemplo, podemos citar a necessidade da
construção de uma rodovia em que para a construção
da rodovia a Administração faz um contrato e para os
serviços de terraplanagem efetiva outro contrato. Nessa
situação é perfeitamente possível a realização de duas
licitações, ou seja, o parcelamento é viável legalmente.
O TCU, nesse caso tem posicionamento favorável,
conforme assentado pela sua jurisprudência:
O §1 do art. 23 da Lei n o 8666/93 estabelece a
possibilidade de a Administração fracionar o objeto em
lotes ou parcelas desde que haja viabilidade técnica e
econômica. Nos termos do §2°, o fracionamento da
contratação produz a necessidade de realização de
diversas licitações. O fundamento do parcelamento é,
em última instância, a ampliação da competitividade
que só será concretizada pela abertura de diferentes
licitações. Destarte, justifica-se a exigência legal de que
se realize licitação distinta para cada lote do serviço
total almejado. (Acórdão 2393/2006, Plenário, rei. Min.
Benjamin Zymler).
Portanto, consoante determina a lei no art. 23,
§ 1° as obras, serviços e compras efetuadas pela
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Administração serão divididas em tantas parcelas
quantas se comprovarem técnica e economicamente
viáveis, procedendo-se à licitação com vistas ao melhor
aproveitamento dos recursos disponíveis no mercado e
à ampliação da competitividade sem perda da economia
de escala.
Observa-se que não houve infringência ao artigo 23·,
parágrafo 1º da Lei 8.666/93.
Análise
Com o objetivo de ampliar a competitividade e gerar
mais economia, a Lei 8.666/93 estabeleceu em seu
artigo 23, §1º, a obrigatoriedade da Administração
Pública em promover o parcelamento do objeto, quando
houver viabilidade técnica e econômica para tanto.
Isso em decorrência da presunção de que, a cisão em
parcelas menores, aumentará a competitividade e,
consequentemente, as chances de alcançar propostas
mais vantajosas.
Constatamos que no caso em tela, a divisão em lotes
do objeto da licitação seria de melhor viabilidade tanto
técnica quanto econômica. A contratação de projetos
juntamente com manutenção, sem objeto definido,
podendo se executar qualquer tipo de obra ou serviço
de engenharia em qualquer lugar do Munícipio não se
sustenta. Além disso, e pelo mesmo motivo, as obras ou
serviços de engenharia complementares deveriam ser
contratados de forma separada, ou pelo menos dividas
em lotes.
Este Tribunal já se manifestou a respeito no Acórdão TC
1289/2017 – Plenário:
Verifica-se que o parcelamento do objeto da
licitação é possível desde que o mesmo seja divisível
e não ocorra prejuízo para a totalidade da licitação.
Nos termos do dispositivo legal, tem-se que ao
permitir o parcelamento do objeto da licitação, a

administração amplia a possibilidade de participação
de licitantes no certame, visando obter os melhores
preços, contemplando-se, assim, aos princípios da
competitividade e economicidade. Sobreleva averiguar,
entretanto, a viabilidade técnica do projeto, bem como
se o parcelamento representa uma vantagem para a
Administração. Neste sentido, a súmula 247 do TCU
assinala que “é obrigatória a admissão da adjudicação por
item e não por preço global, nos editais das licitações para
a contratação de obras, serviços, compras e alienações,
cujo objeto seja divisível, desde que não haja prejuízo
para o conjunto ou complexo ou perda de economia de
escala, tendo em vista o objetivo de propiciar a ampla
participação de licitantes que, embora não dispondo de
capacidade para a execução, fornecimento ou aquisição
da totalidade do objeto, possam fazê-lo com relação a
itens ou unidades autônomas, devendo as exigências de
habilitação adequar-se a essa divisibilidade.
Com efeito, o parcelamento do objeto (art. 23, § 1º)
é possível desde que seja divisível e não haja prejuízo
para a totalidade da licitação. Nessa situação, há a
necessidade de se verificar a viabilidade técnica do
projeto, bem como se o parcelamento representa uma
vantagem para a Administração.
Portanto, consoante determina a lei 8.666/963 no
art. 23, § 1º, as obras, serviços e compras efetuadas
pela Administração serão divididas em tantas parcelas
quantas se comprovarem técnica e economicamente
viáveis, procedendo-se à licitação com vistas ao melhor
aproveitamento dos recursos disponíveis no mercado e
à ampliação da competitividade sem perda da economia
de escala.
Diante do exposto, entendemos pela manutenção da
irregularidade.
3 - Visita técnica obrigatória
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A recorrente afirma:
Art. 19. Os instrumentos convocatórios devem o conter
o disposto no art. 40 da Lei n° 8.666, de 21 de junho de
1993, indicando ainda, quando couber:
I- [...]
II - [...]
III – [...]
IV- a exigência de realização de vistoria pelos licitantes,
desde que devidamente· justificada no projeto básico,
a ser atestada por meio de documento emitido pela
Administração.
Portanto a Administração Pública só pode exigir
que ocorra a Vistoria Técnica se for devidamente
“JUSTIFICADA” no Termo de Referenda/Projeto Básico.
Acórdão 184212013-Pienário
A vistoria prévia no local da obra só pode ser demandada
se for imprescindível para a caracterização do objeto e
deve ser agendada em datas e horários específicos para
cada licitante, de modo a preservar o caráter competitivo
do certame.
A Função da Vistoria Técnica é fornecer aos licitantes,
antes da elaboração da sua proposta de preços, o
conhecimento real das condições do local onde será
executado o objeto licitado. ·
Pode-se verificar-se que no termo de referencia/projeto
básico consta-se a visita técnica conforme item 3.6 no
Termo de Referência. Observa-se que no edital não
consta obrigatoriedade para a visita técnica.
Observa-se que não houve infringência ao ·artigo 30,
caput e inciso III da Lei 8.666/93.
Análise
Neste item a recorrente novamente limita-se a repetir
os argumentos lançados em fase de defesa. A recorrente
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afirma que no edital não consta a obrigatoriedade da
visita técnica, mas conta essa necessidade no item
3.6 do Termo de Referência anexo ao Edital. Diz que a
realização da visita técnica serviria para a apresentação
da realidade das obras a serem executadas e dirimir
dúvidas dos licitantes.
Este Tribunal já se manifestou por diversas vezes em
descordo com a visita técnica obrigatória e mesma data
de forma a se evitar acordo entre os licitantes de forma a
se evitar a frustração da competição, preservando assim
o interesse do Município.
Sendo assim a irregularidade deve ser mantida.
4 – Possibilidade de prorrogação
Diz a recorrente:
Verifica-se que a Lei ·no 8.666/93 admite· a Prorrogação
dos contratos administrativos excepcionalmente nas
hipóteses elencadas no art. 57, que “em síntese,
respeitando condições como a vantagem da prorrogação.
e a previsão editalícia, essas hipóteses excepcionais
seriam: projetos cujos produtos estejam contemplados
nas · metas estabelecidas no Plano Plurianual;· a
prestação de serviços a serem executados de forma
con�nua; o aluguel de equipamentos e a utilização de
programas de informática.
Consta na Lei Orçamentária Municipal 815/2011 aprova
o programa orçamentário Municipal para o exercício de
2012 e outras providências, prevê em suas atividades,
manutenção e recuperação de vias avenidas, reformas,
manutenção de rede de esgoto dentre tantos outros.
(Segue cópias)
Uma das principais funções da Lei Orçamentária é
estabelecer parâmetros necessários à alocação dos
recursos -no orçamento anual, de forma a garantir,
dentro do possível, a realização ·das metas e objetivos

contemplados no PPA (Plano Plurianual.
Artigo 38, parágrafo único, da Lei n° 8.666, de 1993, que
estabelece normas gerais sobre licitações e contratações
administrativas, obriga que as minutas de editais de
licitação, bem como as dos contratos, sejam previamente
examinadas e aprovadas pela assessoria jurídica da
Administração. A exigência também deve ser atendida na
modalidade licitatória do pregão, em seus dois formatos,
presencial e eletrônico, por aplicação subsidiária da Lei
n° 8.666/93 (art. 9° da Lei ·no 10.520/02). O exame
prévio de minutas pela assessoria jurídica visa a evitar
defeitos capazes de macular o procedimento licitatório,
ensejando sua nulidade e também a do contrato· dele
resultante. Trata-se de dever imposto ao gestor público,
cujo descumprimento ou cumprimento inadequado
acarreta consequências no campo das responsabilidades
funcionais. A Lei n° 8.666/93, a par de estabelecer o
exame de minutas pela assessoria jurídica, conferiu-lhe
poder decisório a�pico, qual seja o de aprová-las ou, por
consectário lógico, desaprová-las·.
A minuta previa a prorrogação contratual. (Conforme
cópias do edital apensada ao processo)
Observa-se que não houve infringência ao artigo 57,
inciso II, da Lei 8.666/93.
Análise
Como regra geral, os contratos administrativos têm sua
vigência adstrita ao respectivo crédito orçamentário (art.
57, caput, da Lei nº 8.666/93). Há exceções, contudo,
previstas pelo legislador, em razão da natureza das
relações contratuais.
Tais ressalvas encontram-se insculpidas nos incisos do
art. 57 da Lei nº 8.666/93, importando, para a situação
em exame, aquelas disciplinadas no inc. II:
Art. 57 A duração dos contratos regidos por esta Lei
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ficará adstrita à vigência dos respectivos créditos
orçamentários, exceto quanto aos relativos:
(
…
)
II – à prestação de serviços a serem executados de forma
con�nua, que poderão ter a sua duração prorrogada por
iguais e sucessivos períodos com vistas à obtenção de
preços e condições mais vantajosas para a administração,
limitada a sessenta meses; (Redação dada pela Lei nº
9.648, de 1998)
O art. 57, inciso II, da Lei nº 8.666/93 autoriza que a
Administração, em situações normais, prorrogue a
duração dos contratos de prestação de serviços de
execução continuada por até 60 (sessenta) meses, com
a finalidade de obtenção de preços e condições mais
vantajosas.
Nesse diapasão, os contratos de prestação de serviços a
serem executados de forma con�nua, cujo núcleo central
de seu objeto consiste numa obrigação de fazer, podem
ter sua duração prorrogada por iguais e sucessivos
períodos com vista à obtenção de preços e condições
mais vantajosas para a Administração, contudo limitado
ao prazo máximo de 60 (sessenta) meses (art. 57, inciso
II, da Lei nº 8.666/93).
Para Marçal Justen Filho, são contratos de execução
continuada:
Aqueles que impõem à parte o dever de realizar uma
conduta que se renova ou se mantém no decurso do
tempo. Não há uma conduta específica e definida cuja
execução libere o devedor (excluídas as hipóteses de
vícios redibitórios, evicção, etc.). Assim se passa, por
exemplo, com o contrato de locação. O locador deve
entregar o bem locado ao locatário e assegurar-lhe a
integridade da posse durante o prazo previsto.
Diógenes Gasparini ensina que os contratos de
prestação de serviço a serem executados de forma
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continuada “são aqueles que não podem sofrer solução
de continuidade ou os que não podem ser, na sua
execução, interrompidos. Dessa natureza são os serviços
de vigilância, manutenção e limpeza”.
Referida modalidade de contratos administrativos
são cumpridos sem descontinuidade, de forma diária,
e cuja interrupção ensejaria potenciais prejuízos ou
transtornos a entidade contratante. Por tais motivos
se prolongam no tempo, caracterizando-se pela prática
de atos reiterados num período mais ou menos longo.
Trata-se de “serviços” prestados de maneira ininterrupta
e indiferenciada ao longo do tempo.
No caso em tela observamos que o contrato trata de
objeto hibrido. Abarca tanto serviço de manutenção
quanto a realização de obras e serviços de engenharia,
que não tem natureza de continuidade, não podendo
haver a prorrogação nos termos do artigo 57, II da Lei
8.999/93.
Além disso, a recorrente afirma que seguiu o parecer
jurídico emitido pelo pareceria e por essa razão não
poderia ser responsabilizada.
Verifica-se que em relação a irregularidade narrada
neste item o parecerista, Sr. Guilherme Guerra Reis –
Procurador, também foi responsabilizado, tendo em
vista a elaboração parecer aprovando a minuta do Edital
em desacordo com o artigo 57, II da Lei 8.999/93.
A recorrente, por sua vez, foi responsabilizada por ter
elaborado edital contendo cláusula contraria ao previsto
no inciso II do art. 57 da Lei 8.666/93.
Diante do exposto, opinamos pela manutenção da
irregularidade.
IV. CONCLUSÃO
Diante das razões fáticas e jurídicas expostas na
presente Instrução Técnica de Recurso opina-se pelo

CONHECIMENTO do presente Pedido de Reexame e, no
mérito pela NEGATIVA DE PROVIMENTO.
Vitória, 15 de maio de 2019.
[...]”
Ante o exposto, obedecidos todos os trâmites
processuais e legais, subscrevendo em todos os seus
termos, o entendimento técnico e do Ministério Público
de Contas, VOTO no sentido de que o Colegiado aprove
a seguinte deliberação que submeto à sua consideração.
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Relator
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão Plenária, ante as razões
expostas pelo relator, em:

Presidente
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
Relator
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
CONSELHEIRO LUIZ CARLOS CICILIOTTI DA CUNHA
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério Público de Contas
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões
Acórdão 00782/2019-1 – PLENÁRIO

1.1. CONHECER do presente recurso;

Processo: 03675/2018-1

1.2. NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso quanto
ao seu mérito, no sentido de MANTER o ACÓRDÃO TC277/2016 – Primeira Câmara;

Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador

1.3. ARQUIVAR os presentes autos, após o trânsito em
julgado.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 02/07/2019 – 21ª Sessão Ordinária
do Plenário.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto
(presidente), Sebastião Carlos Ranna de Macedo (relator),
Domingos Augusto Taufner, Rodrigo Flávio Freire Farias
Chamoun, Sérgio Manoel Nader Borges, Rodrigo Coelho
do Carmo e Luiz Carlos Ciciliotti da Cunha.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
www.tce.es.gov.br

Exercício: 2017
UG: CMC - Câmara Municipal de Cariacica
Relator: Domingos Augusto Taufner
Responsável: ANGELO CESAR LUCAS
Procurador: ANIEL LUCIO DA SILVA (CPF: 082.605.39713)
CONTROLE EXTERNO – PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
DE ORDENADOR – EXERCÍCIO FINANCEIRO 2017 –
CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA – IRREGULAR –
MULTA – DETERMINAÇOES - ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO
TAUFNER:
RELATÓRIO
Segunda-feira, 26 de agosto de 2019
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Tratam os autos de Prestação de Contas Anual de
Ordenador, da Câmara Municipal de Cariacica, referente
ao exercício financeiro de 2017, sob a responsabilidade
do Sr. Ângelo César Lucas.
O Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e
Economia – NCE elaborou Relatório Técnico 166/20186 (evento 46) corroborado pela Instrução Técnica Inicial
ITI 420/2018-2 (evento 47), sugerindo a citação do
responsável para se manifestar quanto às inconsistências
apuradas:
Item 4.1.1. – Ausência de demonstração dos créditos
adicionais e respectivos atos e leis autorizativas (Lei
4320/64 e a IN 43/2017);
Item 4.1.2. – Despesa empenhada excede os créditos
orçamentários (art. 167, II da Constituição da República
e art. 59 da Lei 4320/64);
Item 4.4.1. – Divergência entre o saldo contábil dos
demonstrativos contábeis e o valor dos inventários de
bens (arts. 94 a 96 da Lei Federal 4320/64);
Item 4.5.1. – Não reconhecimento contábil da retenção e
recolhimento da contribuição previdenciária pertinente
aos servidores vinculados ao RPPS, evidenciada em folha
de pagamentos (artigos 40 e 195, inciso I da Constituição
Federal);
Item 5.1.2.1. – Inscrição de restos a pagar não
processados sem disponibilidade financeira suficiente
para pagamento, bem como déficit financeiro,
evidenciando desequilíbrio das contas (arts. 1º e 55 da
LRF);
Item 5.1.2.2. – Realização de despesa sem prévio
empenho (art. 60 da Lei 4320/1964);
Item 5.2.3. – Gastos com a Folha de Pagamento do Poder
Legislativo acima do limite constitucional (art. 29ª da
Constituição Federal);

Item 5.2.4. – Gastos totais do Poder acima do limite
constitucional (art. 29ª da Constituição da República).
Em Decisão SEGEX 429/2018-3, o Secretário-Geral de
Controle Externo determinou a citação do Sr. Ângelo
César Lucas, para que apresentasse suas razões de
justificativas e demais documentos que entendesse
necessários, no prazo improrrogável de 30 dias, o que
foi atendido tempestivamente por meio de Resposta de
Comunicação 842/2018-1, conforme demonstrado em
Despacho 49936/2018-7 da Secretaria-Geral das Sessões
– SGS.
Instado a se manifestar novamente, o NCE elaborou a
Instrução Técnica Conclusiva – ITC 4635/2018-1 (evento
55), opinando pela manutenção das irregularidades dos
itens 4.5.1, 5.1.2.1, 5.1.2.2, 5.2.3 e 5.2.4 do RT 166/2018,
com o julgamento irregular da Prestação de Contas do Sr.
Ângelo César Lucas, na forma do artigo 84, inciso III, da
Lei Complementar Estadual 621/2012.
O Ministério Público de Contas, por sua vez, emitiu
Parecer Ministerial nº. 255/2019-9 (evento 59), da lavra
do Procurador de Contas Dr. Luciano Vieira, anuindo
aos argumentos fáticos e jurídicos delineados pela Área
Técnica, e pugnando ainda pela aplicação de multa
pecuniária.
Na 8ª sessão ordinária do Plenário desta Corte de Contas,
ocorrida no dia 26 de março de 2019, foi realizada
sustentação oral pelo Dr. Aniel Lúcio da Silva, patrono do
responsável, conforme notas taquigráficas 0057/2019-2
(evento 61). Foi requerido prazo para a juntada de novos
documentos, assim este Relator concedeu o prazo de 05
(cinco) dias úteis para a realização da juntada.
Ato con�nuo, os autos retornaram para o NCE que
elaborou a Manifestação Técnica - MT 5702/2019
(evento 74), mantendo todas as irregularidades referidas
na ITC 4635/2018-1, exceto a irregularidade descrita no
www.tce.es.gov.br

item 5.2.4 do RT 166/2018-6, que acatou as justificativas
apresentadas, opinando pelo julgamento irregular das
contas do Sr. Ângelo Cesar Lucas.
Após, o Ministério Público, por meio do Parecer
Ministerial 02007/2019-8 (evento 78), anuiu com
os argumentos delineados pela Área Técnica, na MT
5702/2019, discordando apenas nas considerações
realizadas do item citado acima, sendo a favor da
manutenção desta irregularidade, por entender que
não se aplica o princípio da insignificância no presente
caso, pugnando, portanto, pelo julgamento irregular das
contas do Sr. Ângelo Cesar Lucas.
É o relatório. Passo à análise das contas.
FUNDAMENTAÇÃO
O Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo –
TCEES tem suas competências previstas nos artigos 31,
§ 1º, 71 a 75, da Constituição Federal; nos artigos 71
a 75 da Constituição Estadual; e na Lei Complementar
nº 621/2012 – Lei Orgânica do TCEES, de forma que,
dentre as competências a ele atribuídas, destacase a avaliação dos atos de gestão dos ordenadores de
despesas e administradores públicos em geral, reﬂetido
nos resultados da gestão orçamentária, financeira,
patrimonial e operacional, traduzidos nas contas anuais
por ele prestadas, com o consequente julgamento
pela regularidade, regularidade com ressalvas ou
irregularidade das contas.
Compulsando detidamente os autos, observo que o
feito se encontra devidamente instruído, considerando
o atendimento a todos os trâmites legais e regimentais,
bem como aos princípios constitucionais do devido
processo legal, da ampla defesa e do contraditório,
havendo, assim, aptidão ao julgamento de mérito.
A referida Prestação de Contas foi protocolizada e
autuada nesta Corte de Contas em 26 de março de 2018,
Segunda-feira, 26 de agosto de 2019
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por meio do sistema CidadES, portanto, dentro do prazo
estabelecido na legislação.
Quanto à formalização documental, a presente Prestação
de Contas está composta por todas as demonstrações
contábeis e demais documentos exigidos pela Instrução
Normativa TC 28/2013 e Lei Federal n. º 9.717/1998, Lei
Federal 8.212/1991 e Lei Federal 8.036/1990.
No que se refere ao cumprimento dos Limites Legais e
Constitucionais, houve respeito aos índices: na despesa
com pessoal, foram cumpridos os limites legais de 6%
sendo as despesas totais com pessoal correspondente a
2,64% em relação à RCL. A fixação e o pagamento dos
subsídios aos Vereadores estão em conformidade com
a Carta Magna, artigo art. 29, inc. VII, correspondendo a
0,39% da receita total do Município.
O corpo técnico desta Corte de Contas, apontou a
presença de irregularidades na Prestação de Contas em
questão, imputada ao Sr. Ângelo Cesar Lucas, que ora
serão analisadas.
Passo então à análise das contas.
Ausência de demonstração dos créditos adicionais e
respectivos atos e leis autorizativas (Lei 4320/64 e a
IN 43/2017) (Item 4.1.1 do RT 166/2018-6 e 2.1 da ITC
4635/2018-1).
Base normativa: Lei 4.320/1964 e IN TC 43/2017.
O NCE verificou que não há evidenciação da abertura
de créditos adicionais, não estando o Demonstrativo
de Créditos Adicionais encaminhado preenchido. Já
o Balancete da Execução da Despesa Orçamentária
demonstrou dotação inicial de R$ 16.065.305,00 e
créditos adicionais de R$ 2.778.042,80.
Em sede de defesa, o responsável apresentou o
demonstrativo de crédito, gerado pelo sistema de
Contabilidade da Câmara Municipal, contendo todas

as informações exigidas, constatando o valor de R$
2.046.796,44 relativos à suplementação e anulação,
também encaminhou cópia dos Decretos nº 91/2017
e nº 180/2017, contendo a autorização para abertura
de créditos adicionais suplementares provenientes de
anulações de créditos oriundos de dotação da Prefeitura,
totalizando R$ 849.246,36.
A seu turno, o NCE propôs o afastamento do indicativo
de irregularidade, por considerar que as justificativas
e documentos encaminhados pelo responsável foram
suficientes a elidir o apontamento. Sugeriu, no entanto,
que fosse expedida determinação ao atual gestor, para
que nas próximas Prestações de Contas encaminhasse o
Demonstrativo de Créditos Adicionais preenchido com
as informações de todas as autorizações de aberturas de
créditos ocorridas no exercício de referência.
Ante o exposto, corroborando o entendimento da área
técnica e do Ministério Público de Contas, entendo por
afastar a irregularidade e por determinar ao atual gestor
que nas próximas Prestações de Contas encaminhe o
Demonstrativo de Créditos Adicionais preenchido com
as informações de todas as autorizações de aberturas de
créditos ocorridas no exercício de referência.
Despesa empenhada excede despesa autorizada (Item
4.1.2 do RT 166/2018-6 e 2.2 da ITC 4635/2018-1).
Base normativa: Artigo 59 da Lei 4.320/1964.
Como apresentado em seu Relatório Técnico, o NCE
verificou que a despesa empenhada (R$ 16.9147.224,02)
excedeu os créditos orçamentários autorizados. A LOA
estabeleceu a dotação da Câmara em R$ 16.065.305,00,
e o balancete orçamentário evidenciou uma alteração
para R$ 16.811.551,36. Deste modo, a despesa
empenhada correspondeu a 100,61% da autorizada:
Balancete da execução da despesa orçamentária:
www.tce.es.gov.br

Despesa autorizada R$ 16.811.551,36
Despesa empenhada R$ 16.914.224,02
Despesa liquidada R$ 16.899.624,02
Despesa paga R$ 16.743.692,39
Em sede de defesa, o responsável encaminhou suas
justificativas e, conforme análise efetuada, pela
equipe técnica, no item anterior, as suplementações e
anulações de dotações resultaram em uma despesa
total autorizada no valor de R$ 16.914.551,36. Desta
forma, verifica-se que as despesas empenhadas no total
de R$ 16.914.224,02 não excederam o total da despesa
autorizada.
Assim, acompanho o entendimento técnico e
ministerial, entendendo por afastar o indicativo de
irregularidade.
Divergência entre o saldo contábil dos demonstrativos
contábeis e o valor dos inventários de bens (Item 4.4.1
do RT 166/2018-6 e 2.3 da ITC 4635/2018-1).
Base normativa: artigos 94 a 96 da Lei Federal 4.320/64.
Quanto a este item, o NCE sugeriu a citação do gestor
para que apresentasse justificativas quanto à divergência
de estoque no total de R$ 164.204,28, resultado do
confronto entre o Balanço Patrimonial e o Inventário.
Destacou-se que tal situação pressupõe falhas na
contabilização, nas conciliações e/ou inventário ou não
elaboração do inventário �sico, na medida em que há
divergências entre o inventário de bens e os valores
registrados na contabilidade, conforme tabela abaixo,
realizada em 31/12/2017:
Tabela 11 Estoques, Imobilizados e Intangíveis Em R$
1,00
Segunda-feira, 26 de agosto de 2019
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Descrição

Estoques
Bens Móveis
Bens Imóveis
Bens
Intangíveis

Balanço
Patrimonial

Inventário

Diferença

(b)

(a-b)

(a)
281.322,30

117.118,02

164.204,28

919.205,98
0,00
0,00

919.205,98
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

Fonte: Processo TC 03675/2018-1 - Prestação de Contas
Anual/2017
O responsável argumentou em sua defesa que reconhece
a falha no setor de materiais quanto à classificação dos
bens, tendo em vista que o sistema SMARAPD trabalha
de forma integrada, e que o setor de contabilidade deixou
passar despercebida a movimentação em natureza de
despesa diversa da correta. Apontou que no razão da
conta contábil 1.1.5.8.1.0.0.0.0 o saldo estava incorreto,
tendo ocorrido o ajuste no dia 01/08/2018, para a conta
correta 1.2.3.2.1.06.01.000.
Após análise da defesa apresentada, o NCE sugeriu que
se afastasse o indicativo de irregularidade apontado no
item 4.4.1 do TC 166/2018, considerando-se aceitas as
justificativas apresentadas, e a regularização do registro
contábil.
Portanto, acompanhando a Equipe Técnica e o Ministério
Público de Contas, afasto a presente irregularidade
Não recolhimento contábil da retenção e recolhimento
da contribuição previdenciária pertinente aos servidores
vinculados ao Regime Próprio de Previdência Social
(RPPS), evidenciada em folha de pagamento (Item 4.5.1
do RT 166/2018-6 e 2.4 da ITC 4635/2018-1).
Base normativa: artigos 40 e 195, inciso I, da Constituição
Federal.

De acordo com o RT 166/2018-6, NCE apurou que
houve ausência de recolhimento das contribuições
previdenciárias retidas dos servidores vinculados ao
RPPS. Conforme tabela a seguir:
Código da Rubrica - Jurisdicionado
Nº
Descrição
170
202
279
299
Total

Valor Retido –

PREV. IPC
175.984,75
PREV. M.S/13 14.309,16
SAL
PREV. IPAJM
DIF. IPAJM

1.714,92
37,56

R$

192.046,39

O responsável sustenta, em sua defesa que foi
reconhecido e pago pela contabilidade o valor de R$
190.293,91 para o Regime Próprio de Previdência Social
(RPPS), evidenciado no relatório DEMCSE e no Resumo
anual da folha de 2017.
A partir da análise dos argumentos apresentados, o NCE
sugeriu a manutenção do indicativo de irregularidade
apontado, por considerar que as alegações e documentos
apresentados não foram suficientes para demonstrar
que as contribuições previdenciárias foram repassadas
ao RPPS, pois o BALVER (balancete de verificação do
exercício de 2017) e o DEMDFL (demonstrativo da dívida
ﬂutuante) evidenciam que apenas as contribuições dos
servidores do Regime Geral – INSS foram devidamente
reconhecidas.
Após novas justificativas apresentadas em sede de
sustentação oral, o gestor alega que do total retido dos
servidores do RPPS, que reputa ser R$190.293,91, o
montante de R$ 33.517,23 foi repassado ao IPAS, pois
a diferença refere-se ao abono de permanência que
retorna aos servidores, não sendo assim devida.
Em análise ao resumo anual da folha de pagamento do
exercício financeiro dos servidores da Câmara, a equipe
técnica verificou que os valores pertinentes a abono
www.tce.es.gov.br

permanência totalizam R$ 155.882,14.
Sobre esse ponto, a Equipe Técnica deste Tribunal
esclarece que, nos termos do art. 40, §19 da CF/88, não
isenta o servidor da obrigação da contribuição ou tão
pouco que o órgão faça qualquer compensação sobre
essa obrigação:
Perceba-se que a Constituição Federal de 1988
não isentou o servidor da obrigação de recolher a
contribuição previdenciária, mas sim, permitiu que o
mesmo faça jus a um valor equivalente ao descontado
para o instituto de previdência. Para efeitos práticos,
o servidor passa a receber sua remuneração de forma
integral, ao ter sua contribuição compensada pelo abono
permanência. Por sua vez, o Órgão em que estiver lotado
este servidor, continuará obrigado a recolher ao Instituto
de Previdência a contribuição previdenciária do servidor.
De se dizer que, não há isenção da contribuição
previdenciária do servidor que permanece na ativa e
opta pelo abono de permanência, mas sim, o direito a
um abono, sendo este de responsabilidade do ente ao
qual ele está vinculado. É o que se extrai da Portaria MPS
Nº 21 DE 14/01/2014, art. 2º:
12.3. O pagamento do abono de permanência é de
responsabilidade do respectivo ente federativo e será
devido a partir do cumprimento dos requisitos para
obtenção do bene�cio, mediante requerimento do
segurado.” (NR).
Assim, considerando que não houve o repasse devido
das retenções referente as contribuições dos servidores
do RPPS, integro ao meu voto os argumentos fáticos e
jurídicos delineados pela Área Técnica deste Tribunal
de Contas, anuído pelo Ministério Público de Contas,
para manter a irregularidade em comento e, entendo
por Determinar ao atual gestor que regularize junto
ao Instituto de Previdência o recolhimento dos valores
Segunda-feira, 26 de agosto de 2019

34

ATOS DO PLENÁRIO

retidos e devidos que é de responsabilidade do Ente,
somado das multas e juros devidos, informando que
fez próxima prestação de contas. Determinar ainda,
conforme exposto pela Área Técnica, seja observada
para as próximas contabilizações, o correto registro dos
valores recolhidos em folha de pagamento, conforme
plano de contas estabelecido por esta Corte de Contas,
qual seja, na conta 2.1.8.8.1.01.01, intitulada RPPSRETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS.
Inscrição de restos a pagar não processados sem
disponibilidade financeira suficiente para pagamento,
bem como déficit financeiro, evidenciando desequilíbrio
das contas (Item 5.1.2.1 do RT 166/2018-6 e 2.5 da ITC
4635/2018-1).
Base normativa: artigos 1º e 55 da LRF.
O Relatório Técnico 166/2018 observou que o limite
de inscrição de restos a pagar não processados pelo
Poder Legislativo, foi respeitado. No entanto, não foi
identificado no demonstrativo da dívida ﬂutuante a
contabilização da retenção e baixa no pagamento da
contribuição previdenciária dos servidores, no valor de
R$ 192.046,39, conforme aponte 4.5.1
Tabela 15: Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e
Restos a Pagar
Fonte: Processo TC 03675/2018-1 - Prestação de Contas
Anual/2017
Após as justificativas do gestor argumentando não
haver irregularidade, mas sim uma divergência na
leitura dos valores demonstrados no Relatório do
Tribunal de Contas, a Área Técnica, em novo exame,
sugeriu a manutenção da irregularidade apontada por
entender que os valores demonstrados na Tabela 15
do RT apresentam-se em conformidade com aquilo
que está registrado na contabilidade da Câmara, no
exercício de 2017, no entanto, há que se considerar as

despesas de exercícios anteriores lançadas em 2018 no
montante de R$ 234.411,58, que assim, configurou para
o descumprimento ao artigo 55 da LRF.
Na Manifestação Técnica 5702/2019, a análise considerou
que foram anulados o montante de R$ 34.185,43 em
13/12/18, conforme relação de empenhos constante
da ﬂ. 82 da peça complementar 8676/2019-6, devendo
ser considerado como despesas totais de exercícios
anteriores o valor de R$ 200.226,15 (R$ 234.411,58 - R$
34.185,43), reiterando assim, que a Câmara não possuía
lastro financeiro para suportar a inscrição de restos a
pagar não processados.
Analisando sobre a irregularidade apontada - Inscrição
de Restos a Pagar Não Processados – RPNA sem
disponibilidade financeira suficiente para pagamento,
bem como déficit financeiro, evidenciando desequilíbrio
das contas – imputada por infringência ao art. 55 e art.
1º da LRF.
Retomo entendimento que já manifestei sobre esse
tema, a saber o proferido no voto processo TC 3954/2016,
quando rememoro a base normativa expressa no artigo
55 da Lei Complementar Federal 101/2000 (LRF) que
impõe em seu comando a exigir que seja elaborado um
relatório contendo o montante das disponibilidades de
caixa e as inscrições em restos a pagar.
Para melhor compreensão, trago o entendimento sobre o
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos
a Pagar – Anexo 5 do Manual de Demonstrativo Ficais MDF 8 ª Edição, que no seu texto dispõe o seguinte:
O Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos
Restos a Pagar é parte integrante do Relatório de Gestão
Fiscal e visa dar transparência ao equilíbrio entre a
geração de obrigações de despesa e a disponibilidade de
caixa, bem como ao equilíbrio ente a inscrição em restos
a pagar não processados e a indisponibilidade de caixa
www.tce.es.gov.br

Pelo que se depreende da leitura no disposto acima,
o objetivo do art. 55 é dar transparência ao montante
das disponibilidades de caixa e dos Restos a Pagar
de despesas não liquidadas e inscritas, sendo uma
importante ferramenta de gestão a cada final de
exercício, e assim evidenciar o cumprimento do art. 42
da LRF ao final do mandato do gestor. Uma exigência
que permite à sociedade e aos órgãos de controle o
acompanhamento de maneira mais concomitante a
evolução fiscal no decorrer do mandato e proporcionar
medidas que corrijam desvios e riscos capazes de afetar
o equilíbrio das contas públicas.
Vejamos a disposição que traz o MDF sobre isso:
Esse demonstrativo possibilita também a verificação
do cumprimento do art. 42 da LRF, de forma que no
último ano de mandato da gestão administrativofinanceira de cada órgão referido no art. 20 da mesma
lei haja suficiente disponibilidade de caixa para cobrir
as obrigações de despesas contraídas. Essa verificação
se dá pelo confronto das obrigações contraídas com a
disponibilidade de caixa existente.
Apesar de a restrição estabelecida no art. 42 se
limitar aos dois últimos quadrimestres do respectivo
mandato, a LRF estabelece que se previnem riscos e
se corrigem desvios capazes de afetar o equilíbrio das
contas públicas, o que impõe que ajustes devam ser
observados no decorrer de todo o mandato, de forma
que as receitas não sejam superestimadas, nem haja
acúmulo excessivo e passivos financeiros.
Diferente do que impõe o artigo 42 da LRF, que veda
contrair obrigações de despesa, sem a respectiva
disponibilidade financeira:
Seção VI
Dos Restos a Pagar
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Art. 41. (VETADO)
Art. 42. É vedado ao titular de Poder ou órgão referido
no art. 20, nos últimos dois quadrimestres do seu
mandato, contrair obrigação de despesa que não possa
ser cumprida integralmente dentro dele, ou que tenha
parcelas a serem pagas no exercício seguinte sem que
haja suficiente disponibilidade de caixa para este efeito.
Parágrafo único. Na determinação da disponibilidade
de caixa serão considerados os encargos e despesas
compromissadas a pagar até o final do exercício.
Depreende-se que eventuais desequilíbrios que sejam
justificados ou que representem um valor de pouca
relevância não tem o condão de provocar a rejeição das
contas do mandatário, ou seja, a análise de possíveis
desequilíbrios existentes entre os exercícios de um
mesmo mandato deve ser feita e deve ser aplicada a
punição devida. Entretanto, não cabe ter o mesmo rigor
da análise das contas em fim de mandato.
Cabe mencionar que a Lei de Responsabilidade Fiscal
- LRF, que estabelece normas de finanças públicas
voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal, prevê
no § 1º, de seu art. 1º, a necessidade de obediência aos
limites e condições da inscrição de Restos a Pagar como
um pressuposto de responsabilidade fiscal. O artigo
55 da LRF exige a elaboração de relatório contendo o
montante das disponibilidades de caixa e as inscrições
em restos a pagar - foi evidenciada no anexo 5 do RGF, tal
medida visa a boa gestão fiscal a fim de prevenir riscos e
corrigir desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas
públicas, diferente do que determina o art. 42 da mesma
Lei. Nesse sentido, divirjo do entendimento técnico e
ministerial, e afasto irregularidade.
Realização de despesas sem prévio empenho (Item
5.1.2.2 do RT 166/2018-6 e 2.6 da ITC 4635/2018-1).
Base Legal: artigo 59 e 60 da Lei Federal 4.320/64.

Conforme relatado pelo NCE no RT 166/2018, houve
despesa empenhada à conta de exercícios anteriores no
valor de R$ 234.411,58 lançadas em Pessoal e Encargos
Sociais entre janeiro e junho de 2018.
Em justificativa à citação, o responsável esclareceu que
se tratou de despesas reconhecidas em 2018:
Com relação às despesas de exercícios anteriores pagas
no 1º semestre de 2018, não se referem a despesas no
decorrer do exercício de 2017 e sim despesas reconhecidas
pela contabilidade somente em 2018, haja vista que tal
valor empenhado de R$ 234.411,58 deu-se na forma
Estimativa, sendo que, conforme o reconhecimento de
cada despesa efetua-se o pagamento. Tanto que após o
mês de junho de 2018 ainda resta um saldo a liquidar
de R$ 34.185,43, já que as despesas liquidadas até a
presente data perfazem o valor de R$ 200.226,15. Isto
posto, não aparecendo a despesa correlata, o saldo a
liquidar será anulado
Em defesa oral, (Doc. 842/2018-1), o responsável
sustentou que a despesa não pode ser considerada sem
prévio empenho pelo fato de que a despesa somente
chegou ao setor de contabilidade já no ano de 2018, não
tendo como ser registrada no ano de 2017:
No tocante à alegação da realização de despesa sem
prévio empenho, podemos esclarecer que essa prática
não é adotada continuamente, ou de uma forma
acirrada pelo ordenador de despesa, mas sim uma
exceção. Porque devido a despesa ter chegado ao setor
de contabilidade já no ano de 2018, e não ter tido como
registrar isso em 2017. Então, por isso não se pode alegar
a realização de despesa sem prévio empenho.
Ressaltando ainda que as despesas pagas no primeiro
semestre de 2018 não se referem a despesas originárias
decorrentes do exercício de 2017. E o empenho,
que foi feito no valor de R$ 234.411,59 se deu por
www.tce.es.gov.br

estimativa. Porque na realidade, não era uma despesa
computada lá em 2017, mas sim uma despesa que
chegou em 2018. E nesse sentido que chegou, foi
feita de uma forma estimativa para que se pudesse, a
contabilidade, entender que os fatos e os atos contábeis
que aconteceram poderiam ser registrados no momento
que foi recebido, e não simplesmente, lá atrás, sem ter
recebido
O NCE, após analisar os documentos, em sua MT
5702/2019-1, pugna por manter a irregularidade
considerando que as despesas tiveram fatos geradores
em exercícios anteriores e seus empenhos processados
apenas em 2018. Destacou, ainda, que se fizessem
referências a despesas do exercício de 2018, não seria
coerente registrá-las como despesas de exercícios
anteriores, pois apenas contribuiria para comprometer
a fidedignidade das informações contábeis.
Diante disso considero que, nesse caso específico,
a emissão posterior do empenho não prejudicou a
administração, em função do tipo de despesas “Pessoal
e Encargos Sociais” e do valor envolvido, merecendo,
portanto, uma reprimenda por parte desta Corte de
Contas. Sendo assim, acompanho o entendimento da
Área Técnica e do Ministério Público Especial de Contas
para manter a irregularidade, sem que esse fato possa
macular as contas, considerando não ter sobrevindo
dano ao erário em decorrência da irregularidade formal.
Gastos com a folha de pagamento do Poder Legislativo
acima do limite constitucional (Item 5.2.3 do RT
166/2018-6 e 2.7 da ITC 4635/2018-1).
Base normativa: artigo 29-A da Constituição Federal.
Constatou-se, de acordo com o art. 29-A, § 1º da
Constituição Federal, que houve gasto superior ao limite
de 70%, alcançando R$ 12.068.714,46, o que corresponde
a 71,35% dos duodécimos recebidos no exercício, em
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desacordo com o mandamento constitucional.
Tabela 18: Gastos Folha de Pagamentos – Poder
Legislativo Em R$ 1,00
Fonte: Processo TC 03675/2018-1 - Prestação de Contas
Anual/2017
Após adicionar na despesa com folha de pagamento o
valor de R$ 234.411,58, lançado em despesa do exercício
anterior em 2018 (item 5.1.2.2) o índice chega a 72,74%,
excedente em R$ 463.169,23.
Em sua justificativa, o responsável argumentou que
sobre a despesa (R$234.411,58) lançada em 2018,
o valor liquidado até o momento havia sido de R$
200.226,15, havendo um saldo não utilizado de R$
34.185,43. Acrescentou que, com base no Resumo
Anual da Folha do ano de 2017, houve pagamento de
licença prêmio convertida em pecúnia na monta de
R$ 342.318,91 (código 53), e R$ 112.797,77 (códigos
62, 63 e 64) a �tulo de terço constitucional de férias,
férias indenizadas e férias 1/3 indenizadas, que após a
exclusão das parcelas sobreditas, o limite de pessoal,
mesmo em se considerando o valor apurado pelo TCE,
perfaz o percentual de 68,46%.
Segundo a verificação da área técnica, o pagamento de
férias “indenizadas”, no arquivo estruturado FOLRGP
(resumo da folha de pagamento regime geral), foi
registrado sob o código 63 o valor de R$ 11.449,83 de
férias indenizadas, e no código 64 o valor de R$ 3.816,61
a �tulo de 1/3 das férias indenizadas, totalizando
R$ 15.266,44. No arquivo FOLRPP (resumo folha de
pagamento regime próprio) não foi detectado registro
de férias indenizadas. Salienta-se que o código 62,
mencionado pelo gestor em sua defesa apresenta o
registro das férias de natureza remuneratória, portanto,
não passíveis de serem excluídas do cálculo.
Com relação à licença prêmio supostamente convertida

em pecúnia, no montante de R$ 342.318,91, verificase no arquivo FOLRPP que ela está registrada no código
53 e identificada como pagamento de “assiduidade”, de
natureza remuneratória, não sendo possível comprovar
se de fato trata-se de verba convertida em pecúnia pela
documentação enviada.
Por fim, com relação às despesas de exercício anteriores,
entende-se que quando o fato gerador ocorrer em um
lapso de 12 (doze) meses, no caso em análise, de 01
de janeiro a 31 de dezembro de 2017, a despesa deve
compor o gasto com folha de pagamento. Mas, no caso
de o fato gerador ter ocorrido em lapso superior a 12
(doze) meses a despesa deve ser deduzida da folha de
pagamento.
Assim, considerado parcialmente as justificativas trazidas
pelo gestor, referente às férias indenizadas no valor de
R$ 15.266,44, e considerando o valor de R$ 234.411,58,
lançado em despesas de pessoal de exercícios anteriores,
a apuração do gasto com folha de pagamento do Poder
Legislativo apresenta o seguinte:
Em sede de sustentação oral, o defendente equiparou
sua situação as decisões do STJ, súmulas 125 e 136,
decorrente de recursos especiais, discutido sobre abonoassiduidade convertido em pecúnia, bem como outros
bene�cios não usufruídos por empregado, também
buscou respaldo nos artigos 93 e 94 do Estatuto dos
Servidores do Município – Lei Complementar 29/2010,
dando conta de que a assiduidade foi transformada em
pecúnia.
NEC, por meio da MT 5702/2019, rejeitou as alegações
de defesa, por não ser aplicável ao caso em questão:
As decisões mencionadas pelo defendente, tiveram
como assento jurídico as súmulas 125 e 136. No caso
da Súmula 125, o entendimento é o de que não incide
Imposto de Renda - IR sobre o pagamento de férias não
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gozadas por necessidade do serviço. A Súmula 136, por
sua vez afirma que o IR não incide sobre o pagamento de
licença-prêmio não gozada por necessidade do serviço.
Em ambas as súmulas, as decisões se apoiam
basicamente no caráter indenizatório dos pagamentos
de bene�cios não usufruídos em função da necessidade
do serviço, excluindo-se assim, os casos ordinários de
gozo dos bene�cios concedidos pelo empregador.
Acercando-nos dos dados fornecidos pelo defendente,
convém reprisar a análise já feita na ITC. Identificou-se
por meio do arquivo estruturado FOLRGP (resumo da
folha de pagamento Regime Geral), os registros de férias
indenizadas sob o código 63, e 1/3 das férias indenizadas
sob o código 64, respectivamente nos valores de R$
11.449,83 e R$ 3.816,61, totalizando R$ 15.266,44. Já
no arquivo FOLRPP (resumo folha de pagamento Regime
Próprio) não foi detectado registro de férias indenizadas.
Destacou-se também que o código 62, mencionado
pelo gestor, apresenta o registro das férias de natureza
remuneratória, as quais não são passíveis de exclusão do
cálculo.
No que se refere à licença prêmio, supostamente
convertida em pecúnia, no montante de R$ 342.318,91,
verificou-se no arquivo FOLRPP, o registro no código
53, como pagamento de “assiduidade”, de natureza
remuneratória.
Conforme alega o defendente, os artigos 93 e 94 da Lei
Complementar Municipal 29/2010, a assiduidade foi
transformada em pecúnia no município de Cariacica.
Lei complementar 29/2010
Art. 94 (...)
§ 1º. A gratificação de assiduidade é devida em caráter
permanente ao servidor municipal efetivo que tendo
adquirido o direito de férias prêmio de acordo com este
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Estatuto, não optou pelo afastamento ou recebimento
em dobro do respectivo vencimento.
Ocorre que, conforme previsto no art. 94 da lei
29/1010, a ideia exposta é a de que o servidor pode
por decisão própria converter as suas férias prêmio em
gratificação por assiduidade, a qual passará a incorporar
de forma permanente a remuneração do mesmo. Não
se trata, portanto, de abrir mão de bene�cios, mas
sim transformá-lo em outro. Veja-se que neste caso,
o servidor não deixou de exercer os direitos que a lei
lhe concedeu, mas apenas optou por usá-los na forma
de gratificação. A lei por si só, já contextualizou uma
situação em que o bene�cio das férias prêmio, não
sendo gozado mediante a ausência do servidor durante
o período legalmente concedido, poderia ser usufruído
pelo pagamento permanente de uma gratificação, a qual
não tem caráter indenizatório, mas sim remuneratório.
Portanto, nesse sentido, não há configuração de prejuízo
ao servidor, não cabendo, por consequência, falar-se
em indenização por bene�cios não usufruídos, tendo
em vista que a escolha da forma de usufruí-los cabe aos
titulares do mesmo.
Por todo o exposto, acolho o opinamento técnico e
ministerial, mantenho o indicativo de irregularidade.
Gastos totais do Poder Legislativo acima do limite
constitucional (Item 5.2.4 do RT 166/2018-6 e 2.8 da
ITC 4635/2018-1).
Base normativa: artigo 29-A da Constituição Federal.
Consta do RT 166/2018-6 que o total da despesa da
Câmara Municipal, de acordo com os dados populacionais
do município, não pode ultrapassar 5% do somatório da
receita tributária e das transferências previstas no § 5º
do art.153 e nos arts. 158 e 159, efetivamente realizados
no exercício anterior, art. 29-A da CF/88.
Considerado no cálculo o gasto total do Poder Legislativo

a inclusão do valor de R$ 234.411,58, relativo a despesas
de exercício anteriores, a apuração de total gasto teve o
seguinte resultado:
Na defesa oral, o defendente informou que o montante
de R$ 234.411,58 mencionados nos itens anteriores (2.2
e 2.3 deste relatório), alegando que os valores de R$
175.574,37 e R$ 24.651,78, referem-se respectivamente
aos exercícios de 2018 e 2016.
De acordo com a documentação apresentada, no
histórico e código de registro da nota de empenho
12-000, emitida em janeiro de 2018, no valor de R$
24.651,78, ﬂ. 83 da peça complementar 8676/2019-6,
trata-se de despesas de pessoal do exercício de 2016,
não devendo, portanto, ser acrescido à base de cálculo.
Já os gastos no montante de R$ 175.574,37, tiveram seu
fato gerador ocorrido no exercício de 2017, conforme
o próprio histórico do empenho de R$ 200.000,00,
como despesas de exercícios anteriores, na dotação
3.1.90.92.99, ﬂ. 58 da peça complementar 8676/20196. Ressalte-se aqui, conforme já explicado no item 2.4
deste relatório, que do valor empenhado como despesas
de exercícios anteriores (R$ 200.000,00), foram anulados
o montante de R$ 34.185,43 em 13/12/18, conforme
relação de empenhos constante da ﬂ. 82 da peça
complementar 8676/2019-6.
Dessa forma, a área técnica entendeu que, considerandose a exclusão dos valores pertencentes ao exercício de
2016, no valor de R$ 24.651,78, bem como a anulação
de empenho durante o exercício de 2018, no montante
de R$ 34.185,43, recalculamos os gastos do poder
legislativo conforme abaixo:
Ainda, salientou que “por arredondamento do percentual
gasto, as despesas do legislativo ficaram relativamente
dentro dos limites constitucionais, tendo em vista que
o valor ultrapassado foi insignificante em relação à
www.tce.es.gov.br

base de cálculo (receitas tributárias e transferências
de impostos do exercício anterior), excedendo-se em
apenas R$ 1.450,71”. A área técnica, então, opinou pelo
acolhimento das justificativas e sugeriu o afastamento
da irregularidade
No entanto, o Ministério Público, no parecer Ministerial,
o Dr. Luciano Vieira, entendeu que não há como aplicar
o princípio da insignificância neste caso, visto tratar do
art. 29-A, inciso III da CF, de um comando impositivo
proibitivo, que veda às Câmaras Municipais ultrapassar o
limite de 5% (cinco por cento) de sua despesa total. Tratase de norma cogente, de eficácia plena e hermenêutica
objetiva, que não comporta desvios de interpretação.
E segue explanando seus argumentos, quais sejam:
Tal dispositivo foi inserido por meio de Emenda
Constitucional, procedimento rigoroso de alteração
de nossa rígida Constituição. É decorrência do poder
constituinte derivado reformador, que requer quórum
qualificado e tramitação especial. Todos esses aspectos
demonstram, pois, a complexidade e o formalismo
inerente às emendas, servindo-lhes de alicerce ao status
de normas constitucionais, que lhes são conferidas
quando aprovadas.
Tamanha complexidade e formalismo demonstram
a solenidade envolvida na edição de uma EC, além de
reforçar a impossibilidade de que sejam relativizadas
pelo operador do direito. Se assim não fosse, não
haveria sentido o legislador fixar objetivamente o
limite de gastos. Tal fixação certamente exigiu amplo
estudo e tempo de debate, considerando o rigoroso e
extenso procedimento. Relativizá-lo, é desobedecer
vergonhosamente a Constituição. A hermenêutica tem
limites que devem ser respeitados.
[...]
Ao fixar um limite, o legislador pátrio deixa clara sua
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intenção: não serão admitidos gastos acima daquele
patamar. Qualquer gasto acima do limite, seja ele R$
1,00 ou R$ 1.000.000,00, já é suficiente para evidenciar
a irregularidade. Não cabe, portanto, discricionariedade,
não cabe relativização; cabe, tão somente, impor ao
gestor o ônus de seu comportamento.
Por essa razão, corroboro com o entendimento da Área
Técnica e concluo que a ínfima diferença no valor total
de R$ 1.450,71 indubitavelmente trata-se de um valor
irrisório e insignificante frente a uma receita (Limite
Máximo Permitido de Gastos do Poder - exceto Inativos)
de R$ 16.916.632,75, cerca de 0,0004%, o que não deve
contaminar o julgamento das contas do responsável por
não se revestir de natureza grave, nos exatos termos da
alínea d, III, do art. 84 da LC 621/2012.
Pelas razões exposta, acompanho e entendimento
técnico, divirjo do Ministério Público e afasto a
irregularidade.
Ante todo o exposto, acompanhando parcialmente
opinamento da Área Técnica e do Ministério Público de
Contas, VOTO por que seja adotada a deliberação que
ora submeto à apreciação deste Colegiado.
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Relator
1. ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
senhores conselheiros do Tribunal de Contas do Estado
do Espírito Santo, reunidos em Sessão Colegiada, ante as
razões expostas pelo Relator, em:
1.1 Julgar irregular as Contas Anual da Câmara Municipal
de Cariacica, referente ao exercício de 2017, sob a
responsabilidade do Sr. Ângelo César Lucas, na forma
do artigo 84, inciso III, alínea “c” da Lei Complementar
621/2012, em face da manutenção das as irregularidades

apontadas:
Item 4.5.1 do RT - Não reconhecimento contábil da
retenção e recolhimento da contribuição previdenciária
pertinente aos servidores vinculados ao Regime Próprio
de Previdência Social - RPPS, evidenciada em folha de
pagamento. Base legal: artigos 40 e 195, inciso I, da
Constituição Federal.
Item 5.2.3 do RT - Gastos com a folha de pagamento do
Poder Legislativo acima do limite constitucional. Base
legal: artigo 29-A da Constituição Federal.
1.2 Aplicar multa ao gestor responsável no valor de R$
3.000,00 ( três mil reais) com base no artigo 135, inciso
III da Lei Complementar 621/2012 c/c art. 389, inciso III
do Regimento Interno, Resolução 261/2013;
Determinar ao atual gestor:
1.3.1. Que seja tomada as medidas administrativas, que
visem recompor o Instituto de Previdência dos prejuízos
causados pelo não recolhimento de contribuições
previdenciárias, na forma da Lei - Item 4.5.1 do RT;
1.3.2. Que seja observada para as próximas
contabilizações, o correto registro dos valores recolhidos
em folha de pagamento, conforme plano de contas
estabelecido por esta Corte de Contas, qual seja, na
conta 2.1.8.8.1.01.01, intitulada RPPS-RETENÇÕES
SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS;
1.3.3. Que nas próximas Prestações de Contas encaminhe
o Demonstrativo de Créditos Adicionais preenchido com
as informações de todas as autorizações de aberturas de
créditos ocorridas no exercício de referência.
Dar ciência aos interessados;
1.5 Após os trâmites regimentais, arquivar os autos.
2. Por maioria, nos termos do voto do relator. Vencido
o conselheiro Sebastião Carlos Ranna de Macedo, que
acompanhou integralmente o parecer ministerial.
www.tce.es.gov.br

3. Data da Sessão: 02/07/2019 – 21ª Sessão Ordinária
do Plenário.
4. Especificação do quórum:
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.
5. Fica o responsável obrigado a comprovar perante
o Tribunal o recolhimento do débito e/ou da multa
aplicada, no prazo de trinta dias, contados a partir da
publicação deste Acórdão, nos termos do art. 454,
inciso I, do Regimento Interno deste Tribunal. Quando
cabível recurso, os prazos para interposição encontramse previstos no Título VIII do mesmo diploma normativo.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Relator
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
CONSELHEIRO LUIZ CARLOS CICILIOTTI DA CUNHA
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério Público de Contas
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões
Acórdão 00783/2019-1 – PLENÁRIO
Processos: 01821/2011-8, 04278/2011-7
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Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador

– RECOMENDAR – ARQUIVAR.

Exercício: 2010

O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER
BORGES:

UG: CMVV - Câmara Municipal de Vila Velha
Relator: Sérgio Manoel Nader Borges
Interessado: CAMARA VILA VELHA
Responsável: IVAN CARLINI, HELIOSANDRO MATTOS
SILVA, REGINALDO LOUREIRO PEREIRA, JOAO ARTEM,
ROBSON RODRIGUES BATISTA, ROGERIO CARDOSO
SILVEIRA, JONIMAR SANTOS OLIVEIRA, MARCOS
ANDRE NOGUEIRA FRASSON, ALMIR NERES DE SOUZA,
ANDERSON DE OLIVEIRA ALMEIDA, ANTONIO MARCOS
DE FREITAS, ANTONIO SOUZA DOS SANTOS, BELARMINO
NUNES FILHO, JOAO BATISTA GAGNO INTRA, JOSE
RICARDO RANGEL PEYROTON, OZIAS NUNES PEREIRA,
TENORIO MIGUEL MERLO, VALDIR NEITZEL, VALTER
RITO ROCON, WANDERSON PIRES, MARIA ELZA
AVELAR PONZO, ELIANE FAIOLI SALOMAO, ELSO LUIZ
NIEIRO, JOSE CARLOS TELLES, LAURA PEREIRA ULIANA,
MARCELO SOUZA NUNES, INSTITUTO NACIONAL DE
DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO E DE PESQUISA
Procuradores: DANIELE BRAIDE TARTAGLIA (OAB: 18079ES), JOSEDY SIMOES NUNES (OAB: 5277-ES), ALTAMIRO
THADEU FRONTINO SOBREIRO (OAB: 15786-ES), ALOIR
ZAMPROGNO FILHO (OAB: 11169-ES), MARIANA GOMES
AGUIAR (OAB: 22270-ES), AMULIO FINAMORE FILHO
(OAB: 1418-ES), ANTONIO CARLOS PIMENTEL MELLO
(OAB: 1388-ES), MARCELO SOUZA NUNES (OAB: 9266ES), RODRIGO FARDIN (OAB: 18985- ES), PABLO COSTA
FERREIRA (OAB: 15468-ES)
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – RELATÓRIO DE
AUDITORIA - EXERCÍCIO DE 2010 – CÂMARA MUNICIPAL
DE VILA VELHA – PRESCRIÇÃO - CONTAS IRREGULARES
– DEIXAR DE APRECIAR ITENS 6.2 E ITEM 7 DA
INSTRUÇÃO TÉCNICA INICIAL 76/2012 – DETERMINAR

I – RELATÓRIO
Tratam os presentes autos de PRESTAÇÃO DE CONTAS
ANUAL da Câmara Municipal de Vila Velha, referente ao
exercício financeiro de 2010, sob a responsabilidade do
senhor Ivan Carlini – Presidente da Câmara Municipal,
protocolizada em 30/03/11, por meio do O�cio
111/2011, dentro do prazo regimental.
Encaminhados os autos para análise técnica dos
documentos, foi elaborado o Relatório Técnico Contábil
RTC 211/11 (ﬂs. 233-289), em que foram identificados
indícios de irregularidades, posteriormente reproduzidos
na Instrução Técnica Inicial ITI 0816/2011, nos termos
da qual foi proferida a Decisão preliminar TC 591/2011
(ﬂs. 301n TC 1821/2011) determinando a notificação e
citação dos Ivan Carlini para apresentar documentos e
justificativas acerca dos fatos narrados.
Após tempestivas justificativas e apresentação de
documentos, foram os autos à área técnica que elaborou
a Instrução Contábil Conclusiva 18/2012 (ﬂs. 834/868),
concluindo pela irregularidade das contas.
No curso do processo foi feito o apensamento dos
autos do processo TC-4278/2011, que trata da Auditoria
Ordinária relativa aos atos de gestão praticados pelos
ordenadores de despesas no exercício de 2010, cujas
constatações foram relatadas no Relatório de Auditoria
Ordinária RA-O 0117/2011 e na Instrução Técnica Inicial
ITI 076/2012 (ﬂs 4457/4568 – TC 4278/2011), sugerindo
a citação dos responsáveis ali indicados, a saber: Ivan
Carlini, Heliosandro Mattos Silva, Reginaldo Loureiro
Pereira, Joao Artem, Robson Rodrigues Batista, Rogerio
Cardoso Silveira, Jonimar Santos Oliveira, Marcos Andre
Nogueira Rasson, Almir Neres De Souza, Anderson De
www.tce.es.gov.br

Oliveira Almeida, Antonio Marcos De Freitas, Antonio
Souza Dos Santos, Belarmino Nunes Filho, Joao Batista
Gagno Intra, Jose Ricardo Rangel Peyroton, Ozias Nunes
Pereira, Tenorio Miguel Merlo, Valdir Neitzel, Valter Rito
Rocon, Wanderson Pires, Maria Elza Avelar Ponzo, Eliane
Faioli Salomao, Elso Luiz Nieiro, Jose Carlos Telles, Laura
Pereira Uliana, Marcelo Souza Nunes, Instituto Nacional
De Desenvolvimento Tecnologico e de Pesquisa.
Em seguida, foi elaborada a Manifestação Técnica
Preliminar MTP 217/2012 (ﬂs. 870/872), na qual foi
informada a ausência de citação de uma das responsáveis
e proferida a Decisão Monocrática Preliminar n.º
185/2012 (ﬂs. 874) determinando a citação da Sra.
Maria Elza Avelar Ponzo, que apresentou tempestivas
justificativas.
Após, foi elaborada nova MTP 67/2013, que sugeriu à
então Relatora, a necessidade de saneamento dos autos
pertinente a falhas nos instrumentos de mandato dos
defendentes, requerimentos de produção de provas e
do pedido de juntada de justificativas complementares
apresentado pelo Sr. Antônio Marcos de Freitas.
Em sequência, decidiu o então Conselheiro Relator
(Decisão Monocrática Preliminar DECM 564/2014 – ﬂs.
934/936) por:
receber a justificativa complementar protolocada sob
o número 15725, em nome do Sr. Antônio Marcos de
Freitas;
Notificar os defendentes para regularizar as suas
respectivas representações processuais;
indeferir o pedido de reabertura de prazo para juntada
de novas provas, realização de provas suplementares, e
especialmente, de realização de prova pericial; e por fim,
indeferir o pedido relativo à forma de processamento
das intimações processuais, uma vez que as mesmas
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deverão ser efetivadas nos moldes estabelecidos na Lei
Complementar 621, de 08/03/2012 – Lei Orgânica do
Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo.
Devidamente citados, os responsáveis apresentaram
a documentação solicitada, conforme documentação
apresentada às ﬂs. 964/972 e 1005/1006.
Em ato subsequente foi elaborada a Instrução Técnica
Conclusiva ITC 3876/2016, opinou, em síntese, nos
seguintes termos:
[...]
4.3 Isto posto, e diante do preceituado no art. 79, inciso
III, da Res. TC 182/02, conclui-se opinando pela:
4.3.1 - Irregularidade das contas do Sr. Ivan Carlini,
frente à Câmara Municipal de Vila Velha, no exercício
2010, tendo em vista a prática de ato ilegal e a grave
infração à norma legal ou regulamentar de natureza
contábil, financeira, orçamentária, operacional ou
patrimonial (art. 84, III, alíneas “c” e “d”, da novel LC
621/201211) presentificada no itens 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3,
3.2.4 e 3.2.5, desta Instrução Técnica Conclusiva, bem
como, o cometimento de injustificado dano ao erário
(art. 84, inciso III, alíneas “c”, “d” e “e”, da novel LC
621/2012) presentificado nos itens 3.2.6.1 e 3.2.6.2,
alíneas A a T desta Instrução Técnica Conclusiva.
Dessa forma, sugere-se, ao Plenário desta E. Corte de
Contas a condenação do Sr. Ivan Carlini ao ressarcimento
do montante de R$ 961.139,92 correspondentes a
478.798,4058 VRTE12 relativos aos valores apontados
no item 3.2.6.1 e 3.2.6.2, sendo o valor de R$ 901.565,92,
equivalente a 449.121,2115 VRTE, solidariamente aos
Sr. Vereadores e a Sr. Maria Elza Avelar Ponzo.
4.3.2 – Irregularidade dos atos praticados pelos Srs.
Vereadores Almir Neres de Souza, Antonio Marcos
de Freitas, Heliosandro Ma�os, Antonio Souza dos

Santos, Ozias Nunes Pereira, Reginaldo Loureiro
Pereira, Anderson de Oliveira Almeida, Elso Luiz Nieiro,
Tenório Merlo, Rogério Cardoso, Belarmino Nunes
Filho, Jonimar Santos Oliveira, Robson Batista, João
Batista Babá, João Artem, Valdir Neitzel, Valter Roncon,
Wanderson Pires e José Ricardo Rangel Peyroton,
tendo em vista o cometimento de injustificado dano ao
erário (art. 84, inciso III, alíneas “c”, “d” e “e”, da novel
LC 621/2012) presentificado nas alíneas A a T, do Item
3.2.6.2 desta Instrução Técnica Conclusiva, passível de
ressarcimento ao erário solidariamente ao Presidente
da Câmara Municipal, Sr. Ivan Carlini, e à Sra. Maria Elza
Avelar Ponzo, conforme discriminado a seguir:
Tabela
4.3.4 - Irregularidade dos atos praticados pela servidora
da Câmara Municipal de Vila Velha, Sra. Maria
Elza Avelar Ponzo, tendo em vista cometimento de
injustificado dano ao erário (art. 84, inciso III, alíneas “c”,
“d” e “e”, da novel LC 621/2012) presentificado no itens
3.2.6.2, alíneas A a T desta Instrução Técnica Conclusiva.
Dessa forma, sugere-se, ao Plenário desta E. Corte de
Contas a condenação da Sra. Maria Elza Avelar Ponzo
ao ressarcimento do montante de R$ 961.139,92,
correspondentes a 478.798,4058 VRTE relativos aos
valores apontados nos itens 3.2.6.2, alíneas A a T,
solidariamente aos Srs. Vereadores e ao Presidente da
Câmara Municipal de Vila Velha no exercício de 2010,
Sr. Ivan Carlini;
4.3.5 – Irregularidade dos atos praticados pelo servidor
da Câmara Municipal de Vila Velha, Sr. José Carlos
Telles, tendo em vista a prática de ato ilegal (art. 84, III,
alínea “c” da novel LC 621/2012) presentificada no item
3.2.3 desta Instrução Técnica Conclusiva.
4.3.6 – Irregularidade dos atos praticados pela servidora
da Câmara Municipal de Vila Velha, Sra. Eliane Faioli
www.tce.es.gov.br

Salomão, tendo em vista a prática de ato ilegal (art.
84, III, alínea “c” da novel LC 621/2012) presentificada
no item 3.2.1, 3.2.2 e 3.2.4 desta Instrução Técnica
Conclusiva;
4.3.7 – Irregularidade dos atos praticados pelo servidor
da Câmara Municipal de Vila Velha, Sr. Marcos André
Nogueira Frasson, tendo em vista a prática de ato
ilegal (art. 84, III, alínea “c” da novel LC 621/2012)
presentificada nos itens 3.2.2, 3.2.4 e 3.2.5 desta
Instrução Técnica Conclusiva;
4.3.8 – Irregularidade dos atos praticados pelo
Procurador da Câmara Municipal de Vila Velha, Sr.
Marcelo Souza Nunes, tendo em vista a prática de
ato ilegal (art. 84, III, alínea “c” da novel LC 621/2012)
presentificada nos itens 3.2.1 desta Instrução Técnica
Conclusiva;
4.3.9 – Irregularidade dos atos praticados pela servidora
da Câmara Municipal de Vila Velha, Sra. Laura Pereira
Uliana, tendo em vista a prática de ato ilegal (art. 84, III,
alínea “c” da novel LC 621/2012) presentificada nos itens
3.2.2 e 3.2.4 desta Instrução Técnica Conclusiva;
4.3.10. Tendo em vista que a empresa INDETEP foi
solidariamente citada para ressarcimento, em relação
ao item 3.2.3 desta ITC, e em razão do afastamento do
ressarcimento, sugere-se o arquivamento do processo,
com resolução do mérito em relação à INDETEP –
Instituto Nacional de Desenvolvimento Tecnológico
e de Pesquisa, empresa contratada, com fulcro no art.
330, IV, da Res. TC 261/2013.
4.4 Sugere-se, ainda, ao Plenário desta E. Corte de Contas,
a aplicação de multa individual aos responsáveis acima
elencados, na forma dos artigos 62 e 96, inciso II, da Lei
Complementar Estadual nº 32/93.
Indo os autos ao Ministério Público de Contas, este
manifestou-se por meio do Parecer PJC 6785/2015, da
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Lavra do Procurador Dr. Luciano Vieira, no qual “requer
o sejam (a) formados autos apartados, nos termos do
art. 281 do RITCEES4, para apuração da irregularidade
indicada no item 6.2 da ITI 76/2012, mediante o
desmembramento de peças do processo original e,
após, (b) nova vista dos presentes autos para derradeira
manifestação acerca dos demais apontamentos”.
Após, por meio da Decisão Plenária 2327/2016, tendo
como base o voto do relator, foi o Plenário deste Tribunal
de Contas decidiu, “à unanimidade, em sua 28ª sessão
ordinária, nos termos do voto deste Relator, com base no
artigo 281 do Anexo Único da Resolução TC 261/2013,
formar autos apartados com vistas à reabertura da
instrução processual, para apuração do indicativo de
irregularidade descrito no item 6.2 da Instrução Técnica
Inicial 76/2012 (individualizada na sequência 6.2.1 a
6.2.20) e no item 7 a conduta de cada edil, mediante
o desmembramento e/ou reprodução de peças destes
autos” que decidiu também, distribuír ao Conselheiro
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, por prevenção,
em razão de ter relatado o Processo TC 7659/2009, que
gerou o Acórdão 1794/2015.
Retornando os autos ao Ministério Público de Contas,
este manifestou-se por meio do Parecer Ministerial
2442/2016, nos seguintes termos:
[...]
Pois bem.
A priori, cumpre acentuar, conforme dispõe o art. 71 da
LC n. 621/12 que “prescreve em cinco anos a pretensão
punitiva do Tribunal de Contas nos feitos a seu cargo”.
Por seu turno, o § 1° do referido artigo prevê que “a
prescrição poderá ser decretada de o�cio ou mediante
provocação de qualquer interessado, após manifestação
escrita do Ministério Público junto ao Tribunal de
Contas”.

No caso vertente, extrai-se dos autos que, quanto ao
Processo TC 1821/2011, o prazo prescricional (norma
material, com efeito retroativo, portanto) iniciouse no momento da autuação do feito (30/03/2011),
interrompendo-se com a citação válida do responsável
(24/10/2011). Já o que se refere ao Processo TC
4278/2011, que tramita em apenso, por terem a
natureza de fiscalização, o prazo prescricional iniciou-se
da ocorrência do fato, destarte, durante o exercício de
2010.

das irregularidades objeto do processo TC 4278/2011 se
consumará em outubro de 2017.

Segundo entendimento exarado no Acórdão 904/2003
do Tribunal de Contas da União, a interrupção faz com
que o prazo prescricional retorne ao início da contagem,
diversamente da suspensão, que, cessados os motivos,
recomeça a correr com o prazo que restava da suspensão.

1. Quanto ao item 1.5.1.9 do RTC 211/2011, frisa-se que
o interessado não apresentou documentos capazes de
sanar a irregularidade. Conforme se observa dos autos,
a dívida encontra-se em crescimento constante e apesar
dos débitos serem parcelados durante o exercício de
2009 a 2013, não houve nenhum pagamento durante
todo o ano de 2010.

Neste ponto, cumpre observar que a contagem de prazos
no âmbito dessa Corte de Contas baliza-se pelo art. 362
do RITCEES que, no inciso I, estabelece que “os prazos
[...] contam-se [...] a partir da data da juntada aos autos
do aviso de recebimento ou da certidão de cumprimento
da citação”. Destaca-se que este normativo aplica-se aos
processos em que houver apenas um responsável, como
é caso do Processo apenso TC 4278/2011.
Nestes termos, imperioso ressaltar que a citação dos
responsáveis ocorreu da seguinte forma:
Processo TC Data da Citação
1821/2011 24/10/11 (ﬂ. 304)
4278/2011 16/10/12 (ﬂ. 876 do TC-1821/2011)
Destarte, como não decorreram 5 (cinco) anos da
citação, a prescrição ainda não se consumou.
No entanto, conforme se observa do quadro anterior,
a prescrição da pretensão punitiva referente aos fatos
objeto da prestação de contas (processo TC 1821/2011)
ocorrerá em outubro deste ano; já a pretensão punitiva
www.tce.es.gov.br

Noutro giro, cabe mencionar que foi devidamente
fundamentada na ITC as condutas e responsabilidades
de cada agente, devendo-se ser rejeitada a preliminar
de ilegitimidade passiva alegada.
Quanto ao mérito, tecem-se apenas argumentos
adicionais, anuindo-se integralmente ao entendimento
expresso na ITC 3876/2015 quanto às irregularidades
não citadas nesta manifestação, conforme segue.

Está configurada, portanto, nítida gestão temerária, que
não pode ser admitida por esse Colendo Tribunal de
Contas.
Enfatiza-se, por oportuno, que o Tribunal de Contas
de Mato Grosso, na Resolução Normativa n. 17/2010,
classificou como infração grave, apta, portanto, a
ensejar a rejeição das contas e a aplicação de multa a
“inadimplência no pagamento da contribuição patronal,
débito original ou parcelamento (art. 104 da Lei
4.320/1964; art. 29, III, e art. 37, III, da Lei Complementar
101/2000 – LRF; art. 2° da Lei n. 10.028/2000; art. 3° da
Resolução do Senado Federal 43; e art. 36 da ON MPS/
SPS 02/2009)”.
2. Em relação ao item 2.5.1 do RTC 211/2011 cabe
asseverar que o total das despesas do Poder Legislativo
Municipal, incluídos os subsídios dos vereadores e
excluídos os gastos com inativos, não pode ultrapassar
os percentuais incidentes sobre o somatório das receitas
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tributárias e das transferências previstas no § 5º do
art. 153 e nos arts. 158 e 159 da Constituição Federal,
efetivamente realizado no exercício anterior, conforme
incisos I a VI do art. 29-A da CF.
O valor máximo a ser repassado pela Prefeitura de
Vila Velha à Câmara Municipal corresponde ao total
da despesa do Poder Legislativo Municipal, devendo,
para fins de cálculo do repasse, considerar as Receitas
Tributárias e as Transferências Constitucionais
efetivamente realizadas no exercício anterior.
Assim, quando da execução do orçamento no início do
exercício, os Poderes Executivo e Legislativo Municipais,
já tendo conhecimento da receita efetivamente
arrecadada no exercício anterior, deverão proceder aos
cálculos aplicando os percentuais relativos aos valores a
serem repassados à Câmara Municipal previstos no art.
29-A da Constituição Federal. E esta, por sua vez, deverá
zelar para que a despesa total com o Poder Legislativo
e com a folha de pagamento não supere os percentuais
constitucionalmente estabelecidos.
Todavia, não foi o que aconteceu, pois, a câmara
descumpriu o limite constitucional permitido nos gastos
com a folha de pagamento, conforme preceitua o artigo
29-A, §1º, da Carta Magna, que era de 15.595.415,73 e
foi gasto 18.419.418,83, excedendo-se, portanto, em R$
2.824.003,11 o limite permitido.
Evidencia-se, portanto, a prática de grave violação
à norma, que transcende, inclusive, à esfera do
controle externo, podendo configurar, também, ato de
improbidade administrativa, nos termos do art. 11 da
Lei n. 8.429/92.
Cuida-se, ainda, de irregularidade insanável, conforme
decidiu o egrégio Tribunal Regional Eleitoral do Estado
do Espírito Santo e o Tribunal Superior Eleitoral:
RECURSO ELEITORAL - REGISTRO DE CANDIDATURA -

IMPUGNAÇÃO - TRIBUNAL DE CONTAS - NATUREZA DA
DECISÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS - REJEIÇÃO - MULTA
- PAGAMENTO - IRRELEVÂNCIA - IRREGULARIDADE
INSANÁVEL - INFRINGÊNCIA DO ART. 1º, INCISO I, ALÍNEA
“G”, DA LEI COMPLEMENTAR FEDERAL Nº 64/1990.

2. A nova redação da alínea g do inciso I do art. 1º da
LC nº 64/90 exige ainda, para verificar se o ato gera
inelegibilidade, que se indague acerca do dolo, devendo
ser considerado como tal a intenção de sua prática pelo
agente, ainda que sabedor da ilicitude.

1. A manifestação do Tribunal de Contas, relativamente
a contas prestadas por Presidente de Câmara Municipal,
tem natureza de decisão, e não de simples parecer.

3. O excesso de gastos com folha de pagamento, em
desacordo com a norma insculpida no art. 29-A da
Constituição Federal, é considerado irregularidade
insanável. Precedente.

2. O pagamento de multa aplicada pelo Tribunal de
Contas não afasta, por si só, a inelegibilidade prevista
no art. 1º, inciso I, “g”, da Lei Complementar Federal nº.
46/90.
3. Consideram-se irregularidades insanáveis o
descumprimento do disposto no art. 29-A, inciso I, da
Constituição Federal, bem como a infringência dos §§ 3º
e 4º, do artigo 105, da Lei Federal nº 4.320/64.
(TRE-ES – RE: 2973 – Rio Novo do Sul/ES, Relator: ANNIBAL
DE REZENDE LIMA, Acórdão n. 538, de 27/08/2012,
Publicado em Sessão na data de 27/08/2012).
ELEIÇÕES 2012. REGISTRO DE CANDIDATURA.
REJEIÇÃO DE CONTAS. ART. 1º, INCISO I, ALÍNEA g, DA
LEI COMPLEMENTAR Nº 64/90. ENQUADRAMENTO
JURÍDICO DAS IRREGULARIDADES PELA JUSTIÇA
ELEITORAL. POSSIBILIDADE. ATOS DE IMPROBIDADE QUE
IMPLIQUEM DANO AO ERÁRIO. VÍCIOS INSANÁVEIS.
PRECEDENTES. PAGAMENTO DA MULTA E DEVOLUÇÃO
DE VALORES. ATOS INCAPAZES DE AFASTAR A CAUSA DE
INELEGIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Uma vez rejeitadas as contas, a Justiça Eleitoral não
só pode como deve proceder ao enquadramento jurídico
das irregularidades como sanáveis ou insanáveis, isto
para fins de incidência da inelegibilidade do art. 1º, I,
g, da Lei Complementar nº 64/90. Não lhe compete,
entretanto, aferir o acerto ou desacerto da decisão
emanada pela Corte de Contas.
www.tce.es.gov.br

4. O pagamento de multa e a devolução de valores ao
erário não são suficientes para sanar irregularidades.
Precedentes.
(TSE – AgR-REspe: 26579 – Guarapari/ES, Relatora:
Min. LAURITA HILÁRIO VAZ, Acórdão de 12/12/2012,
Publicado em Sessão na data de 12/12/2012).
Nesta mesma esteira, o Tribunal de Contas do Estado
do Mato Grosso, na Resolução Normativa n. 17/2010,
classificou com infração gravíssima, apta, portanto, a
ensejar a rejeição das contas e a aplicação de multa, os
“gastos do Poder Legislativo acima do estabelecido no
art. 29-A, I a VI, da Constituição Federal”.
3. Lado outro, no que tange ao item 2.6.1 do RTC
211/2011, qual seja, insuficiência de recursos para
pagamento de despesas contraídas no fim do mandato,
assinala-se que a norma do art. 42 da LC n. 101/2000
visa garantir a integridade das finanças públicas, de
modo a evitar que o gestor contraia despesas que não
poderão ser pagas no seu mandato, ou deixe obrigações,
sem disponibilidade de caixa, para serem quitadas pela
próxima administração.
No caso vertente, a Câmara Municipal contraiu obrigação
sem lastro de caixa, transferindo-se dívida ao próximo
mandatário dívida no montante de R$ 34.113,99.
Registra-se que o Tribunal Superior Eleitoral considera
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que o descumprimento a Lei de Responsabilidade Fiscal
importa irregularidade insanável, senão vejamos:
ELEIÇÕES 2012. CANDIDATO A PREFEITO. AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL ELEITORAL.
REGISTRO
DE
CANDIDATURA
INDEFERIDO.
INELEGIBILIDADE DO ART. 1º, INCISO I, ALÍNEA g,
DA LEI COMPLEMENTAR Nº 64/1990. MATÉRIAS
NÃO PREQUESTIONADAS. NÃO INCIDÊNCIA NA
CAUSA DE INELEGIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS.
DESCUMPRIMENTO DA LEI DE RESPONSABILIDADE
FISCAL. DESPROVIMENTO DO RECURSO.
1. Não decididas pelo TRE as supostas ausências
de capacidade postulatória do impugnante e de
manifestação da Câmara de Vereadores sobre o novo
pronunciamento do Tribunal de Contas; ausente o
prequestionamento. Incidência das Súmulas nos 282 e
356/STF.
2. Matérias de ordem pública também exigem o
necessário debate pelo Tribunal de origem. Precedentes
do TSE e do STF.
3. A inelegibilidade do art. 1º, inciso I, alínea g, da LC
nº 64/1990 não é imposta na decisão da Câmara de
Vereadores que desaprova contas, mas pode ser efeito
secundário dessa decisão administrativa, verificável no
momento em que o cidadão se apresentar candidato em
determinada eleição.
4. Nem toda desaprovação de contas enseja a causa
de inelegibilidade do art. 1º, inciso I, alínea g, da Lei
Complementar nº 64/1990, somente as que preenchem
os requisitos cumulativos constantes dessa norma, assim
enumerados: i) decisão do órgão competente; ii) decisão
irrecorrível no âmbito administrativo; iii) desaprovação
devido à irregularidade insanável; iv) irregularidade que
configure ato doloso de improbidade administrativa; v)
prazo de oito anos contados da decisão não exaurido; vi)

decisão não suspensa ou anulada pelo Poder Judiciário.
5. Na linha da jurisprudência deste Tribunal, para fins de
incidência da causa de inelegibilidade prevista no art.
1º, inciso I, alínea g, da LC nº 64/1990, exige-se ¿o dolo
genérico, relativo ao descumprimento dos princípios
e normas que vinculam a atuação do administrador
público¿ (ED-AgR-REspe nº 267-43/MG, rel. Min. Dias
Toﬀoli, julgado em 9.5.2013).

devidamente fixada no aresto regional, daí por que não
há falar em reexame de fatos e provas.
3. Constitui irregularidade insanável a rejeição das
contas, pelo Tribunal de Contas competente, com base
no descumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal,
sendo esse vício apto a atrair a causa de inelegibilidade
prevista no art. 1° inciso I, alínea g, da Lei Complementar
n° 64/90. Precedentes.

6. O Tribunal Regional Eleitoral, analisando o conjunto
probatório dos autos, concluiu pela existência dos
requisitos da causa de inelegibilidade do art. 1º, inciso I,
alínea g, da LC nº 64/1990. Inviável o reenquadramento
jurídico dos fatos no caso concreto.

4. A ausência de aposição de nota de improbidade
administrativa pelo TCM e de não interposição de ação
civil pública pelo Ministério Público contra o Agravante
bem como o fato de ter sido paga a multa imposta pelo
apontadas. Precedentes.

7. O TSE tem entendido que o descumprimento da Lei de
Responsabilidade Fiscal configura vício insanável e ato
doloso de improbidade administrativa. Precedentes.

5. Agravo regimental desprovido. (AgR-REspe n°
105-97.2012.6.06.0060/CE, Rel. Min. Laurita Vaz,
28/02/2013).

8. Agravo regimental desprovido. (RESPE n. 16522, Rel.
Min. Gilmar Ferreira Mendes, DJE 08/09/2014).

Com tal proceder, além de praticar infração
administrativa, incorreu o agente no crime de assunção
de obrigação no último ano do mandato ou legislatura
(art. 359-C do Código Penal) e no ato de improbidade
administrativa descrito no art. 11, “caput” e inciso II, da
Lei n. 8.429/1992.

ELEIÇÕES
2012.
INELEGIBILIDADE.
VEREADOR.
REJEIÇÃO DE CONTAS. PRESIDENTE DE CÂMARA
MUNICIPAL. ALEGADA INEXISTÊNCIA DE ATO DOLOSO
DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DECISÃO DO
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS BASEADA NO
DESCUMPRIMENTO DA LEI DE RESPONSABILIDADE
FISCAL. IRREGULARIDADE INSANÁVEL. INCIDÊNCIA DO
ART. 1°, ALÍNEA g, DA LEI COMPLEMENTAR N° 64190.
PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A suposta ofensa aos princípios da ampla defesa,
do contraditório, da presunção de inocência e da
razoabilidade não foi analisada pelo Tribunal a quo, o
que atrai a incidência das Súmulas 282 e 356 do Supremo
Tribunal Federal.
2. As circunstâncias fáticas relacionadas com a questão
de direito devolvida com o recurso especial está
www.tce.es.gov.br

4. No que pertine ao item 3 da ITI 76/2012 foi constatado
que alguns serviços foram pagos sem a devida
comprovação da prestação dos serviços contratados por
parte da empresa INDETEP, estando, pois, devidamente
demonstrada a infringência ao art. 62 c/c 63, §§ 1° e 2°,
da Lei n. 4.320/64, conforme exemplificado no Relatório
de Auditoria:
Computador do Gabinete do Vereador Valter Roncon:
formatado, instalado o Windows, aplicativos e antivírus;
reinstalados os seguintes So�wares: Nero, Pacote Oﬃce,
Windows Live Mensager, Adobe Reader, IE8, Agenda,
Cadastro de Eleitores e antivírus Kaspersky 6. (sic)
Segunda-feira, 26 de agosto de 2019
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Computador do Gabinete do Vereador Tenório Merlo:
instalado aplicativos e antivírus.
Computador do Gabinete do Vereador Tareba: instalado
aplicativos e antivírus.
Computador do Vereador Valter Rocon: reinstalado o
Windows e aplicativos.
Verificação dos cabos de rede do 3º andar; identificação
dos cabos que conectam os switches das salas; os cabos
que estavam sem uso foram desconectados dos switches;
realizada crimpagem do cabo de rede do computador da
sala de arquivo.
Computador da Tesouraria: Identificação de vírus;
Instalação de antivírus.
Cumpre asseverar que, segundo posicionamento do
Tribunal de Contas da União, revela-se necessário
verificar toda a documentação da despesa para que a
liquidação seja efetivada, verbis:
Acórdão: 3037/2015 - Plenário
Data da Sessão: 25/11/2015
Relator: MARCOS BEMQUERER
Colegiado: Plenário
Área: Responsabilidade
Tema: Multa
Subtema: Multa
Assunto: Liquidação da despesa
Enunciado: O atesto de despesa efetuado sem a
efetiva verificação do direito ao crédito do contratado
é ato grave, porquanto dá margem à ocorrência de
pagamentos efetuados sem a devida contraprestação
por parte do credor.
Excerto:
[

S

U

M

Á

R

I

O

]

5. O atesto de uma despesa efetuado sem a efetiva
verificação do direito creditório daquele que entabulou
o negócio com a Administração é ato grave, porquanto
dá margem à ocorrência de pagamentos efetuados sem
a devida contraprestação por parte do credor.
[
V
O
T
O
]
Em exame a Tomada de Contas Especial instaurada pela
Secretaria de Economia e Finanças da Aeronáutica - SEFA
na Diretoria de Engenharia da Aeronáutica - DIRENG em
desfavor dos Srs. [responsáveis], em função de dano ao
erário no montante original de R$ 2.105.133,80. 2. De
forma sintética, o débito que ora se analisa decorre de
pagamentos efetuados à empresa [omissis], doravante
denominada [empresa], a �tulo de aquisição de
materiais de informática sem a devida contraprestação
daquela firma.
[
.
.
.
]
64. Como visto acima, o ato de liquidar uma despesa
implica o efetivo exame de documentação que suporte
a conclusão de que o beneficiário, de fato, tem direito
ao crédito que possui junto à Administração Pública.
65. Na situação ora em foco, os responsáveis, como
se aduz de suas próprias alegações de defesa - que,
insisto, não foram analisadas pela SecexDefesa -, não
examinaram nenhum documento relativo ao ato de
liquidação que promoveram, limitando-se a agir, como em
uníssono por eles afirmado, em estrito cumprimento da
ordem superior - ordem emanada do [responsável 1] no
sentido de que atestassem o recebimento dos materiais
- a qual, também aduzem, não caberia questionar.
[
.
.
.
]
75. Assim, à míngua de elementos, ainda que indiciários,
de que os membros da comissão de recebimento tenham
participado de tal esquema delitivo, bem como de que
tenham se locupletado do débito que ora se examina,
www.tce.es.gov.br

não se deve imputar-lhes o dano ao erário da ordem
de R$ 2.100.000,00. 76. Todavia, levando-se em conta
a gravidade do ato que praticaram, consubstanciado
na liquidação irregular de despesa, devem as suas
contas ser julgadas irregulares, com a aplicação da
penalidade pecuniária insculpida no art. 58, inciso I, da
Lei 8.443/1992.
Estão, portanto, plenamente demonstradas inescusáveis
violações à lei de licitação e de direito financeiro,
representando, a teor do art. 84, III, “c” e “d”, da LC n.
621/12, prática de ato ilegal, com grave violação à norma
legal ou regulamentar de natureza contábil, financeira,
orçamentária, operacional ou patrimonial, o que enseja
a rejeição das contas, com todos os consectários legais.
Posto isso, pugna o Ministério Público de Contas:
1 – seja REJEITADA a preliminar de ilegitimidade de
partes;
2 – seja a prestação de contas em exame julgada
IRREGULAR, com fulcro no art. 84, inciso III, alínea “c” e
“d”, da LC n. 621/2012;
3 - com espeque no art. 87, inciso IV c/c 135, incisos
I e II da LC n. 621/2012 e art. 382 e segs. do RITCEES,
seja cominada multa pecuniária a Ivan Carlini, Eliane
Faioli Salomão, Marcelo Nunes Rocha, Marcos André
Nogueira Frasson, Laura Pereira Uliana e José Carlos
Telles;
4 – nos termos do art. 87, incisos VI e VII, da LC n. 621/12
seja expedida a recomendação (sic determinação)
sugerida pelo NEC a ﬂs. 1036 da ITC 3876/2015;
5 – seja extinto o processo em relação à Empresa
INDETEP – Instituto Nacional de Desenvolvimento
Tecnológico e de Pesquisa, nos termos do art. 330, III,
do RITCEES, haja vista o afastamento do débito a ela
imputado solidariamente.
Segunda-feira, 26 de agosto de 2019
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Por fim, com fulcro no inciso III do art. 41 da Lei n.
8.625/93, bem como no parágrafo único do art. 53 da
Lei Complementar nº 621/12, reserva-se, ainda, este
Parquet ao direito de manifestar-se oralmente em sessão
de julgamento.
Os autos integraram a pauta da 1ª Sessão Ordinária do
Plenário deste Sodalício, realizada no dia 30/01/2018,
quando foi proferida sustentação oral por causídico
do responsável IVAN CARLINI, com juntada de Notas
Taquigráficas 0024/2018 (ﬂs. 2932/2938) e com
Memorial/juntada de documentos às ﬂs. 1301/2931,
sendo o processo retirado de pauta.
Em seguida, por determinação do Conselheiro Relator
(ﬂ. 2939), foram os autos encaminhados à Área Técnica,
que elaborou Manifestação Técnica 893/2019, que
conclui como segue:
[...]
Considerando os fundamentos expostos nesta
Manifestação Técnica, bem como que os elementos
suscitados na sustentação oral não alteram as conclusões
havidas na Instrução Técnica Conclusiva ITC 3876/2015,
sugere-se o prosseguimento com julgamento do feito,
na forma dos arts. 327 a 329 da Res. TC 261/2013.
Retornando os autos ao Parquet de Contas este ratificou,
in totum,o parecer ministerial de ﬂs. 1268/1277
Após vieram os autos conclusos a este relator.
FUNDAMENTAÇÃO
DA PRESCRIÇÃO:
Destaco, inicialmente, que corroboro o entendimento
do Ministério Público de Contas, que por meio de parecer
nº 2442/2016 da lavra do Procurador Luciano Vieira,
manifestou pela eminente ocorrência da prescrição:
A priori, cumpre acentuar, conforme dispõe o art. 71 da
LC n. 621/12 que “prescreve em cinco anos a pretensão

punitiva do Tribunal de Contas nos feitos a seu cargo”.
Por seu turno, o § 1° do referido artigo prevê que “a
prescrição poderá ser decretada de o�cio ou mediante
provocação de qualquer interessado, após manifestação
escrita do Ministério Público junto ao Tribunal de
Contas”.
No caso vertente, extrai-se dos autos que, quanto ao
Processo TC 1821/2011, o prazo prescricional (norma
material, com efeito retroativo, portanto) iniciouse no momento da autuação do feito (30/03/2011),
interrompendo-se com a citação válida do responsável
(24/10/2011). Já o que se refere ao Processo TC
4278/2011, que tramita em apenso, por terem a
natureza de fiscalização, o prazo prescricional iniciou-se
da ocorrência do fato, destarte, durante o exercício de
2010.
Segundo entendimento exarado no Acórdão 904/2003
do Tribunal de Contas da União, a interrupção faz com
que o prazo prescricional retorne ao início da contagem,
diversamente da suspensão, que, cessados os motivos,
recomeça a correr com o prazo que restava da suspensão.
Neste ponto, cumpre observar que a contagem de prazos
no âmbito dessa Corte de Contas baliza-se pelo art. 362
do RITCEES que, no inciso I, estabelece que “os prazos
[...] contam-se [...] a partir da data da juntada aos autos
do aviso de recebimento ou da certidão de cumprimento
da citação”. Destaca-se que este normativo aplica-se aos
processos em que houver apenas um responsável, como
é caso do Processo apenso TC 4278/2011.

No entanto, conforme se observa do quadro anterior,
a prescrição da pretensão punitiva referente aos fatos
objeto da prestação de contas (processo TC 1821/2011)
ocorrerá em outubro deste ano; já a pretensão punitiva
das irregularidades objeto do processo TC 4278/2011 se
consumará em outubro de 2017.
[...]
Tal posicionamento foi ratificado por meio do Parecer
Ministerial 00875/2019.
Ante o exposto, encampo o posicionamento ministerial
para reconhecer a consumação da prescrição da
pretensão punitiva deste Tribunal de Contas em relação
aos fatos narrados nos presentes autos que tratam da
Prestação de Contas Anual e do Relatório de Auditoria
do exercício de 2011 da Câmara Municipal de Vila Velha.
Todavia consoante se depreende das análises técnicas
conclusivas e do parecer ministerial 2442/2016, ratificado
pelo Parecer Ministerial 00875/2019, foram mantidas
irregularidades consideradas com gravidade suficiente
para resultar no julgamento pela irregularidade das
contas bem como para resultar em ressarcimento ao
erário, os quais passo a aprecias, posto que a prescrição
não impede a atuação fiscalizadora do Tribunal de
Contas.
DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL

Data da Citação
24/10/11 (ﬂ. 304)
16/10/12 (ﬂ. 876 do TC-

De início faço registrar que os técnicos deste sodalício,
consoante análise técnica consignada na ICC 018/2012 e
pelo Ministério Público de Contas (Parecer 2442/2016),
opinaram pela irregularidade das contas (Prestação de
Contas Anual – TC 1821/2011), tendo em vista que a
manutenção dos seguintes indícios de irregularidade:

1821/2011)

II.V – DÉFICIT FINANCEIRO (ITEM 1.5.1.2 DO RTC 211/11)

Nestes termos, imperioso ressaltar que a citação dos
responsáveis ocorreu da seguinte forma:
Processo TC
1821/2011
4278/2011

Destarte, como não decorreram 5 (cinco) anos da
citação, a prescrição ainda não se consumou.

www.tce.es.gov.br
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- Base normativa: Art. 1º, § 1º, da Lei nº 101/2000;
II.VI – DIVERGÊNCIA NA DÍVIDA EM QUE A CÂMARA
TEM A PAGAR PARA A PREFEITURA (ITEM 1.5.1.3 DO RTC
211/11) - Base normativa: Lei 4320/64, arts. 85, 87, 101
a 105
II.VII – AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO E/OU ACÚMULO
DE SALDO DE CONTAS DE ATIVO REALIZÁVEL E PASSIVO
FLUTUANTE (ITEM 1.5.1.4 DO RTC 211/11) - Base
normativa: Lei 4320/64, arts. 85, 87, 88, 89, 93, 101 a
105
II.X – DIVERGÊNCIA NA DESPESA ORÇAMENTÁRIA COM
OBRIGAÇÕES PATRONAIS ENTRE FOLHA DE PAGAMENTO
E VALOR EMPENHADO E LIQUIDADO (ITEM 1.5.1.7 DO
RTC 211/11) - Base normativa: Art. 3º da Res. 1.282/10
e arts. 6º e 9º da Res. 1.111/07, do Conselho Federal de
Contabilidade; artigo 60 da Lei Federal nº 4.320/1964;
incs. I e II do art. 22 c/c inciso I alínea b do artigo 30 da
Lei Federal nº 8.212/1991
II.XI – INADIMPLÊNCIA NO PAGAMENTO DE DÉBITOS DE
CONTRATO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO
RPPS (ITEM 1.5.1.9 DO RTC 211/11)
- Base normativa: Art. 40 da Constituição da República
do Brasil de 1988, art. 1º, inc. II, da Lei 9.717/98, art. 5º
inc. I, alínea b da Portaria MPS 204/08, arts. 27, 29, 30 da
Lei Complementar Municipal 7/2004
III.V - REALIZAÇÃO DE DESPESAS DO PODER LEGISLATIVO
ACIMA DO LIMITE CONSTITUCIONAL (ITEM 2.5.1 DO RTC
211/11) - Base normativa: Artigo 29-A, III da Emenda
Constitucional nº 58/2009
III.VI - OBRIGAÇÃO DE DESPESA CONTRAÍDA EM
DESACORDO COM A LRF (ITEM 2.6.1 DO RTC 211/11) Base normativa: Art. 42 da Lei 101/00
Passo a me posicionar sobre cada um destes
apontamentos.

DÉFICIT FINANCEIRO (ITEM 1.5.1.2 DO RTC 211/11 e
item II.V da ICC 18/2012)
As análises técnicas, após as justificativas, apontaram
a ocorrência, no exercício de 2010, de um déficit
financeiro da ordem de R$ 1.518.317,76, representando
um incremento ao déficit, em relação ao exercício de
2009, de R$ 168.308,10.
Pois bem, consoante a análise técnica (ICC 18/2012) as
contas da Camara Municipal iniciaram 2010 com um
déficit financeiro de R$ 1.350.009,66. Assim, tenho que,
em relação ao déficit apurado no final do exercício (R$
1.518.317,76), só é possível atribuir à gestão do exercício
de 2010 o incremento de R$ 168.308,10.
Neste sentido trago à baila excerto de voto que proferi
nos autos do Processo TC 5501/2015, acolhido à
unanimidade pelo colegiado da 2ª Camara

orçamento efetivamente comprometido por meio do
empenho, o déficit financeiro é um indicativo de má
gestão orçamentária e financeira, na medida que pode
indicar comprometimento de receitas de exercícios
subsequentes para fazer frente a despesas criadas no
exercício corrente, posto que estão sem cobertura
financeira. Tal distorção, a depender do tamanho e da
persistência, tende a gerar aumento do endividamento,
resultado que deve ser combatido pela gestão.
Tem-se então que, o déficit financeiro deve ser evitado,
sob pena de afronta ao disposto pela Lei 4.320/64 em
seu artigo 48, “b”, e pela Lei Complementar nº. 101 – Lei
de Responsabilidade Fiscal em seu artigo 1º, § 1º.
A Lei 4.320/64 em seu art. 48 assim determina:
Art. 48 – A fixação das cotas a que se refere o artigo
anterior atenderá aos seguintes objetivos:
a)(omissis)

[...]
O superávit financeiro, conceito trazido pela Lei 4.320/64,
como uma das fontes de recursos para abertura de
créditos adicionais, representa a diferença positiva entre
o Ativo e o Passivo Financeiros evidenciados no balanço
patrimonial. O contrário, a diferença negativa, é o déficit
financeiro.
Assim, ao apurar superávit financeiro (Ativo Financeiro
– Passivo Financeiro) significa que a unidade gestora
possui capacidade de honrar o seu passivo financeiro
com folga. Folga esta que poderá se utilizada para
suplementar créditos orçamentários para o próximo
exercício (43, § 1º, da Lei 4.320/64). Por óbvio, o déficit
financeiro, indica que a unidade gestora não possui tal
capacidade.
Mas não é só isso. Como a apuração do superávit
provém da dinâmica financeira do orçamento, qual
seja, sua geração é função de receitas recebidas e
www.tce.es.gov.br

b) Manter, durante o exercício, na medida do possível,
o equilíbrio entre a receita arrecadada e a despesa
realizada, de modo a reduzir ao mínimo eventuais
insuficiências de tesouraria.
Por sua vez a LC nº 101 de 04/05/2000 estabeleceu:
Art. 1º, § 1º – A responsabilidade na gestão fiscal
pressupõe a ação planejada e transparente, em que se
previnem riscos e corrigem desvios capazes de afetar o
equilíbrio das contas públicas [...]
Destaco que não há limitador previsto em lei para
o déficit ou superávit financeiros. Contudo, é dever
do gestor do Ente o acompanhar a execução do seu
orçamento, inclusive, tendo em vista compromissos
assumidos anteriormente, com a finalidade de manter o
equilíbrio entre receitas e despesas.
Em linha com tal pensamento, entendo que a presente
irregularidade deve ser mantida, contudo estou
Segunda-feira, 26 de agosto de 2019
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convencido de que o indicador de déficit financeiro,
isoladamente, não implica em desequilíbrio das contas,
significando irresponsabilidade na gestão fiscal,.
Como ensina o ilustre Professor Alexandre Assaf Neto [...]
a análise de balanços é fundamentalmente comparativa.
Ou seja, determinado índice, quando avaliado
isoladamente, não produz informações suficientes para
uma correta conclusão [...].
Então como razão de decidir teço as seguintes
considerações:
Em primeiro lugar é razoável verificar quanto tempo
(dias) da receita futura do Câmara de Vila Velha ficou
comprometida pelo incremento do déficit ocorrido em
2010, da ordem de R$ 168.308,10:
(a) Duodécimos do exercício de

18.266.414,36

2010
Média diária (a /365 dias)

50.044,97

Tem-se então que a média de diária dos duodécimos
recebidos pela Câmara Municipal de Vila Velha é de
R$ 50.044,97. Desta forma, o incremento de déficit
financeiro apurado em 2010 representou 3,3 dias da
receita da Câmara no exercício em apreciação, o que a
meu ver pode ser considerado inexpressivo e incapaz
de comprometer a execução orçamentária do exercício
subsequente.
Ante o exposto, adotando o princípio da razoabilidade,
entendo que, in casu, a presente irregularidade, por si
só, não macula as presentes contas.
DIVERGÊNCIA NA DÍVIDA EM QUE A CÂMARA TEM
A PAGAR PARA A PREFEITURA (ITEM 1.5.1.3 DO RTC
211/11 e II.VI da ICC 18/2012)
O Relatório Técnico aponta existência de divergência
nos registros contábeis da de dívida, cujo credor é a
Prefeitura Municipal que, segundo aponta, há evidencias

de tratar-se de falta de atualização da dívida. Instado a
se justificar, o responsável confirma que a divergência
se refere às atualizações não registradas contabilmente
pela Câmara e alega que “os ajustes serão contabilizados
no decorrer de 2011 e acrescenta que o valor do
parcelamento da Lei 4.740 (R$ 373.377,65), deverá ser
atualizado pela Prefeitura.
A análise técnica, registrada na ICC 18/2012, acolheu
parcialmente as justificativas apresentadas.
Pois bem.
Acolho integralmente a justificativa apresentada.
Ora, o gestor foi citado para justificar a divergência
entre os valores da dívida registrada na Prefeitura de
Vila Velha em comparação com aquela registrada pela
Câmara Municipal. Isso a meu ver, ele o fez por meio
da identificação dos registros ainda não realizados
pela Câmara e tomando providencias para que fossem
realizados, bem como pela identificação da parcela
ainda não atualizada pela Prefeitura.
Ora, trata-se de falha na contabilização cujas razões
foram esclarecidas. Por esta razão, afasto a presente
irregularidade.
AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO E/OU ACÚMULO DE
SALDO DE CONTAS DE ATIVO REALIZÁVEL E PASSIVO
FLUTUANTE (ITEM 1.5.1.4 DO RTC 211/11 e item II.VII
da ICC 18/2012)
O Relatório Técnico apontou que “em análise ao anexo
XVII (ﬂs. 59) e ao demonstrativo dos créditos a receber
(ﬂs. 61) foi constatado que há diversas contas, dentre
as quais as de consignações retidas de servidores e
de terceiros, sem recolhimento a quem de direito
ou recebimento/compensação, conforme o caso, se
perpetuando no balanço patrimonial, gerando acúmulo
de saldo”.
www.tce.es.gov.br

Instado a se justificar o gestor alegou que que está
verificando a procedência das pendências para tomar
as providências que se fizerem necessárias a fim de
regularizar no exercício de 2011.
Acrescentou que parte desse valor, ou seja, R$
240.485,97, é relativo aos descontos efetuados em folha
de pagamento de pessoal a �tulo de verbas devolutivas
e que não foram deduzidos dos proventos na ocasião
da emissão do empenho da despesa. Está sendo feito
o cancelamento desses valores no exercício de 2011, a
fim de regularizar essas contas e que em 2011 já está se
contabilizando essas despesas de forma correta.
Informou também estar juntando o demonstrativo
acompanhado das relações desses descontos efetuados
no período de 2006 a 2010 conforme registro na
Demonstração da dívida Flutuante (Anexo XVII) do
mesmo período e o razão de cada conta demonstrando
o cancelamento da dívida em 2011.
A área técnica (ICC 18/2012), acatou parcialmente
as justificativas, tendo em vista que, mesmo após
os esclarecimentos prestados, houve contas cuja
regularização não foi comprovada.
Pois bem.
Ante a exaustiva análise consignada na ICC 18/2012,
entendo haver razão á área técnica quanto a não
comprovação da regularização plena dos valores
registrados no passivo da Câmara Municipal.
Todavia, considero que a cifra total contabilizada em
contas do passivo, cujo saldo não foi considerado
regularizado em 2010, soma R$ 28.389,31 o que
representava 2% do passivo financeiro ( R$ 1.521.040,84)
e 0,10% do passivo total, demonstrados naquele
exercício no balanço patrimonial ( ﬂs. 1820/1821).
Assim, entendo que também esta impropriedade não
pode, por si só, macular as contas deste exercício.
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DIVERGÊNCIA NA DESPESA ORÇAMENTÁRIA COM
OBRIGAÇÕES PATRONAIS ENTRE FOLHA DE PAGAMENTO
E VALOR EMPENHADO E LIQUIDADO (ITEM 1.5.1.7 DO
RTC 211/11 e II.X da ICC 18/2012)
O relatório Técnico ao confrontar as informações das
folhas de pagamentos (ﬂs. 109-157) constatou empenho
e a liquidação a menor de despesa relativa a obrigações
patronais em um total de R$ 52.545,04.
Em suas justificativas reconhece a contabilização a
menor e encaminha documento para comprovar a
regularização do registro contábil em 2011.
Ao analisar as justificativas apresentadas, a área técnica
registra na ICC 18/2012 que na documentação trazida
pela defesa não foi enviado “documento que comprove
o reconhecimento e pagamento da despesas junto à
autarquia pertinente”.
Pois bem.
Divergindo da área técnica sou pelo acolhimento das
justificativas apresentadas. Explico.
A área técnica refutou os argumentos de defesa pelo
fato de não ter sido comprovado o recolhimento da
obrigação patronal ora referida. Todavia, o gestor foi
citado pela não sua não contabilização e em respeito ao
sagrado princípio do contraditório e ampla defesa, não
posso julgar o responsável por um ato que ele não foi
citado.
Assim, ante a justificativa e os documentos trazidos aos
autos que comprovam a regularização da contabilização
de R$ 52.545,04 de contribuições patronais, relativas
ao exercício de 2010, sou pelo afastamento da presente
irregularidade.
INADIMPLÊNCIA NO PAGAMENTO DE DÉBITOS DE
CONTRATO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES
AO RPPS (ITEM 1.5.1.9 DO RTC 211/11 e II.XI da ICC

18/2012)
Segundo o Relatório Técnico a Câmara de Vila Velha
firmou com o RPPS do município Instrumentos públicos
de confissão de dívida relativos ao não repasse das
contribuições previdenciárias de jan/07 a nov/08,
mar/05 a dez/06, bem como ao aporte inicial do período
de jan/05 a dez/07, por meio dos quais foi feito o
parcelamento do débito que deveria ser quitado entre
2009 e 2013. Entretanto, segundo o apontamento, em
2010 não houve pagamento de qualquer parcela de
dívida com o IPASVVE.
Em suas justificativas o gestor informa que está
verificando esse débito acumulado desde exercícios
anteriores, relativo a mandatos de outros Presidentes do
Legislativo e está providenciando o pagamento devido ao
Instituto de Previdência Próprio - IPASWE. Encaminhará
a este Tribunal de Contas as providências tomadas em
relação à dívida com o RPPS, argumento refutado pela
área técnica ante a não comprovação do recolhimento
das parcelas em atraso.
Em sua sustentação oral o gestor informou que:
Lei Municipal nº 5381/2012 e 0022/2012: autorizou a
CMVV a efetuar os pagamentos dos débitos com o RPPS
Municipal, sendo:
Patronal ref. período de jan/2007 a nov/2008 - R$
2.093.262,56 em 240 parcelas de R$ 8.721,92 +
atualização IPCA e Juros (0,5% a.m), tendo sido pago até
2016 R$ 427.374,08 e juros de R$ 558.889,53;
Parte Servidor ref. período de mar/2005 a jul/2006 - R$
594.968,22 em 60 parcelas de R$ 9.916,14 + atualização
IPCA e Juros (0,5% a.m), tendo sido pago até 2016 R$
485.890,86 e juros de R$ 610.337,13;
*Esse parcelamento foi quitado em nov/2017.
A

área

técnica

refutou

a
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defesa

apresentada,

argumentando, em síntese, que “os documentos
trazidos neste momento não são novos na acepção
processual, haja vista que não são contemporâneos aos
fatos e nem desconhecidos/indisponíveis ao responsável
naquele momento. Na verdade, são supervenientes aos
fatos e à própria defesa constante dos autos, e acabam
por corroborar com a manutenção das irregularidades,
tendo em vista que o parcelamento da dívida junto ao
Órgão Previdenciário local deveria ter sido quitado no
ano de 2010 e não somente em 2016 como acabou
acontecendo.”.
Pois bem.
Os fatos tratados nesta irregularidade já foram objeto
de apreciação por esta Corte de Contas nos autos dos
Processos TC 3089/2013 (Prestação de Contas Anual
Exercício de 2012), 10484/2016 e 3876/2015, cujos
exerctos dos Acórdãos reproduzo a seguir:
Processo TC 3089/2013
Instrução Contábil Conclusiva 063/2014-7, acompanhada
pela Instrução Técnica Conclusiva 3260/2014 e pelo
Ministério Público de Contas( Parecer PJC 03718/2014)
II.V – INADIMPLÊNCIA NO PAGAMENTO DE DÉBITOS
DE CONTRATO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES
AO RPPS (ITEM 3.3.1.E DO RTC 252/13): - Base
normativa: art. 40 da Constituição da República do Brasil
de 1988, art. 1º, inc. II, da Lei 9.717/98, art. 5º inc. I,
alínea b da Portaria MPS 204/08, arts. 27, 29, 30 da Lei
Complementar Municipal 7/2004;
Conforme documentação acostada ao proc. TC 1776/08
a Câmara firmou com o RPPS do município Instrumentos
públicos de confissão de dívida relativos ao não repasse
das contribuições previdenciárias de jan/07 a nov/08,
mar/05 a dez/06, bem como ao aporte inicial do período
de jan/05 a dez/07. Estes instrumentos parcelaram a
dívida em, respectivamente, 48 e 60 parcelas a contar
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da data de 23/12/2008. Portanto, de 2009 a 2013, a
Câmara tem o compromisso de quitar seu passivo com
o IPASVVE.
Entretanto, conforme se verifica do Anexo 16 (ﬂs. 32) não
há pagamento regular das parcelas dos parcelamentos
firmados, num valor total de R$ 3.712.791,49,
contrariando a legislação supramencionada e
prejudicando a arrecadação do RPPS municipal. O
não pagamento das obrigações previdenciárias pelo
Poder Legislativo transfere para gerações futuras a
responsabilidade pelo custeamento da previdência.
Ressalte-se que o pagamento de atualização monetária,
juros e multa em função de atrasos no recolhimento de
contribuições, utilizando-se de recursos do Poder Público,
são passíveis de ressarcimento aos cofres municipais em
face do caput do artigo 70 da Constituição do Estado do
Espírito Santo (princípio da economicidade).
JUSTIFICATIVA APRESENTADA (FLS. 245):
Afirmou o defendente que todo o passivo das
contribuições previdenciárias existente da Câmara
Municipal junto ao IPASVVE foi parcelado na Lei 5.384/12
e quitado o débito referente ao aporte inicial de janeiro
de 2005 a dezembro de 2007, em razão do repasse em
janeiro de 2012 ao IPASVVE no valor de R$ 328.046,99,
relativo às duas confissões de dívida firmadas por este
Legislativo, descontadas no duodécimo. O valor não
pôde ser abatido no parcelamento por determinação
do Ministério da Previdência no qual recusou o valor
em virtude de não haver lei específica para os débitos
do IPVV. A lei anterior, 4.790/2008, determinava em seu
artigo 12:
Art. 1 - Fica o Poder Executivo autorizado a descontar do
“duodécimo” devido ao Poder Legislativo, até o limite de
R$ 4.528.035,84 (quatro milhões, quinhentos e vinte e
oito mil, trinta e cinco reais e oitenta e quatro centavos),

divididos em 180 (cento e oitenta) parcelas de R$
25.155,75 (vinte e cinco mil, cento e cinqüenta e cinco
reais e setenta e cinco centavos), referentes a débitos do
INSS patronal e parte servidor, IPASVVE e IR - Imposto de
Renda, dos exercícios de 2007 e 2008.
Vê-se que o artigo supra versava sobre os débitos
referentes a INSS patronal e parte servidor, IPASVVE e
IR — Imposto de Renda, entretanto, o próprio Instituto
de previdência, orientou que se fizesse uma nova lei de
parcelamento dentro dos parâmetros da Previdência.
Sendo assim, a Câmara Municipal de Vila Velha editou
a Lei 5.384 de novembro de 2012, autorizando o Poder
legislativo Municipal a proceder ao parcelamento de
débitos junto ao Instituto de Previdência de Vila Velha —
IPVV, conforme orientou o próprio Instituto.
O valor apurado do aporte inicial totalizou R$ 328.000,00
que foi abatido do valor repassado, conforme consta do
Art. 2º da Lei N° 5.384. O saldo restante foi devolvido
à Câmara. Por fim, ressalta-se que o parcelamento foi
reconhecido no exercício de 2012 em conformidade
com a Lei aprovada e o pagamento da primeira parcela
foi efetuado em dezembro de 2012, conforme relatório
anexo.
ANÁLISE:
A defesa acostou a ﬂs. 273 a lei 5384 de 23/11/12 e
anexos, sendo que o anexo 16 (ﬂs. 278) demonstra
a baixa da 1ª parcela paga ao IPASVVE, bem como
documentação do exercício de 2013 comprovando o
pagamento de parcelas. A dívida ao IPASVVE objeto
de apontamento totaliza R$ 4.063.794,39 e está assim
discriminada na lei:
(FIGURA)
Desta forma, considera-se saneado este apontamento.
Processo TC 10484/2016 – Recurso de Reconsideração
www.tce.es.gov.br

Excerto do voto 764/2018 – Condutor do Acórdão
190/2018
[...]
DO MÉRITO RECURSAL:
A área técnica e o douto representante do Parquet de
Contas, entenderam que as justificativas e documentos
apresentados pelo recorrente, foram suficientes para
elidir as irregularidades constantes dos itens 1.1 e 1.2 do
v. Acórdão atacado.
[...]
Manifestação Técnica 1119/2017, acompanhada pelo
Instrução Técnica de Recurso 0172/2017 e pelo Parecer
do Ministério Público de Contas 06731/2017
[...]
2.2 AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DOS PARCELAMENTOS DE
DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (item 2.3 da ICC 105/2015 e
2.2 MT 211/2016).
Base Legal: Normas Brasileiras de Contabilidade, art.
195, inciso I, da Constituição Federal/1988; art. 1º, inciso
II, da Lei Federal 9.717/1998; art. 30, inciso I, alínea b,
da Lei Federal nº 8.212/1991; e art. 15, caput, da Lei
Federal nº 8.036/1990 e Lei Complementar Municipal nº
22/2012.
DA MANIFESTAÇÃO TÉCNICA 211/2016 (ﬂs. 522/534,
processo TC 2.561/2014):
Destacou-se, na ICC 105/2015 (ﬂs. 459-461):
De acordo com o RTC 13/2015, a tabela 7 demonstra que
a Câmara Municipal não efetuou regularmente em 2013
o pagamento das parcelas pertinentes a parcelamento
de dívida com a Prefeitura, ocasionada pelo Executivo
estar custeando a dívida da Câmara com o INSS, bem
como da dívida com o RPPS.
Tabela 7: Movimentação de débitos previdenciários Em R$ 1,00
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(TABELA)
Fonte: [Processo TC 2561/2014 - Prestação de Contas
Anual/2013]
JUSTIFICATIVA (ﬂs. 77-81): (indicando as páginas das
tabelas suprimidas)
I. Da Dívida Fundada com a Prefeitura — Parcelamentos
de débitos/INSS
A dívida acumulada referente aos parcelamentos
firmados com a Prefeitura totaliza até 2013 em
R$ 29.435.665,03, sendo que R$ 18.071.706,01 é
referente ao valor original (principal + encargos) e R$
13.458.593,28 (R$ 235.837,08 + R$ 13.222.756,20)
referente à atualização do saldo devedor (Taxa Selic),
sendo que no período de 2006 a 2013 a Câmara efetuou
pagamentos no valor de R$ 2.094.534,24, conforme
documentos juntados ao “DOC. 10”.
A Câmara solicitou à Prefeitura através de oficio que
as dívidas oriundas desses parcelamentos relativos aos
débitos previdenciários fossem transformadas em um
único parcelamento, com valores mensais passíveis
de pagamento, tendo em vista que o saldo devedor
aumenta anualmente em razão da atualização do saldo
acumulado pela taxa Selic, a fim de que possa vir a
efetuar os pagamentos mensais.
Conversamos com o Secretário Municipal e o
Subsecretário da Secretaria Municipal de Finanças
(SEMFI) a possibilidade de passarmos a pagar a dívida
numa parcela mensal de aproximadamente, R$
70.000,00 (setenta mil reais), considerando que esse
valor comprometerá anualmente o gasto do poder
legislativo em R$ 840.000,00 (oitocentos e quarenta mil
reais), equivalendo a 3,12% (três vírgula doze por cento)
do orçamento total de R$ 26.905.666,00 (vinte e seis
milhões e novecentos e cinco mil e seiscentos e sessenta
e seis reais), fixado para o exercício financeiro de 2015

desse Poder. Estamos aguardando a resposta da PMVV/
SEMFI para regularizar essa situação.
II. Da Dívida Fundada com o Instituto de Previdência –
IPVV
Em relação ao Instituto de Previdência (IPVV) temos
efetuado os pagamentos mensais das parcelas
relativas aos três parcelamentos das contribuições
previdenciárias, sendo R$ 23.002,90 no exercício de
2012 e R$ 276.034,80 no exercício de 2013, conforme
documentos juntados ao “DOC. 11”.
Tabela XIV - Demonstrativo de Parcelamento de Débitos
com o IPVV - até 31/12/2013 (ﬂ. 78)
III. Da Consolidação da Dívida Fundada
Abaixo, demonstramos a composição da divida fundada
de forma consolidada.
Tabela XV - Demonstrativo do Parcelamento da DÍVIDA
FUNDADA – CONSOLIDADO (ﬂ. 79)
Quanto á movimentação efetuada no grupo contábil
do Passivo Não Circulante - débitos previdenciários,
informamos que foram registrados alguns lançamentos
indevidos e que após a conciliação das contas fizemos as
devidas regularizações no exercício de 2014.
Na PCA do exercício de 2014, estamos evidenciando no
Anexo 16 as regularizações e pagamentos efetuados junto
a PMVV e ao IPVV bem como os ajustes e lançamentos
de estornos efetuados para a devida regularização dos
registros.
Abaixo estamos demonstrando a composição de cada
parcelamento após os ajustes contábeis.
Tabela XVI - Demonstrativo da Divida Fundada - Exercício
de 2013 (ﬂ. 79)
Diante do exposto, Senhor Conselheiro Relator,
solicitamos considerar nossas justificativas com base nos
www.tce.es.gov.br

esclarecimentos e documentos que estamos acostando
para cada item apresentado e esperamos ter atendido
naquilo que nos foi solicitado e, nos colocamos a
disposição, para quaisquer outros esclarecimentos e
fornecimentos de documentos e relatórios necessários
à elucidação das inconsistências apresentadas na
Prestação de Contas Anual do Exercido de 2013.
ANÁLISE:
De acordo com as justificativas e documentos
encaminhados pela Câmara de Vila Velha, (Doc. 10 - ﬂs.
413-430), os Parcelamento de Débitos com a Prefeitura/
INSS vêm sendo realizados a partir de 2002 e atualizados
ao longo dos anos, sem, contudo, ter havido pagamentos
dos mesmos, cuja dívida se encontra em constante
crescimento.
O defendente alega estar em contato com a Prefeitura
visando renegociar a forma de pagamento dos
parcelamentos de forma unificada e possível de ser
paga, no entanto, não foram encaminhados documentos
comprovando tais negociações.
Quanto aos Parcelamentos de Débitos com o RPPS/
IPVV, conforme Doc. 11 (ﬂs. 431-440) foram pagas as
parcelas de nº 2 a 13 no exercício 2013. Observa-se, no
entanto que os valores pagos demonstrados no Anexo
XVI – Demonstrativo da Dívida Fundada (DEMDIF),
apresentam uma pequena divergência relativamente
aos apontados na defesa.
Sendo assim, tendo em vista que os Parcelamentos de
Débitos com a Prefeitura, relativos ao INSS relativamente
ao exercício 2013 não foram pagos, considera-se este
item não regularizado.
Por ocasião da sustentação oral, a interessada, Sra. Tânia
Mares Loureiro Martins, contadora da Câmara Municipal
de Vila Velha, por meio de substabelecimento (ﬂ. 519),
apresentou os seguintes esclarecimentos (ﬂs. 483-484):
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[...]
E com relação ao segundo ponto, foi o parcelamento
dos débitos previdenciários firmados com a Prefeitura.
Estávamos acompanhando de perto essa busca junto
à Prefeitura para criar uma lei para que pudéssemos
juntar todos os valores do parcelamento. O que são
esses parcelamentos? São dívidas dos anos anteriores
que foram apuradas pelo INSS e a Prefeitura assumiu e
ficou de parcelar junto com o Poder Legislativo. Foi uma
questão que o Tribunal sempre questionava conosco
porque não registrávamos contabilmente a informação
que a Prefeitura encaminhava todos os anos sobre essa
dívida. Não �nhamos, ainda, a informação oficial desses
valores e acatamos pela citação desta Corte em estar
registrado, em obediência aqui, esses valores. Esses
parcelamentos somam um valor muito alto. Consta
no processo a dívida acumulada aos parcelamentos
que totalizam, até 2013, R$ 29.435.665,03, sendo que,
dentro desse valor, os valores de encargos, juros, somam
aí quase R$ 14.000.000,00. Então, a Câmara não teve
mesmo a condição de assumir ou forma como pagar, não
�nhamos, e buscamos junto a Prefeitura pelos o�cios,
conversas e reuniões, o Presidente da Casa junto ao
Secretário de Finanças e o Subsecretário, para buscar
uma condição a fim de transformar uma lei, um único
parcelamento dos valores passível de pagamento, sendo
que, até tendo em vista que o saldo devedor aumenta
anualmente em razão do saldo acumulado pela taxa Selic.
Foi feita a proposta o Projeto de Lei, e estamos, ainda,
nesse aguardo desse parcelamento. Então, com relação
a fé que temos a firmar o pagamento com o Instituto de
Previdência Municipal, está sendo cumprido e, no caso,
aqui, só está pendente esse déficit previdenciário junto
ao INSS, firmado pela Prefeitura, que estamos buscando,
incessantemente, junto ao Prefeito, a solução o mais
urgente possível. Essas são as minhas considerações,

agradeço aos Srs. Conselheiros e peço que seja juntada
essa documentação em relação a essa liquidação de
despesa e que fosse encaminhada a equipe técnica.
Obrigada.
Preliminarmente, cabe enfatizar que a defendente
solicitou a juntada de documentação em sua sustentação
oral (ﬂs. 488-513), encaminhando os Processos
Administrativos 4098/2013 e 27/2014 da Câmara
Municipal de Vila Velha, referentes ao recolhimento
das guias previdenciárias do INSS de dezembro/13
e do décimo terceiro salário, respectivamente, não
havendo pertinência com a ausência de pagamento dos
parcelamentos de débitos previdenciários.
Com relação às alegações da sustentação oral, a cargo
da interessada, Sra. Tânia Mares Loureiro Martins,
contadora da Câmara Municipal de Vila Velha, consta na
defesa, apresentada em resposta ao RTC 13/2015 (ﬂs. 7781), os argumentos de que já haviam sido feitos contatos
com a Prefeitura, através de o�cios e conversas com o
Secretário e o Subsecretário da Secretaria Municipal
de Finanças (SEMFI), para a transformação das dívidas
previdenciárias em um único parcelamento.
Com relação à proposta de Projeto de Lei, responsável
pela unificação das dívidas previdenciárias da Câmara
Municipal de Vila Velha junto à Prefeitura, apresentase como argumento novo, porém desacompanhado do
respectivo Projeto de Lei para demonstrar a iniciativa.
Sendo assim, entende-se que a defesa não apresentou
justificativa capaz de afastar o indicativo de irregularidade
referente à ausência de pagamento dos parcelamentos
de débitos previdenciários, motivo pelo qual se opina
pela manutenção do item.
RAZÕES DO RECURSO (ﬂs. 26/33, processo TC
10.484/2016):
I. Da Dívida Fundada com a Prefeitura - Parcelamentos
www.tce.es.gov.br

de débitos/INSS
Primeiramente, insta destacar que a presente
irregularidade versar sobre “ausência de pagamento dos
parcelamentos de débitos previdenciários”, tais débitos
não são com a previdência, mas sim com a prefeitura
municipal de Vila Velha/ES, eis que o poder executivo
efetuou o pagamento dos débitos e se sub-rogou na
dívida.
Pois bem, a dívida acumulada referente aos débitos
previdenciários inscritos como parcelamentos com a
Prefeitura totalizaram até 2013 a importância de R$
29.013.832,61, conforme tabela XVII abaixo e ANEXO XVI
- Demonstrativo da Dívida Fundada juntado a PCA/2013,
conforme documentos juntados ao “DOC. 13”.
Tabela XVII - Demonstrativo da Dívida Fundada até o
exercício de 2013.
(FIGURA)(FIGURA)
II. Justificativas quanto à falta de pagamento dos
parcelamentos com a PMVV:
Verificou-se a inscrição de obrigação previdenciária com a
Prefeitura Municipal referente a débitos previdenciários
e cujos valores foram atualizados anualmente pela taxa
SELIC pela Secretaria de Finanças daquele órgão. No
entanto, esses valores foram registrados pela Prefeitura
em anos anteriores no seu Balanço sem a anuência
desse Poder e sem lei autorizativa.
Informamos que esses débitos são originários de
auditorias realizadas pela Receita Previdenciária sobre
as folhas de pagamentos do legislativo e na ocasião
os mesmos foram imputados ao Poder Executivo que
através de Termos de Parcelamentos firmados com o
INSS, efetuou os pagamentos.
Tempos depois, esses valores pagos foram inscritos
na Prefeitura como créditos a receber do Legislativo.
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A partir da análise de PCA Consolidada efetuada pelo
TCEES, foi constatada a divergência dos registros entre
os poderes e a Contabilidade da Câmara efetuou-os em
conformidade com os valores inscritos pela Prefeitura e
anualmente procedia com o ajuste dos saldos de cada
parcelamento conforme informação dada pelo setor de
contabilidade da Prefeitura.
Nesse diapasão, até o ano de 2015 não havia sido
enviado pelo Poder Executivo um projeto de lei que
regulamentasse a forma de pagamento desses valores,
O QUE IMPOSSIBILITOU O PGAMENTO ATÉ ENTÃO.
O projeto de lei até então requerido pela Câmara
Municipal de Vila Velha devia deveria dispor a respeito
de:

com os valores acima, conforme preceitua o § 2º.
Abaixo, estamos demonstrando a situação atual da
dívida com a prefeitura, conforme definido no§ 2º e
Anexo Único da Lei.
Tabela XVIII: Demonstrativo da atualização e ajustes
dos parcelamentos de débitos previdenciários com a
Prefeitura
(FIGURA)
O valor de R$ 33.034.990,37, constante do Balanço
Patrimonial do exercício de 2015 e do Anexo 4, I C 046 RELUCI, quando 53, foi ajustado para R$ 24.352.034,90 e
representando 8.412.918,8460 VPRTM’s.
Tabela XIX: Resumo da Dívida Lei nº 5.783/2016

a) Quantidade e valor das parcelas;

(FIGURA)

b) Índice de correção; e

Dessa forma, a dívida total com a PMW foi reavaliada
em R$ 24.352.034,90 (vinte e quatro milhões e trezentos
e cinqüenta e dois mil e trinta e quatro reais e noventa
centavos) e que deverá ser quitada em 240 parcelas de
R$ 101.466,81 a partir de setembro/2016, e que está
evidenciado no Demonstrativo II e abaixo:

c) Prazo de pagamento.
Assim, após diversas cobranças por parte do legislativo,
nesse exercício de 2016 foi enviado ao Legislativo o
projeto de lei para amortização da dívida e o mesmo
foi aprovado convertendo-se na lei de parcelamento
nº 5.783 de 09/09/2016 a qual foi publicada no Diário
Oficial do Município (DIO-W) em 12/09/2016 e cuja
cópia encontra-se juntada ao “DOC. 14”.
A dívida total aprovada foi de R$ 24.352.034,89 (vinte
e quatro milhões e trezentos e cinqüenta e dois mil e
trinta e quatro reais e oitenta e nove centavos), dividida
em 240 (duzentos e quarenta) parcelas de R$ 101.466,81
(cento e um mil e quatrocentos e sessenta e seis reais e
oitenta e um centavos), e cujos valores serão corrigidos
pelo Valor Padrão de Referência do Tesouro Municipal
(VPRTM), conforme estatui os§§ 1º e 4º.
Em relação ao montante inscrito no Balanço Patrimonial,
a referida lei determina o seu ajuste em conformidade

Tabela XX: Apuração do Valor da Parcela da Dívida
PMVV Consolidada
(FIGURA)
Informamos que já foi efetuado o pagamento das parcelas
01/240 em 29/09/2016 e 02/240 em 27/10/2016 no
valor de R$ 101.466,81 junto a Caixa Econômica Federal,
conforme comprovantes ora anexados ao “DOC. 15”.
Informamos ainda que providenciamos os ajustes
decorrentes desse parcelamento autorizado pela Lei
Municipal acima nesse exercício, conforme Nota de
Lançamento Contábil Manual nº 12/2016 de 12/09/2016
no valor de R$ 8.682.955,49 e cujo documento estamos
juntando ao “DOC. 16”.
www.tce.es.gov.br

Ante todo o exposto, não há que se falar em falta de
parcelamento dos débitos previdenciários, eis que,
assim que o poder Executivo do Município de Vila Velha
realizou o envio do projeto de lei necessário - que era
de iniciativa exclusiva do poder executivo - a Câmara
Municipal de Vila Velha aprovou o projeto de lei e já
realizou o pagamento das duas parcelas já vencidas no
último dia útil dos meses de setembro e outubro de
2016.
ANÁLISE TÉCNICA:
Além das razões do recurso, o recorrente também
fez juntar aos autos cópia do Acórdão 324/2017 (ﬂs.
487/494), que julgou regulares as contas do exercício
de 2015 da Câmara Municipal de Vila Velha, bem
como alegou que as contas do exercício de 2014 foram
julgadas regulares, porém ainda pendente de publicação
do Acórdão, sendo que em ambas as contas o mesmo
indicativo de irregularidade havia sido apontado, porém
saneado.
Das argumentações e documentos apresentados pelo
recorrente, verifica-se que os parcelamentos de débitos
previdenciários, pendentes de pagamento, registrados
pela Câmara Municipal sem lei autorizativa, são
provenientes de dívida junto à Prefeitura, decorrentes
de Termos de Parcelamentos firmados com o INSS, de
forma consolidada.
Depreende-se que o pagamento ficou pendente até o
exercício de 2016, quando foi sancionada a Lei Municipal
5.783/2016, de 09/09/2016, a qual, além de atualizar a
dívida, estabeleceu parâmetros quanto ao parcelamento,
correção dos valores e ajustes contábeis.
De acordo com a Lei 5.783/2016, e demais documentos
anexados, o total da dívida de R$ 33.034.990,37, foi
reduzido para R$ 24.352.034,88 em 240 parcelas de
R$ 101.466,81, a serem pagas mensalmente a partir de
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setembro/2016 e corrigidas anualmente pela VPRTM –
Valor Padrão de Referência do Tesouro Municipal.
Consta dentre os documentos acostados à defesa (DOC
15), comprovação dos pagamentos das parcelas 1 e
2/240, em 29/09 e 27/10/2016, respectivamente.
Em consulta realizada no sistema CidadES, verifica-se
que o saldo do parcelamento em questão, registrado
no Demonstrativo da Dívida Fundada indica que foram
pagas 4 parcelas no exercício de 2016, indicando que
o compromisso vem sendo cumprido pelo Legislativo
Municipal.
Diante de todo o exposto e da comprovação de
regularização do parcelamento, sugere-se afastar o
presente indicativo de irregularidade. (g.n.)
Tendo em vista os julgados acima, acima mencionados
que tratam da mesma “ parcelamento de débitos
previdenciários com o IPASVV” que abrange o mesmo
período tratado nestes autos, sou pelo afastamento da
presente irregularidade.
REALIZAÇÃO DE DESPESAS DO PODER LEGISLATIVO
ACIMA DO LIMITE CONSTITUCIONAL (ITEM 2.5.1 DO
RTC 211/11 e item III.V da ICC)
Relata-se no Relatório Técnico que “Em observância
às disposições contidas no Art.29-A da Emenda
Constitucional nº 58/2009, apurou-se o limite máximo
permitido de gasto com o Poder Legislativo no montante
de R$ 15.595.415,73, e o valor efetivamente gasto com a
Câmara no exercício de 2010, de R$ 19.867.457,36”, um
excesso de R$ 4.272.041,64.
A defesa sustentou que as despesas realizadas no
exercício de 2010 pelo Legislativo tiveram amparo na
Sentença Judicial dada pelo Poder Judiciário.
A área técnica, em rica análise, manifestando-se como
segue:

O art. 29-A da Constituição da república, alterado pela
Emenda Constitucional (EC) nº 58 de 24/09/09 prevê
que o total da despesa do Poder Legislativo Municipal,
incluídos os subsídios dos Vereadores e excluídos os
gastos com inativos, não poderá ultrapassar, no caso de
Vila Velha, considerando a sua população, o percentual
de 5% relativos ao somatório da receita tributária e das
transferências previstas no § 5º do art. 153 e nos arts.
158 e 159, efetivamente realizados no exercício anterior.
A EC 58/09, no caso de Vila Velha, fez com que a despesa
do Legislativo fosse reduzida de 6% para 5% da receita
base de cálculo.
De acordo com o inc. I, § 2º do mesmo artigo da
Constituição, constitui crime de responsabilidade do
Prefeito Municipal efetuar repasse que supere os tais
5%. Desta forma, apesar de constar na lei orçamentária
de 2010 do município uma despesa prevista de R$
18.992.000,00 para o Legislativo, o Chefe do Executivo,
no decorrer do exercício de 2010, limitou os repasses de
duodécimos à Câmara Municipal de modo a cumprir os
5% previstos na EC 58/09.
Por seu turno, através de seu Procurador, a Câmara
Municipal ajuizou ação de mandado de segurança
no Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo, Vara
dos Feitos da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha
(Processo nº 035.100.810.999), requerendo medida
liminar a fim de manter o repasse duodecimal em 6%
da base de cálculo, argüindo que a LDO e a LOA foram
aprovadas antes de 01/01/10, não se aplicando a
alteração contemplada na EC 58/09.
Como justificativa pelo excesso de despesa, apontamento
do presente item, a defesa acostou a decisão da Juíza
de Direito Eliana Junqueira Munhós Ferreira, favorável
à Câmara Municipal, conforme se verifica a ﬂs. 755-772.
Em análise a referido documento verificou-se, a princípio,
www.tce.es.gov.br

que a referida juíza considerou que a LOA (Lei 4.880
de 14/01/10) foi discutida, votada e aprovada quando
a EC 58/09 já era conhecida e publicada. A EC 58/09
foi publicada em 24/09/09 e a LOA de 2010 teve seu
projeto encaminhado a partir do dia 15/10/09. Assim, os
argumentos apresentados pela Câmara Municipal não
foram eficazes a ponto de promover um convencimento
favorável da magistrada.
Entretanto, a magistrada considerou também que à época
da elaboração da lei orçamentária de 2010 (Lei 4.880/10)
as receitas base de cálculo efetivamente recebidas no
exercício anterior (2009) eram desconhecidas, visto
que os últimos quatro meses de 2009 ainda estavam
em curso. Assim, segundo seu entendimento, somente
eram conhecidas as receitas efetivamente arrecadadas
em 2008, exercício imediatamente anterior.
Seguindo este raciocínio, foram tomadas por base
as receitas primárias previstas e realizadas em 2008
e as previstas em 2009, constantes nos Anexos
Demonstrativos da LDO, concluindo a magistrada que a
despesa prevista de R$ 18.992.000,00 da LOA de 2010,
para a Câmara de Vila Velha, era inferior ao limite de 5%,
conforme reproduzido:
Para tal cálculo basta tomar por base a especificação nos
referidos Anexos Demonstrativos da LDO das Receitas
Primárias, previstas e realizadas em 2008 e previstas na
Lei Orçamentária de 2009.
A receita primária corresponde às receitas fiscais líquidas,
a qual resulta do somatório das receitas correntes e de
capitais excluídas as receitas de aplicações financeiras
(juros de �tulos de renda), operações de crédito,
amortização de empréstimos e alienação de ativos. Por
sua vez o somatório da arrecadação tributária e das
transferências na repartição tributária do Estado e da
União, estabelecido como base de cálculo pelo citado
Segunda-feira, 26 de agosto de 2019

54

ATOS DO PLENÁRIO

art. 29-A da CF, apenas não inclui a Receita de Capital
que deve ser deduzida da Receita Primária, para o fim
de estabelecimento do citado limite de despesas do
Legislativo. Assim, tanto na LOA de 2009 (disponível
no site da PMVV), como nos anexos da LDO de 2010
que contem o Demonstrativo da Meta Fiscal realizada
em 2008, pode-se conferir que o referido somatório
previsto no art. 29-A da CF, supera 400 milhões de reais,
tanto na previsão para o ano de 2009, que foi de R$
483.679.000,00 (LOA 2009), como na meta realizada em
2008, que foi de R$ 433.740.000,00 (ﬂs. 45).
Ora, se considerarmos que a LOA n° 4.880 (ﬂs. 85/9 0)
destinou R$ 18.992.000,00 (dezoito milhões, novecentos
e noventa e dois mil reais) à Câmara Municipal em 2010,
veremos que tal montante representa 5% (cinco por
cento) de R$ 379.840.000,00 (trezentos e setenta e nove
milhões, oitocentos e quarenta mil reais), portanto, é
fácil constatar que não houve na mesma uma previsão
orçamentária superior ao limite estabelecido no inciso III
do art. 29-A da CF.
Aliás, quanto ao referido limite é bom que se ressalte
que é ele limite máximo para as despesas da Câmara
Municipal e que não pode ser ultrapassado tanto
que, se por descuido, tal limite fosse ultrapassado na
LOA, caberia ao Chefe do Executivo Municipal limitar
o repasse do orçamento em observância ao limite
constitucionalmente imposto.
Este, entretanto, está demonstrado acima, não foi o caso
dos autos, já que a previsão orçamentária destinada à
impetrante na Lei 4.880, que estimou a receita e fixou
a despesa do Município de Vila Velha para o exercício
financeiro de 2010, não ultrapassou o limite de 5%
estabelecido no arte 29-A da CF, embora no período
anterior à vigência da EC 58/2009 que reduziu tal limite
estivesse a impetrante em outra faixa de limitação de

despesa, qual seja a de 6% (seis por cento).
Feitas estas constatações no exame da Lei Orçamentária
anual em vigor, é de se afastar a justificativa do Sr. Prefeito
Municipal de que “a alteração dos valores dos repasses
às câmaras, introduzida pela Emenda Constitucional 58
de 2009, reduziu o valor a ser repassado por intermédio
do duodécimo, também de conformidade com a
quantidade de habitantes”, isto porque, a alteração
da regra constitucional somente acarretará redução
do valor a ser repassado por duodécimo às Câmara
Municipais que fizeram previsão orçamentária superior
ao novo limite. [grifos nosso]
Em análise aos dados utilizados na decisão judicial,
verificou-se que o valor de R$ 483.679.000,00,
pertinente a 2009, é toda a receita corrente prevista,
conforme LOA (Lei 4.750/09, site da Câmara Municipal
de Vila Velha). Em relação a 2008, foi considerado
que a meta de arrecadação foi atingida, chegando a
um valor de R$ 433.740.000,00, e, entretanto, toda a
receita corrente arrecadada no exercício foi de apenas
R$ 419.293.418,27, conforme proc. PCA de 2008 (TC
2.577/09, ﬂs. 2.093). Aliás, houve déficit de arrecadação
de receitas, em relação ao previsto em LOA, de 4%. Ou
seja, em 2009 foi usada a receita corrente prevista e em
2008 um valor que sequer chega a totalizar a receita
corrente arrecadada.
Com as devidas vênias, percebe-se que o cálculo
efetuado não está correto, uma vez que as receitas
correntes não são em sua totalidade base de cálculo
para aferição do valor máximo admitido para gastos
totais do Poder Legislativo e do repasse de duodécimos
pelo Executivo, conforme se observa da leitura do art.
29-A da Constituição.
Por exemplo, as receitas recebidas da União e dos Estados
(transferências) para serem aplicadas especificamente
www.tce.es.gov.br

na saúde, na educação e na assistência social são
também receitas correntes, mas que não compõem a
base de cálculo dos duodécimos, uma vez que não são
as receitas especificadas pelo art. 29 A da Lei Maior
(Manual Técnico de Orçamento, 2012, ﬂs. 83).
Então, considerando que a magistrada referenciou-se
a 2008 como o exercício anterior a 2010 a ter receitas
efetivas no momento da elaboração da proposta
orçamentária de 2010, ter-se-ía a seguinte base de
cálculo:Tabela
Fonte: Anexo II do exercício de 2008, proc. TC 2.577/09
Nota-se que a receita base de cálculo percebida em 2008
não supera os 400 milhões de reais, ficando em torno
de 299,6 milhões de reais, insuficientes para embasar
a autorização orçamentária de R$ 18.992.000,00,
contrariamente ao que afirma a magistrada.
Tampouco os dados da LOA de 2009, conforme
demonstração:
Tabela
Fonte: Anexo II da LOA de 2009, SISAUD
Ademais, em consulta ao processo de PCA da Prefeitura
de 2009 (TC 4.371/10, ﬂs. 1.609), nota-se que a
arrecadação da receita naquele exercício foi deficitária
em relação à previsão em 8,2%, correspondendo a 40,3
milhões de reais, tendo o Poder Executivo recebido alerta
desta Corte de Contas em função do descumprimento
da meta bimestral de arrecadação nos 1º, 2º, 3º e 4º
bimestres de 2009 (processos TC 2.403/09, 3.607/09,
5.334/09 e 7.409/09).
Desta forma, considerando cálculos equivocados,
a decisão favorável à Câmara Municipal levou em
conta que “é de se afastar a justificativa do Sr. Prefeito
Municipal de que a alteração dos valores dos repasses às
câmaras, introduzida pela Emenda Constitucional 58 de
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2009, reduziu o valor a ser repassado por intermédio do
duodécimo, também de conformidade com a quantidade
de habitantes, isto porque, a alteração da regra
constitucional somente acarretará redução do valor a
ser repassado por duodécimo às Câmara Municipais
que fizeram previsão orçamentária superior ao novo
limite”. Acrescentou também a nobre autoridade, que
o Prefeito Municipal, nas informações prestadas, não
apresentou justificativa que revelasse a não realização
de metas fiscais previstas, limitando-se a afirmar, de
modo genérico, que a EC 58/09 determinou a redução
do percentual dos repasses à Câmara Municipal.
Em consulta ao Processo nº 035.100.810.999 contido no
site do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo não
foi identificada contestação da parte do Poder Executivo
à referida decisão.
Em relação ao quantum a ser repassado de duodécimo
ao Legislativo, o posicionamento técnico é de que o
Prefeito precisa observar a LOA e o inc. I, § 2º do art. 29
A da Constituição da República.
O inc. I, § 2º do art. 29 A da Constituição da República
é determinante, haja vista a supremacia da Constituição
da República perante as demais leis. Desta forma, sendo
a previsão orçamentária menor do que o valor calculado
com base no art. 29 A da Constituição, deve o Prefeito
repassar o valor previsto na LOA, vez que a ordem
constitucional impõe o máximo, sendo que valor abaixo
deste pode ser aceito. Por outro lado, estando o valor da
LOA maior, deve o Prefeito limitar os repasses ao valor
calculado com base no art. 29 A da Constituição. Caso
contrário incorre em crime de responsabilidade.
Tudo o que foi dito até aqui se deve ao fato de a
defesa atrelar o apontamento de excesso de despesa
à sentença judicial que lhe foi favorável em relação ao
valor percebido de duodécimos. Logo, primeiramente

foi necessário expor que a decisão judicial utilizouse de cálculos equivocados e que não foi identificada
contestação por parte do Executivo.
Quanto ao item em análise, entretanto, o ponto principal
é que o limite prescrito no artigo 29-A da Carta Maior
corresponde ao total da despesa executada pelas Câmaras
Municipais, e não àquela fixada na lei orçamentária ou
no valor recebido de duodécimos. O Poder Legislativo
não está obrigado a comprometer todos os duodécimos
recebidos com a despesa. Duodécimos recebidos não se
confundem com a despesa executada. A obrigação do
Poder Legislativo, ao executar a sua despesa, é atender
ao limite de 5% da receita base, conforme manda o art.
29 A da Constituição da República, alterado pela EC
58/09.
Neste sentido, vale acrescentar, por oportuno, o
posicionamento desta Corte de Contas, conforme se
extrai do Parecer Consulta 01/11:
Em que se pese o fato de que na data da promulgação
da EC nº. 58/2009 alguns municípios poderiam já
ter aprovado suas respectivas leis orçamentárias e,
consequentemente, fixado o valor do repasse ao Poder
Legislativo em consonância com os limites anteriores,
verifica-se que o limite prescrito no artigo 29-A da Carta
Maior corresponde ao total da despesa das Câmaras
Municipais, e não àquela fixada na lei orçamentária.
Destarte, a produção de efeitos da mencionada Emenda
diz respeito à execução da despesa, e não à autorização
consignada na Lei Orçamentária Anual, nos termos do
caput do artigo 29-A da Constituição Federal. Nesses
termos, os novos percentuais passam a produzir efeitos
no exercício financeiro de 2010, pelo que se conclui que
o total da despesa a ser realizada pelo Poder Legislativo
Municipal durante o referido exercício deve observar
os limites estipulados por meio da EC nº 58/2009,
www.tce.es.gov.br

sob pena de incorrer em crime de responsabilidade o
Chefe do Executivo Municipal, conforme a prescrição
do artigo 29-A, § 2º, inciso I, da Constituição Federal.
Acatar o argumento de que a legislação orçamentária já
estaria em curso como óbice para a aplicação dos novos
parâmetros introduzidos pela Emenda em tela no art.
29-A da Constituição Federal, ensejaria na inversão da
hierarquia das normas jurídicas. Ademais, o orçamento
é, em tese, elaborado no último quadrimestre do
exercício que antecede a sua execução, sendo que a
Emenda Constitucional nº. 58/2009 foi promulgada em
23 de setembro de 2009. Isto significa que os municípios
contaram com os meses seguintes ao do advento da
referida emenda para adotar as medidas administrativas
e legislativas necessárias para adequar o orçamento às
novas exigências constitucionais.
Conclui-se assim pela irregularidade do item. Refaço,
entretanto, o cálculo do valor excedente em razão de
terem sido aceitas as justificativas apresentadas face ao
item “II.IX – Divergência na despesa orçamentária com
pessoal entre folha de pagamento e valor empenhado
e liquidado” e do acréscimo da despesa com resgate
de dívida, item “II.IV – Divergência nas mutações
patrimoniais e despesa orçamentária”:
Limite
Receitas Tributárias e

R$ 311.908.314,50

Transferências de Impostos - Ex.
Anterior.
% Máximo de Gasto do

5,00%

Legislativo - cfe dados
populacionais
Limite Máximo Permitido de

R$ 15.595.415,73

Gastos do Poder - exceto Inativos

Aplicação
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Gasto Total do Poder Legislativo, R$ 18.419.418,83
exceto Inativos
Limite Máximo Permitido de

R$ 15.595.415,73

Gastos do Poder - exceto Inativos
Saldo Financeiro a ser Deduzido R$ 0,00
do Gasto Total *
Aplicação em excesso ao Limite

R$ 2.824.003,11

Constitucional

* De acordo com o Parecer-Consulta TCEES n° 11/2002
O Parquet de Contas, por sua vez, em seu parecer
2442/2016, considerou estar evidenciada a prática de
grave violação à norma.
Pois bem.
Ante a completude da manifestação técnica não
há que se discutir quanto ao fato verificado: houve
descumprimento do preceito constitucional contido no
art. 29-A da Constituição Federal de 1988.
Todavia, também não se pode olvidar que o gestor
estava respaldado pela Sentença judicial proferida no
Processo nº 035.100.810.999 do Judiciário Estadual, não
contestada pelo Município de Vila Velha.
Assim, a meu sentir, há que se afastar a
responsabilidade do Sr. Ivan Carlini, em relação ao
presente item irregularidade, visto que agiu com base
em sentença judicial e não era razoável esperar que
seus conhecimentos como Presidente da Câmara o
habilitasse para contestar a decisão judicial. Registro
que não havia a obrigação de gastar, como alega a área
técnica, todavia, havia o respaldo jurídico para gastar, o
que, a meu sentir, exclui sua responsabilidade.
OBRIGAÇÃO DE DESPESA CONTRAÍDA EM DESACORDO
COM A LRF (ITEM
2.6.1 DO RTC 211/11 e III.VI da ICC
O Relatório Técnico apontou que houve descumprimento

ao art. 42 da LRF, uma vez que a insuficiência de caixa,
apurada com base na metodologia adota pelo TCEES
à época, cresceu R$ 3.506.010,29 nos dois últimos
quadrimestres de 2010.
Após análise das justificativas a área técnica assim se
manifestou (ICC 18/2012):
ANÁLISE: Os cálculos foram refeitos em razão de terem
sido aceitas as justificativas apresentadas face ao item
“II.IX – Divergência na despesa orçamentária com
pessoal entre folha de pagamento e valor empenhado e
liquidado”, bem como da sentença proferida pelo Poder
Judiciário a ﬂs. 755-772, que obrigou o Prefeito Municipal
a repassar duodécimos no valor previsto na LOA. Foram
considerados ainda os novos demonstrativos de abril e
de dez/10 encaminhados pela defesa (ﬂs. 795-813).
Em adição, foram excluídos do passivo, em abril e
dez/10, os valores das rubricas “pagamentos indevidos”,
“faltas não abonadas”, “devolução de valores diversos”,
“ressarcimento de valores diversos” e ”adiantamentos”,
por não terem natureza de passivo, conforme justificativa
aceita do item “II.VII – Ausência de movimentação e/ou
acúmulo de saldo de contas de ativo realizável e passivo
ﬂutuante”. Observa-se que os valores foram cancelados
pela Câmara em 2011.
Os demais itens da dívida ﬂutuante não possuem
justificativa para merecer a exclusão.
Quanto à metodologia adotada, deve-se esclarecer
que os restos a pagar não processados são descartados
para efeito de apuração do limite previsto no art. 42 da
LRF, não tendo sido considerado, portanto, em nenhum
momento pela área técnica. Já os processados integram
o cálculo e não podem ser cancelados visto que a sua
condição indica que o fornecedor já prestou o serviço
ou entregou o bem comercializado com a administração
pública.
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Em relação à alegada devolução de R$ 1.453.819,08
feita à Prefeitura (ﬂs. 816), observa-se que na prática
funcionou como quitação de dívida, em nada afetando as
variáveis do art. 42 da LRF (passivo ﬂutuante e disponível
da Câmara), visto que o recurso já foi utilizado e não se
encontra mais à disposição da Câmara para acobertar o
passivo ﬂutuante.
Feitas tais considerações, a seguir é demonstrado o
resultado da apuração:
Demonstração do passivo financeiro ajustado de abril e
de dez/10:
Tabela
Dos quadros acima, verifica-se que houve
descumprimento ao art. 42 da LRF, uma vez que a
insuficiência de caixa cresceu R$ 34.113,99 nos dois
últimos quadrimestres. Irregular, portanto o item.
O parquet de Contas manifestou-se por meio do parecer
2442/2016, nos seguintes termos:
[...]
Lado outro, no que tange ao item 2.6.1 do RTC
211/2011, qual seja, insuficiência de recursos para
pagamento de despesas contraídas no fim do mandato,
assinala-se que a norma do art. 42 da LC n. 101/2000
visa garantir a integridade das finanças públicas, de
modo a evitar que o gestor contraia despesas que não
poderão ser pagas no seu mandato, ou deixe obrigações,
sem disponibilidade de caixa, para serem quitadas pela
próxima administração.
No caso vertente, a Câmara Municipal contraiu obrigação
sem lastro de caixa, transferindo-se dívida ao próximo
mandatário dívida no montante de R$ 34.113,99.
Registra-se que o Tribunal Superior Eleitoral considera
que o descumprimento a Lei de Responsabilidade Fiscal
importa irregularidade insanável, senão vejamos:
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ELEIÇÕES 2012. CANDIDATO A PREFEITO. AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL ELEITORAL.
REGISTRO
DE
CANDIDATURA
INDEFERIDO.
INELEGIBILIDADE DO ART. 1º, INCISO I, ALÍNEA g,
DA LEI COMPLEMENTAR Nº 64/1990. MATÉRIAS
NÃO PREQUESTIONADAS. NÃO INCIDÊNCIA NA
CAUSA DE INELEGIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS.
DESCUMPRIMENTO DA LEI DE RESPONSABILIDADE
FISCAL. DESPROVIMENTO DO RECURSO.
1. Não decididas pelo TRE as supostas ausências
de capacidade postulatória do impugnante e de
manifestação da Câmara de Vereadores sobre o novo
pronunciamento do Tribunal de Contas; ausente o
prequestionamento. Incidência das Súmulas nos 282 e
356/STF.
2. Matérias de ordem pública também exigem o
necessário debate pelo Tribunal de origem. Precedentes
do TSE e do STF.
3. A inelegibilidade do art. 1º, inciso I, alínea g, da LC
nº 64/1990 não é imposta na decisão da Câmara de
Vereadores que desaprova contas, mas pode ser efeito
secundário dessa decisão administrativa, verificável no
momento em que o cidadão se apresentar candidato em
determinada eleição.
4. Nem toda desaprovação de contas enseja a causa
de inelegibilidade do art. 1º, inciso I, alínea g, da Lei
Complementar nº 64/1990, somente as que preenchem
os requisitos cumulativos constantes dessa norma, assim
enumerados: i) decisão do órgão competente; ii) decisão
irrecorrível no âmbito administrativo; iii) desaprovação
devido à irregularidade insanável; iv) irregularidade que
configure ato doloso de improbidade administrativa; v)
prazo de oito anos contados da decisão não exaurido; vi)
decisão não suspensa ou anulada pelo Poder Judiciário.
5. Na linha da jurisprudência deste Tribunal, para fins de

incidência da causa de inelegibilidade prevista no art.
1º, inciso I, alínea g, da LC nº 64/1990, exige-se ¿o dolo
genérico, relativo ao descumprimento dos princípios
e normas que vinculam a atuação do administrador
público¿ (ED-AgR-REspe nº 267-43/MG, rel. Min. Dias
Toﬀoli, julgado em 9.5.2013).

3. Constitui irregularidade insanável a rejeição das
contas, pelo Tribunal de Contas competente, com base
no descumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal,
sendo esse vício apto a atrair a causa de inelegibilidade
prevista no art. 1° inciso I, alínea g, da Lei Complementar
n° 64/90. Precedentes.

6. O Tribunal Regional Eleitoral, analisando o conjunto
probatório dos autos, concluiu pela existência dos
requisitos da causa de inelegibilidade do art. 1º, inciso I,
alínea g, da LC nº 64/1990. Inviável o reenquadramento
jurídico dos fatos no caso concreto.

4. A ausência de aposição de nota de improbidade
administrativa pelo TCM e de não interposição de ação
civil pública pelo Ministério Público contra o Agravante
bem como o fato de ter sido paga a multa imposta pelo
apontadas. Precedentes.

7. O TSE tem entendido que o descumprimento da Lei de
Responsabilidade Fiscal configura vício insanável e ato
doloso de improbidade administrativa. Precedentes.

5. Agravo regimental desprovido. (AgR-REspe n°
105-97.2012.6.06.0060/CE, Rel. Min. Laurita Vaz,
28/02/2013).

8. Agravo regimental desprovido. (RESPE n. 16522, Rel.
Min. Gilmar Ferreira Mendes, DJE 08/09/2014).

Com tal proceder, além de praticar infração
administrativa, incorreu o agente no crime de assunção
de obrigação no último ano do mandato ou legislatura
(art. 359-C do Código Penal) e no ato de improbidade
administrativa descrito no art. 11, “caput” e inciso II, da
Lei n. 8.429/1992.

ELEIÇÕES
2012.
INELEGIBILIDADE.
VEREADOR.
REJEIÇÃO DE CONTAS. PRESIDENTE DE CÂMARA
MUNICIPAL. ALEGADA INEXISTÊNCIA DE ATO DOLOSO
DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DECISÃO DO
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS BASEADA NO
DESCUMPRIMENTO DA LEI DE RESPONSABILIDADE
FISCAL. IRREGULARIDADE INSANÁVEL. INCIDÊNCIA DO
ART. 1°, ALÍNEA g, DA LEI COMPLEMENTAR N° 64190.
PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A suposta ofensa aos princípios da ampla defesa,
do contraditório, da presunção de inocência e da
razoabilidade não foi analisada pelo Tribunal a quo, o
que atrai a incidência das Súmulas 282 e 356 do Supremo
Tribunal Federal.
2. As circunstâncias fáticas relacionadas com a questão
de direito devolvida com o recurso especial está
devidamente fixada no aresto regional, daí por que não
há falar em reexame de fatos e provas.
www.tce.es.gov.br

Pois bem.
Acompanho integralmente o posicionamento da área
técnica, para manter a irregularidade. Todavia, à vista
da consumação da prescrição da pretensão punitiva,
deixo de encaminhar estes autos ao Ministério Público
Estadual.
RELATÓRIO DE AUDITORIA
DA EXCLUSÃO DA ANÁLISE DO ITEM 6.2 (individualizada
na sequência 6.2.1 a 6.2.20) E DO ITEM 7 DA INSTRUÇÃO
TÉCNICA INICIAL 76/2012:
Conforme se extrai da Decisão – Plenária nº 2327/2016,
foi determinada a formação dos autos apartados
com vistas à reabertura da instrução processual, para
apuração do indicativo de irregularidade descrito
Segunda-feira, 26 de agosto de 2019

58

ATOS DO PLENÁRIO

no item 6.2 (individualizada na sequência 6.2.1
a 6.2.20) e do item 7 da Instrução Técnica Inicial
76/2012, que trata da “Realização e Pagamento de
Despesas sem comprovação de Interesse mediante o
desmembramento e/ou reprodução de peças destes
autos de nº 2574/2010.

tratam de verbas de gabinete, cuja responsabilidade
solidária foi atribuída a vereadores do Munícipio de Vila
Velha. Portanto, também será tratada naqueles autos
apartados a responsabilidade atribuída aos edis.

Restou, determinado, ainda, a relatoria ao Conselheiro
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, por prevenção,
em razão de ter relatado o Processo TC 7659/2009, que
gerou o Acórdão 1794/2015.

Na sequência passo a análise dos 5 (cinco) itens de
irregularidades apontadas no Relatório de Auditoria e
mantidos pelo corpo técnico nas análises conclusivas.
Dessas, quatro referem-se a irregularidades relacionadas
com comandos normativos presentes na Lei 8.666/93.

Nesse contexto, deixo de apreciar as irregularidades
apontadas e descritas no item acima mencionado,
abordados na Instrução Técnica Conclusiva ITC
3876/2015 consoante Itens 3.2.6 (e subitens 3.2.6.1 e
3.2.6.2), 3.3 (e subitens 3.3.1 a 3.3.5) e 3.4 e 3.5, posto
que estão sendo analisadas em autos apartados.
Da Ilegitimidade dos defendentes
Consoante, ITC 3876/2016:
Afirmam os defendentes vereadores que são partes
ilegítimas para responder como responsáveis pelas
despesas realizadas pela Câmara de Vila Velha, e
que é impossível presumir a responsabilidade, que é
decorrente de lei e não se presume.
A análise técnica, em resumo, entendeu pela manutenção
da “responsabilidade dos vereadores por tais verbas de
gabinete, pois cabia a eles a realização das despesas dos
seus respectivos gabinetes, solidariamente à pessoa do
presidente, tendo em vista a responsabilidade deste de
receber e avaliar as respectivas prestações de contas de
todos os demais edis.”
Pois bem. Como já tratado no item anterior “ DA
EXCLUSÃO DA ANÁLISE QUANTO AO ITEM 6.2 e do ITEM
7 da ITC”, por força da Decisão Plenária 2327/2016,
foram apartadas destes autos as irregularidades que

Desta forma, não cabe, nestes autos, a apreciação da
alegada ilegitimidade passiva.

Com referência aos itens 3.2.1, 3.2.2, 3.2.4 e 3.2.5 por
entender suficientes os fundamentos da ITC 3876/2015,
adoto-os em meu voto para confirmar a irregularidade.
Todavia, examinando detidamente os fatos narrados
no relatório de auditoria, bem como a documentação
que lhe dá suporte, verifico que as irregularidades
mantidas não tratam de grave violação à norma, mas de
impropriedades formais que não ocasionaram danos ao
erário..
Também, com relação à responsabilização, compulsando
acuradamente o acervo documental dos autos, tenho
posicionamento diverso daquele proposto pela área
técnica.
Observo que em todos os itens em referência (3.2.1,
3.2.2, 3.3.4 e 3.3.5) é atribuída responsabilidade ao
Sr. Ivan Carlini, presidente da Camara Municipal de
Vila Velha, no exercício em exame, pelo fato de ter
homologado as licitações.
Todavia, observa-se que as contratações realizadas e
relatadas tinham rito próprio, com responsáveis pela
solicitação da contratação, pela orçamentação, pela
aprovação do orçamento, elaboração de edital, parecer
jurídico, a realização do certamente propriamente dito,
enfim, diversas fases e uma cadeia de controle que
www.tce.es.gov.br

conduziam o processo até a homologação da licitação.
Assim, entendo que o presidente da Câmara, agiu
amparado numa cadeia de atos que seguiram sob o
aparente manto da legalidade. Por esta razão sou pelo
afastamento da responsabilidade do então Presidente
da Câmara, Sr. Ivan Carlini, em relação aos itens 3.2.1.
Ausência de orçamento detalhado em planilhas que
expressem a composição de todos os custos unitários;
3.2.2 – Ofensa ao princípio da impessoalidade; 3.2.4 –
Ofensa aos princípios da isonomia e da publicidade e
consequente restrição ao caráter competitivo e 3.2.5 –
Ausência de licitação decorrente de situação emergencial
inexistente.
Mantida a responsabilidade dos demais arrolados nos
termos da manifestação técnica contida na ITC.
Com referência ao item 3.2.3 - Liquidação irregular
da despesa e consequente pagamento sem a efetiva
comprovação da contraprestação a equipe técnica
opinou pela manutenção da irregularidade, em relação
aos responsáveis apontados na ITI, afastando-se,
contudo, o ressarcimento, ante a prestação de alguns
dos serviços contratados, sendo inviável a apuração de
quais serviços foram ou não prestados.
Sugeriu também o arquivamento do feito em
relação à empresa INDETEP - Instituto Nacional de
Desenvolvimento Tecnológico e de Pesquisa, tendo em
vista o afastamento do ressarcimento ao erário neste
tópico, com base no art. 330, IV da Res. TC 261/2013.
O Parquet de Contas em seu Parecer 2442/2016, não
diverge da área técnica mas assevera que segundo
o posicionamento do Tribunal de Contas da União,
revela-se necessário verificar toda a documentação das
despesas para que a liquidação seja efetivada.
Pois bem.
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Como trazido na Instrução Técnica Conclusiva, no
contrato 011/2010, em que se examinou a liquidação das
despesas, os serviços eram remunerados mensalmente,
independente da quantidade de serviço prestado. Assim,
embora seja desejável e exigível, pelo bem do interesse
público, que os serviços prestados mensalmente fiquem
detalhadamente registrados e atestados, os fatos
descritos no relatório de auditoria, a meu ver, revelam
tão somente falhas formais na liquidação da despesa
deste Contrato firmado pela Câmara Municipal de Vila
Velha, no exercício de 2010.
Ademais, consoante Instrução Técnica conclusiva, em
suas justificativas,
o Sr. José Carlos Telles, afirma que, quando à alegação que
os serviços prestados descritos nos processos 1979/2010,
2194/2010 e 2393/2010 são idênticos, esclarece, em
relação à verificação dos cabos de rede do 3º andar;
identificação dos cabos que conectam os switches das
salas; os cabos que estão sem uso foram desconectados
dos switches; realizada crimpagem do cabo de rede do
computador da sala de arquivo, o serviço “constou nos
relatórios destes meses em virtude da execução dos
serviços terem sido realizadas durante todo o período
compreendidos nos processos acima identificados, ou
seja, iniciou-se no primeiro mês descrito no relatório e
somente se findou no mês do último processo descrito,
não havendo qualquer irregularidade”.
Quanto os demais serviços, informa que constam
em mais de um relatório em virtude da necessidade
ocasionada de se refazer o serviço nestas máquinas
nestes meses. Informa ainda que a necessidade decorreu
da contaminação de vírus detectadas nestas máquinas,
conforme consta no relatório apresentado e embora
tenham sofrido manutenção, voltaram a apresentar
os mesmos problemas nos meses seguintes e que,

provavelmente tais problemas decorreram do mal uso
das máquinas.
Como revela a instrução técnica conclusiva, há elementos
de liquidação que atestam foram prestados serviços,
como no trecho a seguir transcrito:
[...]
Ademais, em alguns meses, há relatórios de serviços
efetivamente prestados naquele mês, que não são
decorrentes de repetição do mês anterior. Ante tais
fatos, não é possível afirmar que não houve a prestação
de nenhum serviço contratado, razão pela qual entendese pelo afastamento do ressarcimento.
Assim, sou pelo se afastamento da presente
irregularidade. Contudo recomendo à Câmara Municipal
que tome providências para que a liquidação das
despesas obedeça rigorosamente os preceitos contidos
no art. 63, § 2º , inciso III Lei 4.320/64, em todos os
contratos firmados.
Ante o exposto, acompanho parcialmente o
entendimento técnico e ministerial VOTO no sentido de
que o Plenário aprove a seguinte proposta de deliberação
que submeto à consideração.
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão Plenária, ante as razões
expostas pelo relator, em:
Reconhecer a prescrição da pretensão punitiva em
relação à aplicação de penalidade aos Senhores Ivan
Carlini, Eliane Faioli Salomão, Laura Pereira Uliana,
Marcelo Souza Nunes e Marcos André Nogueira Frasson
nos termos do art. 71, & 2º da Lei Complementar nº
621/2012 c/c o art. 373, & 2º, II do Regimento Interno
do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo;
JULGAR IRREGULARES as contas do Sr. Ivan Carlini,
www.tce.es.gov.br

Presidente da Camara Municipal de Vila Velha, no
exercício de 2010, nos termos do art. 71, & 2º da Lei
Complementar nº 621/2012 c/c o art. 373, & 2º, II do
Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo, tendo em vista a manutenção da seguinte
irregularidades:
Obrigação de despesa contraída em desacordo com a
LRF – Base Legal: Art. 42 da Lei 101/00.
DEIXAR DE APRECIAR as irregularidades descritas
Item 6.2 (individualizada na sequência 6.2.1 a 6.2.20)
e do item 7 da instrução Técnica Inicial 76/2012, que
tratam Da “Realização E Pagamento De Despesas sem
comprovação de Interesse mediante o desmembramento
e/ou reprodução de peças destes autos, nos termos da
Decisão Plenária nº 2327/2016;
ACOLHER as razões de justificativa apresentadas
pelos Srs José Carlos Telles e Ivan Carlini para afastar
a irregularidade narrada no item 3.2.3 da Instrução
Técnica Conclusiva, estendo o efeito à empresa INDETEP
– Instituto Nacional de Desenvolvimento Tecnológico e
de Pesquisa;
NÃO ACOLHER as razões de justificativa apresentadas
pelos Srs. Eliane Faioli Salomão, Laura Pereira Uliana,
Marcelo Souza Nunes E Marcos André Nogueira Frasson
para manter as irregularidades narradas nos itens .2.1,
3.2.2, 3.3.4 e 3.3.5 da Instrução Técnica Conclusiva;
AFASTAR A RESPONSABILIDADE do Sr. Ivan Carlini, em
relação aos itens 3.2.1, 3.2.2, 3.3.4 e 3.3.5 da Instrução
Técnica Conclusiva, arrolado com responsável em razão
de ter homologado licitações e assinado contratos,
por entender que o então Presidente da Câmara, agiu
amparado numa cadeia de atos que seguiram sob o
aparente manto da legalidade;
DETERMINAR, com amparo no art. 87, inciso VI, da LC
621/2012, ao atual administrador da Câmara Municipal
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de Vila Velha que caso não tenha sido tomada nenhuma
providência, instaure Tomada de Contas Especial, a
fim de apurar a totalidade dos encargos financeiros
incidentes sobre o recolhimento em atraso das parcelas
devidas referentes às contribuições previdenciárias ao
RPPS tratadas nestes autos, bem como os responsáveis
e o respectivo ressarcimento aos cofres públicos, com
fulcro no artigo 83, §1º, da Lei Complementar Estadual
621/2012 (Lei Orgânica do TCEES), sob pena de incorrer
em responsabilidade solidária, informando, ainda, outros
dados exigidos pela Instrução Normativa TC nº 32/2014,
devendo os autos da Tomada de Contas Especial ser
encaminhados a este Tribunal no prazo de 90 (noventa)
dias, na forma do art. 14 da referida IN.
RECOMENDAR à Câmara Municipal, por meio da sua
atual administração, para que tome providencias para
que a liquidação das despesas obedeça rigorosamente
os preceitos contidos no art. 63, § 2º , inciso III Lei
4.320/64, em todos os contratos firmados.
À vista da prescrição da pretensão punitiva, deixar de
remeter cópias dos autos ao Ministério Público do
Estado do Espírito Santo, tendo em vista a constatação do
descumprimento do art. 42 da Lei de Responsabilidade
Fiscal.
DAR ciência aos interessados;
ARQUIVAR os autos após o trânsito em julgado.
SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Conselheiro Relator
NOTAS TAQUIGRÁFICAS DE DISCUSSÃO NA 19ª SESSÃO
ORDINÁRIA DO PLENÁRIO:
O SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE
MACEDO – Com relação a este Processo TC-01821/2011,
o conselheiro Sérgio Borges apresentou, muito bem, o
relatório do voto e o resumo. De fato, estou concordando

também com o relator com relação à prescrição, apontada
pelo Ministério Público. Com relação aos itens onde
havia apuração de irregularidades, houve formação de
autos apartados, cujo relator é o conselheiro Chamoun.
E onde não há irregularidades com ressarcimento, há
irregularidades graves de natureza contábil. Déficit
financeiro de mais de um milhão e meio. A área técnica
e o Ministério Público mantiveram a irregularidade. O
nobre relator entende, em seu voto, que não macula as
contas. Divergência na dívida com a prefeitura, a área
técnica e o MP mantiveram a irregularidade; o relator
afastou. Ausência de movimentação e acúmulo de saldo
no ativo realizável e passivo ﬂutuante, também foram
mantidas pela área técnica e pelo MP; o nobre relator
afastou. A inadimplência no parcelamento com o Regime
Próprio da Previdência foi mantida pela área técnica e
pelo Ministério Público; afastou o relator, trazendo um
argumento interessante. Despesas legislativas acima
do limite foram mantidas também pelo relator, mas o
relator afastou a responsabilidade do presidente nesse
caso. O artigo 42... foram mantidos pela área técnica,
pelo MP e pelo relator. O relatório de auditoria, ausência
de orçamento detalhado em planilhas que expressem
a composição de todos os custos unitários, foi mantido
pela área técnica e pelo MP; o relator acompanhou
a conclusiva, mas afastou a responsabilidade do
presidente e manteve a dos servidores. Ofensa ao
princípio da impessoalidade, foi mantida pela área
técnica e o MP; o nobre relator acompanhou a ITC,
mas afastou a responsabilidade do presidente e
manteve a dos servidores. Liquidação irregular da
despesa e consequente pagamento sem a devida
comprovação de contraprestação, a área técnica e o MP
mantiveram; o voto do eminente relator manteve a ITC
e afastou a responsabilidade do presidente e manteve
a dos servidores. Ofensa aos princípios da isonomia
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e publicidade e restrição ao caráter competitivo, da
mesma maneira. E, finalmente, ausência de licitação
decorrente de situação emergencial inexistente, também
foi mantida pela área técnica e pelo MP; o voto do
nobre relator manteve, afastando a responsabilidade do
presidente e mantendo a dos servidores. Peço vênia ao
relator para acompanhá-lo parcialmente, reconhecendo
também a prescrição da pretensão punitiva, julgar
irregulares as contas do senhor Ivan Carlini em razão
das irregularidades descritas, conforme já falei. E
irregularidades dos atos praticados pelos servidores,
também tem uma tabela, senhor José Carlos Teles,
item 3.2.3; senhora Eliane Maioli Salomão, itens 3.2.1,
3.2.2, 3.2.4; senhor Marcos André Nogueira Frasson,
itens 3.2.2, 3.2.4, 3.2.5; procurador, senhor Marcelo
Souza Nunes, item 3.2.1; senhora Laura Pereira Uliana,
itens 3.2.2 e 3.2.4, e arquivamento do processo com
resolução de mérito em relação ao Instituto Nacional de
Desenvolvimento Tecnológico e de Pesquisa, tendo em
vista o afastamento do ressarcimento e da irregularidade
do item 3.2.3, da ITC. É como voto.
O SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
- Presidente, vou adiar para conhecer o voto do
conselheiro Ranna, vou analisá-lo. Solicito a juntada das
notas taquigráficas. [Final]
1. ACÓRDÃO TC 00783/2019-4 - PLENÁRIO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão Plenária, ante as razões
expostas pelo relator, em:
1.1 Reconhecer a prescrição da pretensão punitiva
em relação à aplicação de penalidade aos Senhores
Ivan Carlini, Eliane Faioli Salomão, Laura Pereira Uliana,
Marcelo Souza Nunes e Marcos André Nogueira Frasson
nos termos do art. 71, & 2º da Lei Complementar nº
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621/2012 c/c o art. 373, & 2º, II do Regimento Interno
do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo;
1.2 JULGAR IRREGULARES as contas do Sr. Ivan Carlini,
Presidente da Camara Municipal de Vila Velha, no
exercício de 2010, nos termos do art. 71, & 2º da Lei
Complementar nº 621/2012 c/c o art. 373, & 2º, II do
Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo, tendo em vista a manutenção da seguinte
irregularidades:
a) Obrigação de despesa contraída em desacordo com a
LRF – Base Legal: Art. 42 da Lei 101/00.
1.3 DEIXAR DE APRECIAR as irregularidades descritas
Item 6.2 (individualizada na sequência 6.2.1 a 6.2.20)
e do item 7 da instrução Técnica Inicial 76/2012, que
tratam Da “Realização E Pagamento De Despesas sem
comprovação de Interesse mediante o desmembramento
e/ou reprodução de peças destes autos, nos termos da
Decisão Plenária nº 2327/2016;
1.4 ACOLHER as razões de justificativa apresentadas
pelos Srs José Carlos Telles e Ivan Carlini para afastar
a irregularidade narrada no item 3.2.3 da Instrução
Técnica Conclusiva, estendo o efeito à empresa INDETEP
– Instituto Nacional de Desenvolvimento Tecnológico e
de Pesquisa;
1.5 NÃO ACOLHER as razões de justificativa apresentadas
pelos Srs. Eliane Faioli Salomão, Laura Pereira Uliana,
Marcelo Souza Nunes E Marcos André Nogueira Frasson
para manter as irregularidades narradas nos itens .2.1,
3.2.2, 3.3.4 e 3.3.5 da Instrução Técnica Conclusiva;
1.6 AFASTAR A RESPONSABILIDADE do Sr. Ivan Carlini, em
relação aos itens 3.2.1, 3.2.2, 3.3.4 e 3.3.5 da Instrução
Técnica Conclusiva, arrolado com responsável em razão
de ter homologado licitações e assinado contratos,
por entender que o então Presidente da Câmara, agiu
amparado numa cadeia de atos que seguiram sob o

aparente manto da legalidade;

do Plenário.

1.7 DETERMINAR, com amparo no art. 87, inciso VI, da LC
621/2012, ao atual administrador da Câmara Municipal
de Vila Velha que caso não tenha sido tomada nenhuma
providência, instaure Tomada de Contas Especial, a
fim de apurar a totalidade dos encargos financeiros
incidentes sobre o recolhimento em atraso das parcelas
devidas referentes às contribuições previdenciárias ao
RPPS tratadas nestes autos, bem como os responsáveis
e o respectivo ressarcimento aos cofres públicos, com
fulcro no artigo 83, §1º, da Lei Complementar Estadual
621/2012 (Lei Orgânica do TCEES), sob pena de incorrer
em responsabilidade solidária, informando, ainda, outros
dados exigidos pela Instrução Normativa TC nº 32/2014,
devendo os autos da Tomada de Contas Especial ser
encaminhados a este Tribunal no prazo de 90 (noventa)
dias, na forma do art. 14 da referida IN.

4. Especificação do quórum:

1.8 RECOMENDAR à Câmara Municipal, por meio da sua
atual administração, para que tome providencias para
que a liquidação das despesas obedeça rigorosamente
os preceitos contidos no art. 63, § 2º , inciso III Lei
4.320/64, em todos os contratos firmados.
1.9 À vista da prescrição da pretensão punitiva, deixar
de remeter cópias dos autos ao Ministério Público do
Estado do Espírito Santo, tendo em vista a constatação do
descumprimento do art. 42 da Lei de Responsabilidade
Fiscal.
1.10 DAR ciência aos interessados;
1.11 ARQUIVAR os autos após o trânsito em julgado.
2. Por maioria, nos termos do voto do relator.
Parcialmente vencido o conselheiro Sebastião Carlos
Ranna de Macedo, que acompanhou o parecer
ministerial.
3. Data da Sessão: 02/07/2019 – 21ª Sessão Ordinária
www.tce.es.gov.br

4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto
(presidente), Sérgio Manoel Nader Borges (relator),
Sebastião Carlos Ranna de Macedo, Domingos Augusto
Taufner, Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, Rodrigo
Coelho do Carmo e Luiz Carlos Ciciliotti da Cunha.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Relator
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
CONSELHEIRO LUIZ CARLOS CICILIOTTI DA CUNHA
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério Público de Contas
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões
Acórdão 00784/2019-1 – PLENÁRIO
Processo: 07577/2018-3
Classificação: Agravo
UG: FMS - Fundo Municipal de Saúde de Cachoeiro de
Itapemirim
Relator: Sérgio Manoel Nader Borges
Recorrente: CARLOS ROBERTO CASTEGLIONE DIAS
Interessado: EDISON VALENTIM FASSARELLA
Procuradores: LUISA PAIVA MAGNAGO (OAB: 12455Segunda-feira, 26 de agosto de 2019
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ES), PEDRO JOSINO CORDEIRO (OAB: 17169-ES), VALDE
MOURA DE JESUS JUNIOR (CPF: 117.918.257-02)
AGRAVO – CONHECER – NEGAR PROVIMENTO –
CIENTIFICAR - APENSAR - ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER
BORGES:
RELATÓRIO
Versam os autos sobre Agravo, com pedido de efeito
suspensivo, interposto por Carlos Roberto Casteglione
Dias (Prefeito Municipal de Cachoeiro de Itapemirim),
em face do Acórdão 778/2018, nos autos do processo TC
5696/2017, que não admitiu Recurso de Reconsideração
interposto pelo ora agravante.
A Decisão 2900/2018-2 proferida nestes autos sobrestou
a análise deste Agravo até o julgamento dos Embargos de
Declaração (TC 7631/2018) opostos em face do acórdão
778/2018.
Após o julgamento dos Embargos Declaratórios, o Agravo
voltou a tramitar, oportunidade em que foi elaborada a
Instrução Técnica de Recurso 136/2019-3 que propôs,
basicamente, o conhecimento e o não provimento do
recurso.
Enviados os autos para o Ministério Público Especial de
Contas, lá foi elaborado o Parecer 02374/2019-8, da
lavra do Dr. Heron Carlos Gomes de Oliveira, anuindo a
proposta apresentada pela área técnica.
Após, vieram os autos conclusos.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO

o cabimento, o interesse recursal, a legitimidade e a
tempestividade restam regularmente atendidos, motivo
pelo qual deve o presente recurso ser conhecido.
DO MÉRITO
Compulsando os autos, verifico que, de acordo com a
Instrução Técnica de Recurso ITR 136/2019-3, elaborada
pela área técnica, e cujos termos foram anuídos pelo
Ministério Público de Contas, o recurso interposto
não apresenta argumentos de fato e de direito
suficientemente capazes de possibilitar a reforma da
decisão combatida.
O cerne do presente Agravo consiste em determinar a
forma correta da decisão que impôs multa ao agravante
pelo não encaminhamento tempestivo de prestação de
contas, e, consequentemente o recurso cabível.
No caso, o agravante foi condenado ao pagamento da
multa coercitiva por meio do Acórdão 753/2017-Plenário
(proc. TC 3597/2013), impugnando-a por meio de Recurso
de Reconsideração, o qual não foi admitido, originando
o presente Agravo. O agravante alega que a imposição
deveria assumir a forma de Decisão, que é agravável,
em vez de Acórdão, que comporta outros recursos, em
virtude do seu caráter interlocutório. Alternativamente,
é argumentado que este TCE-ES poderia entender o
referido decisum como uma decisão terminativa de
incidente, admitindo o Recurso de Reconsideração.
Examinando as alegações à luz do Direito, verifica-se que
deve ser mantida irretocável a decisão que não conheceu
o Recurso de Reconsideração, por ser incabível no caso,
conforme pacificado a partir 2016.

que impõem multa em razão do não encaminhamento
tempestivo de prestações de contas. Assim, havia casos
em que era interposto Recurso de Reconsideração, e
outros, Agravo, para a mesma situação, sendo ambos
aceitos por esta Corte. Aprofundando a análise do
cabimento do recurso nessas hipóteses, notadamente a
partir de meados de 2015, este TCE-ES passou a entender
que o instrumento cabível, nessas situações, seria o
Agravo. No entanto, esta Corte de Contas ainda conhecia
Recursos de Reconsideração como Agravo, nesses casos,
a fim de preservar o direito ao contraditório e ampla
defesa dos recorrentes. Nesse sentido, há o Acórdão
08/2016-Plenário (proc. TC 12165/2015), julgado em
26/01/2016, conforme excerto abaixo:
ACÓRDÃO TC-008/2016 - PLENÁRIO
II- FUNDAMENTAÇÃO:
Pressupostos Recursais:
Trata-se de irresignação de multa aplicada em
decorrência de omissão de Prestação de Contas onde
esta Corte de Contas possui interpretações se cabível o
recurso de Agravo ou de Reconsideração.
De fato, como ressaltado pela unidade técnica a omissão
de prestação de contas enseja uma demanda de natureza
incidental, não sendo a questão principal do processo
de análise de Prestação de Contas onde teríamos a
análise mérito apto para seu julgamento, nessa linha de
intelecção, em sendo uma decisão interlocutória que
não põe fim ao processo de Prestação de Contas, penso
ser o recurso de Agravo cabível.

DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE

Acerca desse entendimento, faço constar os seguintes
trechos extraídos da referida instrução técnica:

Feitas estas considerações passo a analisar os
pressupostos recursais.

Em consonância com os fundamentos da Instrução
Técnica de Recurso ITR 136/2019-3, constata-se que os
requisitos recursais de admissibilidade, quais sejam:

Em pesquisa ao sistema MapJuris e aos Informativos de
Jurisprudência, verifica-se que, até 2016, pairava dúvida
sobre o recurso a ser interposto em face das decisões

Quanto ao prazo, observo que o Acórdão TC 868/2015
foi publicado em 18 de agosto de 2015, sendo interposto

www.tce.es.gov.br

[...]
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o recurso em 02 de setembro de 2015, isto é, após 15
dias.
Consoante estabelece o artigo 169 da LC 621/2012,
o Agravo possui prazo de 10 (dez) dias para sua
interposição e verificando o caso concreto, foi interposto
intempestivamente.
Contudo, em razão de haver divergências de opiniões
nesta corte de contas quanto ao recurso a ser interposto,
e diante da segurança jurídica e da boa-fé do Recorrente,
entendo ser razoável o conhecimento da presente peça.
Diante do exposto, conheço do presente Recurso, eis
que presentes os requisitos de admissibilidade.
Dirimindo definitivamente a questão do cabimento
recursal, foi proferido o Acórdão TC-2034/2015-Plenário,
no proc. TC 11409/2015, julgado em 15/12/2015, e
publicado em 14/03/2016. De sua leitura, verifica-se
que a área técnica reconheceu a existência controvérsia
acerca do recurso cabível, sugerindo o conhecimento
daquele Recurso de Reconsideração como Agravo. O
Plenário complementou essa posição, firmando que, a
partir de então, não seria mais aplicável a fungibilidade
nessas situações. Além de constar no sistema de pesquisa
MapJuris, esse Acórdão foi noticiado no Informativo de
Jurisprudência 29, de 2016, desta Corte, reproduzido
abaixo:
4. Fungibilidade recursal e conhecimento de recurso
intempestivo.
Trata-se de Recurso de Reconsideração interposto pela
Prefeita do Município de Rio Novo do Sul, em face
do Acórdão TC-637/2015 que lhe aplicou multa em
decorrência à omissão de envio da Prestação de Contas
Bimestral do 4º bimestre de 2014. Sobre os pressupostos
recursais, ressalvou o relator que, no caso em exame,
“a multa foi aplicada com o intuito de consecução
da entrega da prestação de contas bimestral, tendo,

portanto, caráter meramente coercitivo, resultando
numa decisão interlocutória, de natureza incidental, o
que vem a ensejar o Agravo, nos moldes previstos no art.
169 da LC n. 621/2012”. Acompanhou o entendimento
da área técnica no sentido de que “pelo princípio
da fungibilidade, para que um recurso seja admitido
em substituição a outro, deve-se considerar se estão
atendidas as condições de admissibilidade daquele
cabível, especialmente, o prazo de interposição”. Dessa
forma, restou confirmada a intempestividade do recurso
apresentado. Entretanto, o relator, acompanhando
sugestão da área técnica, entendeu pelo recebimento
do recurso, “em homenagem ao princípio da segurança
jurídica e da boa-fé e, sobretudo, porque a matéria não
está pacificada no âmbito desta Corte de Contas, embora
disposta na nossa Lei Orgânica”. Por fim, o relator fez
a ressalva de que “os recursos que doravante forem
ingressados neste Tribunal deverão preencher todos os
requisitos desta modalidade recursal, até mesmo em
face dos acórdãos já prolatados na data da publicação
da decisão paradigma e em fruição do prazo recursal
para o Recurso de Reconsideração devem seguir o
mesmo entendimento aqui esboçado”. O Plenário, em
decisão unânime, conheceu o recurso como Agravo e
negou-lhe provimento. Acórdão TC-2034/2015-Plenário,
TC 11409/2015, relator Conselheiro Rodrigo Flávio Freire
Farias Chamoun, publicado em 14/03/2016. (g.n.)
Igualmente, o Acórdão TC-103/2016-Primeira Câmara
(proc. TC 11377/2015), julgado em 03/02/2016,
estabeleceu que, doravante, somente seriam admitidos
Agravos interpostos corretamente em face de decisões
que impõem multa pelo não encaminhamento de
prestação de contas:
ACÓRDÃO TC-103/2016 – PRIMEIRA CÂMARA
I – RELATÓRIO
www.tce.es.gov.br

Tratam os autos de Recurso de Reconsideração interposto
pela Sra. [...], Prefeita do Município de Rio Novo do Sul,
em face do Acórdão TC n. 746/2015, constante dos
autos do Processo TC n. 7742/2014, relativamente à
omissão de envio da Prestação de Contas Bimestral do
3º bimestre de 2014.
Do referido Acórdão resultou a aplicação de multa R$
1.000,00, nos termos do art. 135, IX, da Lei Complementar
n. 621/2012 e do art. 389, IX, do Regimento Interno
desta Corte de Contas.
[...]
II.1 – DOS PRESSUPOSTOS RECURSAIS
[...]
Destaco, inicialmente, que o instrumento recursal a
ser utilizado na presente hipótese, de fato, deve ser o
Agravo, nos termos explicitados pela área técnica, haja
vista que não estamos tratando de decisão de mérito e
da respectiva multa aplicada quando da irregularidade
das constas, vez que esta possui caráter estritamente
punitivo.
[...]
Nesse sentido, confirmo a TEMPESTIVIDADE do
presente expediente recursal que foi interposto no
dia 09/09/2015, não ultrapassando o prazo de 30 dias
devido ao Recurso de Reconsideração, em consonância
com o posicionamento vertido pela área técnica, em
homenagem ao princípio da segurança jurídica e da boafé e, sobretudo, porque a matéria não estava à época a
autuação do presente expediente pacificada no âmbito
desta Corte de Contas, embora disposta na nossa Lei
Orgânica.
Entretanto, acaso acatada esta decisão pelo Plenário,
e após a publicação do acórdão que conhecer e julgar
este Agravo nos moldes aqui tratados, os que doravante
Segunda-feira, 26 de agosto de 2019
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forem ingressados neste Tribunal deverão preencher
todos os requisitos desta modalidade recursal, até
mesmo em face dos acórdãos já prolatados na data da
publicação da decisão paradigma e em fruição do prazo
recursal para o Recurso de Reconsideração devem seguir
o mesmo entendimento aqui esboçado.
As decisões prolatadas após o julgamento desses
paradigmas passaram a deixar claro que o recurso
cabível era o Agravo, embora ainda admitissem os
Recursos de Reconsideração, preservando os direitos
dos recorrentes, uma vez que interpuseram seus
recursos antes da definição. Nesse sentido, têm-se os
Acórdãos TC-252/2016 (proc. TC 12986/2015, julgado
em 01/03/2016) e TC-282/2016 – Plenário (proc.
13530/2015, julgado em 15/03/2016):
ACÓRDÃO TC-252/2016 - PLENÁRIO
1. RELATÓRIO
Trata-se de expediente encaminhado pelo Sr. [...],
Prefeito do Município de Pancas, em face do Acórdão
TC-821/2015, constante dos autos do processo TC nº
586/2015, referente à omissão na remessa da Prestação
de Contas Bimestral do 5º bimestre de 2014.
Do feito resultou a aplicação de multa de R$ 3.000,00,
com base nos artigos 1º, inciso XXXII e 135, inciso IX,
ambos da Lei Orgânica deste Tribunal.
[...]
2. DOS PRESSUPOSTOS RECURSAIS
No caso vertente, a despeito de não ter o Sr. [...] interposto
o recurso adequado para a decisão combatida, à luz do
princípio da instrumentalidade das formas, aplicando o
subprincípio da fungibilidade, entendo que o presente
expediente deva ser recebido como recurso de Agravo,
porquanto se volta contra decisão interlocutória, em
conformidade com o posicionamento da área técnica

externado na Instrução Técnica de Recurso ITR 100/2015,
que assim diz:
[...]
Demais disso, como bem destaca a ITR 100/2015, pelo
princípio da fungibilidade, deve-se considerar se estão
atendidas as condições de admissibilidade do recurso
cabível, especialmente, o prazo de interposição.
No caso vertente, o expediente recursal foi interposto
no dia 10/09/2015, sendo que a notificação do Acórdão
TC-821/2015, prolatado nos autos do processo TC nº
586/2015, foi disponibilizado no Diário Oficial Eletrônico
deste Tribunal no dia 12/08/2015, considerando-se
publicada no dia 13/08/2015, nos termos dos artigos 62
e 66, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº
621/2012 c/c artigo 5º, da Resolução TC nº 262/2013.
Assim, o prazo fatal para apresentação do agravo era
23/08/2015. Considerando que o agravo possui prazo de
10 dias (artigo 169, da LC nº 621/2012), tem-se que se
encontra intempestivo.
No entanto, tendo em mente a existência de dúvida
de interpretação ainda não pacificada nesta Corte de
Contas a respeito do cabimento do agravo nesses casos,
assim como o imperativo da segurança jurídica e da
boa-fé, em atenção ao que dispõe a ITR 100/2015 e,
também, ao precedente firmado nos autos do processo
TC 11409/2015, creio que o presente recurso deva ser
recebido, ainda que fora do prazo.
ACÓRDÃO TC-282/2016 – PLENÁRIO
I - DOS PRESSUPOSTOS RECURSAIS
Conforme narrado, o recorrente interpôs Recurso de
Reconsideração em face de Acórdão que aplicou multa
em razão da omissão de encaminhamento da Prestação
de Contas Bimestral.
[...]
www.tce.es.gov.br

Como se observa, a decisão em questão não encerrou o
processo com definitividade, mas tão somente aplicou
multa em razão da omissão no envio e determinou a
reiteração da notificação para encaminhamento da
prestação de contas bimestral.
[…]
A meu ver, portanto, a decisão que determina a aplicação
da referida multa em processos de omissão não cuida de
uma decisão definitiva, tendo caráter interlocutório, que
por sua vez enseja a utilização do recurso de Agravo de
Instrumento. Vejamos as disposições regimentais que
regulam a matéria:
Art. 405. Da decisão definitiva em processo de prestação
ou tomada de contas, caberá recurso de reconsideração
ao Plenário, podendo ser formulado uma só vez e por
escrito.
Art. 415. Das decisões interlocutórias e terminativas
caberá agravo formulado uma só vez, por escrito, no
prazo de dez dias.
Art. 427. As decisões do Tribunal poderão ser
preliminares, interlocutórias, definitivas ou terminativas.
§ 1º Preliminar é a decisão pela qual o Relator ou o
Tribunal, antes de pronunciar-se quanto ao mérito das
contas, resolve ordenar a citação, a notificação, rejeitar
as alegações de defesa e fixar novo e improrrogável prazo
para recolhimento do débito ou, ainda, determinar outras
diligências necessárias ao saneamento do processo.
§ 2º Interlocutória é a decisão pela qual o Relator ou
o Tribunal decide questão incidental ou adota medida
cautelar, antes de pronunciar-se quanto ao mérito.
§ 3º Definitiva é a decisão pela qual o Tribunal examina
o mérito.
§ 4º Terminativa é a decisão pela qual o Tribunal ordena
o trancamento das contas que forem consideradas
Segunda-feira, 26 de agosto de 2019
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iliquidáveis, determina a extinção pela ausência de
pressupostos de constituição e de desenvolvimento
válido e regular do processo, ou o seu arquivamento por
racionalização administrativa e economia processual.
Da leitura acima se extrai que a decisão que determina
a aplicação de multa em casos de omissão no envio de
prestação de contas não possui natureza de definitiva,
hipótese em que caberia o recurso de reconsideração,
nos termos no art. 405 do Regimento Interno.
Apesar de não estar explicitada de forma expressa a
natureza da decisão que aplica a multa em processos
de omissão, por exclusão, entende-se que se trata de
decisão interlocutória, sendo, portanto, cabível o recurso
de Agravo.
Cabe destacar, no entanto, que se deve ter sempre em
consideração que o processo administrativo perante os
Tribunais de Contas não demanda a presença obrigatória
de advogado, sendo portanto, a dúvida em questão,
plenamente razoável, seja para os militantes da área
jurídica e com muito maior razão para os ordenadores de
despesa que apresentam suas justificativas sem estarem
assistidos por profissional da área jurídica.
Dessa forma, entende-se possível a utilização das
disposições do artigo 399 do Regimento Interno, que
materializa a aplicação do princípio da fungibilidade
recursal:
Art. 399. O recorrente não será prejudicado pela
interposição de um recurso por outro, desde que
respeitado o prazo de interposição do recurso cabível,
ressalvados os casos de má-fé ou erro grosseiro.
Contudo, o dispositivo em questão traz como requisito
da fungibilidade a observância do prazo de interposição
do recurso cabível, além da ausência de má-fé e erro
grosseiro.

No caso concreto, no entanto, por se tratar de tema bem
específico, de plano afasto a ocorrência de má-fé ou
erro grosseiro do recorrente, visto tratar-se de matéria
polêmica e ainda pendente de apreciação definitiva pelo
Plenário desta Corte, restando somente não preenchido
o requisito do prazo recursal para a perfeita aplicação do
princípio da fungibilidade.
Ocorre que, conforme posicionamento da área técnica
na ITR 113/2015, em razão de a questão não se encontrar
pacificada neste tribunal, a tempestividade do recurso
poderia ser superada, conforme transcrição abaixo:
[…]
Pelo exposto, na esteira do posicionamento da área
técnica, entendo que no caso concreto específico,
em razão da ausência de disposições normativas que
disciplinem a natureza da decisão que aplica a multa
em razão da omissão no encaminhamento da Prestação
de Contas, o obstáculo da tempestividade pode ser
ultrapassado para que o presente recurso seja conhecido
como Agravo.
Do mesmo modo, o Acórdão TC- 435/2016 – Plenário
(proc. 12987/2015), julgado em 19/04/2016, constante
do Informativo de Jurisprudência 35, de 2016, admitiu o
Recurso de Reconsideração no lugar do Agravo:
ACÓRDÃO TC- 435/2016 – PLENÁRIO
2. DOS PRESSUPOSTOS RECURSAIS
No caso vertente, a despeito de não ter o Sr. [...] interposto
o recurso adequado para a decisão combatida, à luz do
princípio da instrumentalidade das formas, aplicando o
subprincípio da fungibilidade, entendo que o presente
expediente deva ser recebido como recurso de Agravo,
porquanto se volta contra decisão interlocutória, em
conformidade com o posicionamento da área técnica
externado na Instrução Técnica de Recurso ITR 17/2016,
www.tce.es.gov.br

que assim diz:
[...]
a decisão recorrida, o acórdão TC nº 820/2015, que
aplicou ao recorrente multa em razão de omissão
quanto ao envio das Prestações de Contas da abertura
e dos 1º e 2º bimestres de 2014, tem natureza jurídica
de decisão incidental, uma vez que, o objeto processual
é a entrega das referidas prestações de contas, o que
ensejaria o arquivamento dos autos.
Ressalta-se, inclusive, que o art. 20, § 6º, da Resolução TC
nº 247/2012, que regulamenta a remessa de dados das
prestações de contas bimestrais ao Tribunal de Contas,
por meio da internet, estabelece que após a conclusão
deste procedimento, a Corte dará ampla divulgação
e transparência aos demonstrativos ali contidos, em
obediência ao disposto no artigo 48 da Lei Complementar
nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).
Neste sentido, prevalece o entendimento de que os
dados constantes das prestações de contas bimestrais
constituem um fim em si mesmo, tendo por objetivo
informar a sociedade a respeito da gestão fiscal do
município e servir de instrumento de acompanhamento,
conforme o artigo 192, I e II, do Regimento Interno desta
Corte de Contas.
Neste sentido, conforme entendimento desta Secretaria
de Controle Externo, o acórdão, que aplicou multa
em virtude de omissão no envio de prestações de
contas bimestrais, tem natureza jurídica de decisão
interlocutória e não definitiva, ensejando, assim, a
utilização de recurso de agravo, conforme dispõe o artigo
169 da Lei Complementar nº 621/2012.
Isso porque, a multa aplicada em razão da omissão tem
caráter coercitivo, objetivando obrigar o responsável a
entregar a prestação de contas bimestral e, dessa forma,
exaurir o objeto processual, não sendo possível confundiSegunda-feira, 26 de agosto de 2019
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la com a multa aplicável em razão de irregularidades nas
contas, que possui caráter estritamente punitivo.

Tribunal expediente recursal em face do acordão, sem
identificação da espécie.

TC 11409/2015, creio que o presente recurso deva ser
recebido, ainda que fora do prazo.

No âmbito do processo civil encontra-se semelhante
previsão no artigo 461, § 4º, que assim dispõe:

Tem-se, portanto, uma situação limítrofe. De um lado,
desrespeitou-se o princípio da taxatividade recursal,
de observância obrigatória, também nos processos
administrativos, segundo o qual, é a lei quem determina
o recurso cabível para cada tipo de decisão. De outro,
tem-se no presente caso, uma situação ensejadora de
dúvida objetiva deste Tribunal acerca do recurso cabível,
se agravo, recurso de reconsideração ou pedido de
reexame.

Por conseguinte, considerando-se que o Sr. [...] é parte
capaz e possui interesse e legitimidade processual, o
presente recurso é cabível e, em relação ao prazo, ainda
que intempestivo, deve ser conhecido e processado
como recurso de Agravo.

Deste modo, admite-se que se receba o presente
expediente como agravo, [...]

ACÓRDÃO TC-567/2016 – SEGUNDA CÂMARA

Art. 461. Na ação que tenha por objeto o cumprimento
de obrigação de fazer ou não fazer, o juiz concederá a
tutela específica da obrigação ou, se procedente o
pedido, determinará providências que assegurem o
resultado prático equivalente ao do adimplemento.
(Redação dada pela Lei nº 8.952, de 13.12.1994)
[...]
§ 4º O juiz poderá, na hipótese do parágrafo anterior ou na
sentença, impor multa diária ao réu, independentemente
de pedido do autor, se for suficiente ou compa�vel
com a obrigação, fixando-lhe prazo razoável para o
cumprimento do preceito. (Incluído pela Lei nº 8.952, de
13.12.1994)
[...]
A inteligência do referido dispositivo revela que a razão
de ser da multa mencionada é assegurar o cumprimento
de obrigação de fazer, ou seja, é um instrumento de
concretização do objeto principal do processo, coagindo
o devedor a adimplir sua obrigação.
No âmbito desta Corte de Contas, segue-se o mesmo
raciocínio. O gestor tem a obrigação de prestar contas
bimestralmente e caso não a cumpra, poderá ser
apenado com multa. Tanto é assim, que o seu pagamento
não desincumbe o gestor de sua obrigação, o que fica
claro pela leitura do acórdão TC nº 820/2015, que, além
de aplicar multa ao recorrente, reitera a necessidade de
apresentação das prestações de contas referenciadas.
Pelo raciocínio acima explicitado, entende-se que
o recurso cabível da referida decisão é o agravo.
No entanto, verifica-se que foi protocolizado neste

Demais disso, como bem destaca a ITR 17/2016, pelo
princípio da fungibilidade, deve-se considerar se estão
atendidas as condições de admissibilidade do recurso
cabível, especialmente, o prazo de interposição.
No caso vertente, o expediente recursal foi interposto
no dia 10/09/2015, sendo que a notificação do Acórdão
TC-820/2015, prolatado nos autos do processo TC nº
5287/2014, foi disponibilizado no Diário Oficial Eletrônico
deste Tribunal no dia 17/08/2015, considerando-se
publicada no dia 18/08/2015, nos termos dos artigos 62
e 66, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº
621/2012 c/c artigo 5º, da Resolução TC nº 262/2013.
Assim, o prazo fatal para apresentação do agravo era
28/08/2015. Considerando que o agravo possui prazo de
10 dias (artigo 169, da LC nº 621/2012), tem-se que se
encontra intempestivo.
No entanto, tendo em mente a existência de dúvida
de interpretação ainda não pacificada nesta Corte
de Contas a respeito do cabimento do agravo nesses
casos, assim como o imperativo da segurança jurídica e
da boa-fé, em atenção ao que dispõe a ITR 17/2016 e,
também, ao precedente firmado nos autos do processo
www.tce.es.gov.br

E também o Acórdão TC-567/2016 – Segunda Câmara
(proc. 703/2016), julgado em 01/06/2016, admitiu
expediente como Agravo, considerando a controvérsia
ao tempo da interposição:
1. RELATÓRIO
Tratam os autos de peça processual protocolizada neste
Tribunal pelo Sr. [...] Prefeito Municipal de João Neiva,
denominada por ele de “justificativas com efeitos
infringentes”, em face do acórdão TC nº 606/2015,
que lhe aplicou multa de R$ 3.000,00, nos termos do
artigo 1º, inciso XXXII e 135, inciso IX, da 135, IX, da Lei
Complementar n. 621/2012, nos autos do Processo TC nº
310/2015, em razão de omissão de envio da Prestação
de Contas Bimestral do 5º bimestre de 2014.
[...]
2. DOS PRESSUPOSTOS RECURSAIS
A despeito de não ter o Sr. [...] interposto o recurso
adequado, decidi por receber as denominadas
“justificativas com efeitos infringentes” como agravo,
porquanto, à época da juntada dessas justificativas
pelo gestor, não havia consenso no âmbito desta Corte
de Contas acerca da medida cabível para o combate de
eventuais sanções aplicadas no âmbito de processos de
prestação de contas bimestrais em razão da omissão
quanto aos seus envios, como ocorreu no caso em tela.
(g.n.)
Segunda-feira, 26 de agosto de 2019
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Como se verifica dos arestos acima, ao longo de 2016,
este TCE-ES firmou clara, inequívoca e repetidamente
que o recurso cabível para impugnar decisões que
impõem multa pelo não encaminhamento de prestação
ou tomada de contas é o Agravo, conquanto conhecendo
instrumentos inidôneos, a fim de preservar os direitos
das partes. Uma vez que isso ficou estabelecido e foi
divulgado nos sistemas de pesquisa jurisprudencial,
notadamente em Informativos de Jurisprudência,
este TCE-ES passou a não mais admitir Recursos de
Reconsideração interpostos erroneamente. A esse
respeito, confira-se excerto do Acórdão TC-973/2017 –
Plenário, proferido nos autos do proc. TC 3472/2017,
julgado em 01/08/2017:
ACÓRDÃO TC-973/2017 – PLENÁRIO
Trata-se de Recurso de Reconsideração interposto em
07/06/2017 pela ex-Prefeita Municipal de Rio Novo do
Sul, (...), em face do Acórdão TC-241/2017 prolatado
nos autos do Processo TC 6305/2015-7, pela Primeira
Câmara desta Corte de Contas, que resultou na aplicação
de multa individual pecuniária no valor de R$ 3.000,00
(três mil reais).
(...) Compulsando os autos, verifico que o Acórdão
recorrido tratou exclusivamente da multa imputada por
ausência de encaminhamento da Prestação de Contas
do exercício de 2014.
Destaco, inicialmente, que o instrumento recursal a
ser utilizado na presente hipótese, de fato, deve ser o
Agravo, haja vista não se tratar de decisão de mérito,
pois o Acórdão que aplica multa em virtude de omissão
no envio da prestação de contas tem natureza incidental.
Assim, inviável o conhecimento do expediente
apresentado pela Recorrente, tendo em vista que o
art. 164 da LC 621/2012 apenas autoriza o Recurso
de Reconsideração em face de decisão definitiva em

processo de prestação ou tomada de contas e, no
presente caso, o Acórdão não apreciou as contas,
constituindo-se, tão somente, de decisão interlocutória,
atacável via Agravo, em conformidade com o art. 169 do
mesmo diploma legal.
No presente caso, o Recurso de Reconsideração
interposto pelo agravante pretendia reformar o Acórdão
TC-753/2017-Plenário, que aplicou multa ao agravante
em virtude do não encaminhamento da prestação de
contas anual do Fundo Municipal de Saúde de Cachoeiro
de Itapemirim, relativa ao exercício de 2012, no prazo
estabelecido. Sua publicação ocorreu em 04/07/2017,
quando já estava consolidado o entendimento de que
tal decisão seria impugnável via Agravo. Portanto, na
ocasião de recorrer daquela decisão, os responsáveis
em processos de competência deste TCE-ES já sabiam
e dispunham de meios de saber que não era possível a
apresentação de Recurso de Reconsideração, como o fez
o agravante.
Considerando o entendimento sedimentado e noticiado
acerca do cabimento do Agravo nesses casos, não podem
ser acolhidos os argumentos do agravante. Em primeiro
lugar, a questão da forma não afeta tudo o que foi exposto
acima acerca da consolidação da peça idônea para tais
hipóteses, da aplicação da fungibilidade até a solução
da controvérsia para preservar os direitos das partes e
da fixação de um marco para os recorrentes adotarem
o novo entendimento. Consequentemente, o fato de
ter sido inserida uma nova alínea no art. 428, RITCEES,
esclarecendo que decisões que impõem sanções devem
assumir a forma de Acórdão, não interfere em toda a
exposição anterior. Em qualquer caso, como se verifica
dos arestos acima, as decisões que impuseram multa
pelo não encaminhamento de prestações ou tomadas
de contas assumiram a forma de Acórdão, como se pode
www.tce.es.gov.br

conferir daqueles excertos, não havendo que se falar na
necessidade de Decisão, mesmo antes da alteração no
RITCEES.
Do mesmo modo, não há que se falar em aproveitar o
Acórdão entendendo-o como uma decisão colocando
fim ao incidente, ensejando, portanto, Recurso de
Reconsideração. As decisões supra referidas enfrentaram
exaustiva e corretamente o fato de se tratar de uma
questão interlocutória, que atrai o Agravo.
Por todo o exposto, opina-se por negar provimento ao
Agravo.
(grifei)
Portanto, conheço do agravo, e, no mérito, nego
provimento
Ante o exposto, em conformidade com os fundamentos
externados pela área técnica na Instrução Técnica de
Recurso 136/2019-3 e pelo Ministério Público de Contas,
VOTO no sentido de que o colegiado aprove a seguinte
proposta de deliberação que submeto à consideração.
SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Conselheiro Relator
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão colegiada, ante as razões
expostas pelo relator, em:
1.1 Conhecer do presente Agravo, e, no mérito,
negar provimento ao presente recurso, mantendo-se
incólume os termos do acórdão 778/2018 - Plenário (TC
5696/2017);
1.2 Dar ciência ao recorrente a respeito do teor da
decisão;
1.3 Após o trânsito em julgado, apensar os autos ao
Segunda-feira, 26 de agosto de 2019

68

ATOS DO PLENÁRIO

processo principal, na forma do art. 420, parágrafo
único, do RITCEES.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 02/07/2019 – 21ª Sessão Ordinária
do Plenário.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto
(presidente), Sérgio Manoel Nader Borges (relator),
Sebastião Carlos Ranna de Macedo, Domingos Augusto
Taufner, Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, Rodrigo
Coelho do Carmo e Luiz Carlos Ciciliotti da Cunha.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Relator
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
CONSELHEIRO LUIZ CARLOS CICILIOTTI DA CUNHA
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério Público de Contas
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões
Acórdão 00785/2019-1 – PLENÁRIO
Processos: 02431/2019-8, 05841/2017-1
Classificação: Embargos de Declaração
UG: FMS - Fundo Municipal de Saúde de Linhares
Relator: Sérgio Manoel Nader Borges

Recorrente: MARIA BERNARDETE BRAZ
Procuradores: CARLOS ESTEVAN FIOROT MALACARNE
(OAB: 12401-ES), RICARDO CLAUDINO PESSANHA (OAB:
10406-ES, OAB: 181289-RJ)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONHECIMENTO – NÃO
PROVIMENTO – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER
BORGES:
RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Maria
Bernardete Braz, gestora responsável pelo Fundo
Municipal de Saúde de Linhares no exercício de 2016,
através de seu Procurador, Sr. Carlos Estevan Fiorot
Malacarne, em face do Acórdão TC 1747/2018 –
Plenário, proferido nos autos do Processo TC 5841/2017,
que trata da Prestação de Contas Anual de Ordenadora
do mesmo Fundo Municipal, envolvendo irregularidade
no saldo dos almoxarifados. Dispôs o Acórdão recorrido:
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão plenária, ante as razões
expostas pelo relator, em:
1.1 JULGAR IRREGULARES as Prestação de Contas Anual
da Sra. MARIA BERNADETE BRAZ, relativa ao exercício de
2016, conforme dispõe o art. 84, inciso III, alínea “d”, da
Lei Complementar 621/2012 c/c art.163, do Regimento
Interno do TCEES, aprovado pela Resolução 261/2013;
1.2 Fixar MULTA PECUNIÁRIA INDIVIDUAL, no valor
correspondente a R$ 3.000,00, À senhora Maria
Bernadete Braz ante a manutenção das irregularidades
descritas no item 1 deste Acórdão que configuram prática
de ato com grave infração à norma legal ou regulamentar
de natureza contábil, financeira, orçamentária,
www.tce.es.gov.br

operacional e patrimonial, prevista no artigo 135, inciso
II, da LC n. 621/12 e artigo 389, II do RITCEES.
1.3 DETERMINAR ao atual gestor do Fundo Municipal de
Saúde de Linhares para que;
tome medidas administrativas para apurar os fenômenos
que deram razão à divergência da ordem de R$
8.437.400,49 entre os registros contábeis e o inventário
�sico do exercício de 2016, na forma da IN 32/2014 e,
informe a este Tribunal de Contas, na próxima Prestação
Anual de Contas, as medidas adotadas e os resultados
produzidos.
Dar ciência ao interessado;
1.5 Após o trânsito em julgado, arquive-se.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 04/12/2018 - 43ª 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 e Rodrigo
Coelho do Carmo.
5. Fica a responsável obrigada a comprovar perante
o Tribunal o recolhimento do débito e/ou da multa
aplicada, no prazo de trinta dias, contados a partir da
publicação deste Acórdão, nos termos do art. 454,
inciso I, do Regimento Interno deste Tribunal. Quando
cabível recurso, os prazos para interposição encontramse previstos no Título VIII do mesmo diploma normativo.
4.2 Conselheira em substituição: Márcia Jaccoud Freitas.
Apreciando o feito, entendeu o Conselheiro Relator pelo
encaminhamento dos autos à SEGEX para instrução, nos
termos regimentais (Despacho 13203/2019-8).
Segunda-feira, 26 de agosto de 2019
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Em seguida, foram os autos encaminhados à
SecexRecursos, que, por meio da Instrução Técnica
de Recurso ITR 00091/2019-1, manifestou-se pelo
conhecimento e não provimento dos embargos
declaratórios opostos.
Tal entendimento foi compartilhado pelo Ministério
Público de Contas, conforme se depreende do Parecer
01574/2019-1.
Após, vieram os autos conclusos para este Gabinete.
É o relatório.
DA ADMISSIBILIDADE
Por sua completude, acompanho inteiramente a
instrução técnica, que passo a reproduzir como parte
deste voto.
A parte possui capacidade, interesse e legitimidade para
a propositura dos presentes Embargos de Declaração.
Quanto à tempestividade, verifica-se que, de acordo
com o Despacho 13043/2019-7 da Secretaria Geral
das Sessões – SGS, a notificação do Acórdão foi
disponibilizada no Diário Oficial Eletrônico deste Tribunal
no dia 25/02/2019, considerando-se publicada no dia
26/02/2019, desta feita, o prazo para interposição de
embargos de declaração venceu em 07/03/2019.
Considerando que os presentes Embargos de Declaração
foram protocolizados neste Tribunal de Contas
em 06/03/2019, portanto, tem-se o mesmo como
tempestivo, nos termos do artigo 411, §2º da Resolução
261/2013 - Regimento Interno do TCEES.
Quanto ao cabimento, faz-se necessário observar que
o recurso de Embargos de Declaração presta-se a suprir
eventual obscuridade, omissão, contradição ou erro
material em acórdão ou parecer prévio emitido por este
Tribunal, conforme inteligência do artigo 167, caput, da
Lei Complementar - LC 621/2012, e artigo 1.022, incisos

I, II e III, da Lei Federal 13.105/2015 – Código do Processo
Civil.
Dessa forma, tendo em vista que parte do expediente
recursal tece alegações a respeito de suposta
omissão quanto à apreciação de incidente de
inconstitucionalidade, materializado sob a forma de
Acórdão, tem-se que o recurso apresentado é cabível.
No que tange à regularidade formal, requisito extrínseco
de admissibilidade, a qual consiste na necessidade de
o recorrente atender às formalidades especificadas na
norma de regência para o processamento do recurso
interposto, verifica-se o seu atendimento, pois, em
cumprimento ao disposto no artigo 395, incisos I, III,
IV e V do Regimento Interno desta Corte de Contas,
o expediente recursal foi apresentado por escrito,
contendo a qualificação e identificação da Recorrente, o
pedido, a causa de pedir e o fundamento jurídico.
Outrossim, não se identifica a existência de fato
impeditivo ou extintivo do poder de recorrer.
Desse modo, considerando que se encontram presentes
os pressupostos recursais de admissibilidade, opina-se
pelo CONHECIMENTO dos Embargos de Declaração.
Não obstante, faz-se necessário ressaltar que o
questionamento referente ao item 1 do presente
Recurso não possui conexão com as hipóteses contidas
no caput do artigo 411 do Regimento Interno desta Corte
de Contas, o qual trata dos embargos de declaração, haja
vista que no aludido item o representante da Recorrente
apresenta alegações de cunho contábil objetivando
esclarecer a divergência apontada pela Área Técnica, a
qual culminou na rejeição de suas contas, portanto, no
aludido item, não se está questionando a incidência de
obscuridade, omissão ou contradição no Acórdão ora
atacado.
Tendo a Recorrente o propósito de questionar a decisão
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exarada no Acórdão TC 1747/2018, esta deverá utilizarse de recurso de reconsideração, conforme disposto no
caput do artigo 405 do Regimento Interno, in verbis:
Art. 405. Da decisão definitiva ou terminativa em
processo de prestação ou tomada de contas, caberá
recurso de reconsideração ao Plenário, podendo ser
formulado uma só vez e por escrito.
[...]
Dessa forma, a presente análise limitar-se-á às
alegações trazidas pela Recorrente concernentes ao seu
entendimento de que ocorrera contradição na análise
descrita na Manifestação Técnica – MT 794/2018,
quando a Recorrente interpôs a sua sustentação oral,
ainda no processo de prestação de contas anual do
Fundo Municipal de Saúde – Processo TC 5841/2017.
Desta forma, considerando que se encontram presentes
os pressupostos recursais de admissibilidade, sou pelo
CONHECIMENTO dos presentes Embargos de Declaração.
FUNDAMENTAÇÃO
Sobre o mérito atinente à obscuridade, omissão e
contradição alegados nos presentes autos, entendo ser
precisa e, por isso, suficiente a análise realizada pela
área técnica, consubstanciada na Instrução Técnica
de Recurso ITR 0091/2019-1, e anuída no Parecer
01574/2019-1do Ministério Publico Especial de Contas
da lavra do Procurador de Contas, Dr. Luis Henrique
Anastácio da Silva
Em virtude disso, objetivamente, transcrevo o conteúdo
externado na ITR 0091/2019-1, que acentua o seguinte:
[...]
No que se refere às demais argumentações contidas
nos presentes Embargos de Declaração, estas reﬂetem
o entendimento da Recorrente de que ocorrera
contradição na decisão contida no Acórdão 1747/2018,
Segunda-feira, 26 de agosto de 2019
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sendo que os fatos que levaram a esse entendimento
encontram-se dispostos no item 2 dos Embargos de
Declaração, conforme transcrição que se segue:

declaração da defendente de que “[...] a movimentação
dos materiais de consumo no almoxarifado, ocorreu de
forma correta” (g. n.); e

– Da Contradição

– Que, assim, os arquivos acima que evidenciam o
inventário os saldos e a movimentação do estoque
�sico em confronto com os valores registrados na
contabilidade, ao não evidenciarem as movimentações
�sicas em 2016 dos valores ajustados contabilmente
em 2017, não deixa transparente as declarações ou
afirmações agora trazidas pela gestora em defesa oral,
razão pela qual opina-se no sentido do não acolhimento
das alegações apresentadas.

Ao analisar os termos da Sustentação Oral, o NCE Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia
se pronunciou por meio da Manifestação Técnica
00794/2018-4, onde de forma cristalina diz:
– Que ocorreram ajustes contábeis no exercício de
2017, através da realização de lançamentos no dia 29 de
dezembro de 2017 no valor de R$ 8.314.200,38 na conta
115610500000 (medicamentos e materiais hospitalares)
e no valor de R$ 123.200,11 na conta 115610800000
(materiais a classificar) referente ao exercício de
2016, totalizando exatamente o valor da divergência
levantada no RT, ou seja, R$ 8.437.400,49, fato este
confirmado na ITC; (grifamos)
– Que nesse sentido, analisou-se Balancete de
Verificação – BALVER e constatou-se que as justificativas
têm nexos, pois, no BALVER na conta 115610500000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES existia
um estoque de R$ 5.395.400,56 que provavelmente era
de exercícios anteriores, já que no exercício de 2016
ocorreram entradas de R$ 2.927.254,52 e saídas de
apenas R$ 8.454,70, restando saldo de R$ 8.314.200,38.
Assim como, na conta 115610800000 (materiais a
classificar); (grifamos)
- Ocorre, que o Resumo do Inventário de Almoxarifado
– Material de Consumo e o Demonstrativo Analítico
das Entradas e Saídas do Almoxarifado, relativos ao
exercício de 2016, conforme Tabelas 02 e 03 a seguir,
não indicam saldo e/ou movimentação �sica desse
tipo de material no exercício, sequer consta a conta
contábil 115610500000 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS
HOSPITALARES no demonstrativo �sico, contradizendo a

Ocorre, Senhor Conselheiro, que respeitosamente, a
citação inicial da gestora se deu para que a mesma se
manifestasse a respeito da divergência do saldo da
conta Estoque entre o Almoxarifado e a Contabilidade
no montante de R$ 8.437.400,49, o que foi devidamente
justificado e reconhecido pela área técnica desde a
justificativa inicial, bem como de forma mais contundente
na análise da Sustentação Oral por meio da Manifestação
Técnica 00794/2018-4;
No entanto, para justificar a manutenção da irregularidade
a mesma Manifestação Técnica 00794/2018-4 trouxe
matéria nova, dizendo que no Resumo do Inventário de
Almoxarifado – Material de Consumo e o Demonstrativo
Analítico das Entradas e Saídas do Almoxarifado,
relativos ao exercício de 2016, não indica saldo e/ou
movimentação �sica na conta contábil 115610500000
- MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES, algo
totalmente novo e diferente do que foi tratado no
Relatório Técnico 00631/2017-8 que rezou o seguinte em
seu item 3.2.2.1 - Divergência apurada entre os registros
contábeis de bens em almoxarifado e o inventário �sico
(INVALM) e objeto da citação inicial da responsável,
ou seja, o motivo pelo qual as razões da defendente
www.tce.es.gov.br

apresentadas em sede de Sustentação Oral não foram
aceitas pela Manifestação Técnica 00794/2018-4 são
contraditórias e diferentes do motivo pelo qual a mesma
foi citada inicialmente, lembrando que os termos da
MT 00794/2018-4 foram acompanhados por Vossa
Excelência, conforme transcrito na Fundamentação do
Acórdão ora guerreado, senão vejamos:
FUNDAMENTAÇÃO
Quanto aos apontamentos da área técnica, entendo por
bem acompanhar as razões lançadas na Manifestação
Técnica 794/2018, pelos seus próprios fundamentos
de fato e direito, adotando-a como parte do meu voto:
(grifamos)
Assim, Excelência, respeitosamente, além das razões da
MT 00794/2018-4 serem contraditórias, tal circunstância
é preclusa, porque deveria ter sido apontada no Relatório
Técnico e na Instrução Técnica Inicial, o que não foi
feito, ou seja, a área técnica inclui nos autos uma nova
irregularidade, porém, não trouxe aos autos em tempo
oportuno, assim, resta comprovado a contradição que
fundamenta os presentes embargos.
Em atenção aos argumentos reproduzidos em tela,
verifica-se que a Recorrente declara que a sua citação
inicial foi no sentido de que esta se manifestasse a
respeito da divergência do saldo da conta Estoque
entre o Almoxarifado e a Contabilidade no montante
de R$ 8.437.400,49, que, segundo a Recorrente, tal
inconsistência já havia sido devidamente justificada
e reconhecida pela Área Técnica desde a justificativa
inicial, como também na própria MT 794/2018.
No entanto, a Recorrente entende que, para justificar a
manutenção da irregularidade, a Área Técnica, através
da MT 794/2018, trouxe matéria nova, ou seja, algo
totalmente novo e diferente do que foi tratado no
Relatório Técnico, que, segundo a Recorrente, deveria
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ter sido apontado no Relatório Técnico e na Instrução
Técnica Inicial.
Dos fatos:
Ante o arguido nestes Embargos de Declaração, de
antemão, há que se observar o que foi apontado no
Relatório Técnico – RT 631/2017 que resultou na citação
da gestora responsável do Fundo Municipal de Saúde de
Linhares, ora Recorrente:
Em decorrência, apresentam-se os achados que resultam
na opinião pela citação do responsável, com base no
artigo 63, I, da Lei Complementar 621/2012:
Tabela
O subitem 3.2.2.1 em tela, foi apontado no aludido
relatório da seguinte forma:
3.2.2.1 Divergência apurada entre os registros contábeis
de bens em almoxarifado e o inventário �sico (INVALM)
Base Legal: Artigo 3º da IN 34/2015, Anexo I “B” e artigos
94 e 96 da Lei Federal nº 4.320/1964.
Com base na Tabela 14, o saldo patrimonial dos bens
em almoxarifado, conforme apresentado no Balanço
Patrimonial, apresenta divergência significativa em
relação ao valor apurado no inventário de bens em
almoxarifado (INVALM).
Dessa forma, sugere-se a citação do gestor responsável
para apresentação de justificativas quanto ao necessário
saneamento das distorções levantadas.
Extraindo a tabela 14 do RT 631/2017, tem-se:
Tabela 1) Estoques, Imobilizados e Intangíveis Em R$
1,00
Fonte: Processo TC 05841/2017-1 - Prestação de Contas
Anual/2016
Pois bem, de acordo com o indicativo de irregularidade
apontado, tem-se que o ACE subscritor do RTC 631/2017

verificou uma divergência entre o saldo da conta
“Estoques”, evidenciada no Balanço Patrimonial, e o
saldo apurado no inventário de bens em almoxarifado
(arquivo INVALM) no montante de R$ 8.437.400,49.

ANÁLISE DEFESA ORAL

Em que pese as justificativas prestadas pela gestora
responsável em face de sua regular citação, a Área
Técnica manteve a irregularidade através da Instrução
Técnica Conclusiva – ITC 2782/2018.

Mesmo assim, buscou-se uma análise mais detalhada da
divergência levantada, nesse passo, conforme alegado
na defesa, ocorreram ajustes contábeis no exercício de
2017, através da realização de lançamentos no dia 29 de
dezembro de 2017 no valor de R$ 8.314.200,38 na conta
115610500000 (medicamentos e materiais hospitalares)
e no valor de R$ 123.200,11 na conta 115610800000
(materiais a classificar) referente ao exercício de 2016,
totalizando exatamente o valor da divergência levantada
no RT, ou seja, R$ 8.437.400,49, fato este confirmado na
ITC.

Em face da manutenção da irregularidade pela Área
Técnica, a gestora responsável, ainda no processo de
prestação de contas anual – Processo TC 5841/2017,
apresentou, através de seu representante legal, a
sua defesa oral na 29ª Sessão Plenária, realizada em
28/08/2018.
Ato con�nuo, a Área Técnica procedeu a análise das
notas taquigráficas e do memorial de sustentação oral
inseridos naqueles autos, culminando na elaboração da
MT 794/2018, cuja análise a Recorrente entende que
incorreu em contradição.
A contradição mencionada pela Recorrente foi em
virtude de o ACE subscritor da MT 794/2018 ter
declarado que “o Resumo do Inventário de Almoxarifado
– Material de Consumo e o Demonstrativo Analítico das
Entradas e Saídas do Almoxarifado, relativos ao exercício
de 2016, não indica saldo e/ou movimentação �sica
na conta contábil 115610500000 – MEDICAMENTOS E
MATERIAIS HOSPITALARES”, entendendo a Recorrente
que tal declaração refere-se a matéria nova, portanto,
deveria ter ocorrida nova citação para apresentação de
justificativas quanto a este, segundo a Recorrente, novo
apontamento.
Isto posto, em face do entendimento apresentado
pela Recorrente, faz-se necessário reproduzir a análise
efetuada pelo ACE subscritor da MT 794/2018, conforme
segue:
www.tce.es.gov.br

Inicialmente, vale destacar, que a defesa oral não relatou
nenhum fato novo, assim como, não anexou nenhum
documento ao processo.

Nesse sentido, analisou-se Balancete de Verificação
– BALVER e constatou-se que as justificativas têm
nexos, pois, no BALVER na conta 115610500000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES existia
um estoque de R$ 5.395.400,56 que provavelmente era
de exercícios anteriores, já que no exercício de 2016
ocorreram entradas de R$ 2.927.254,52 e saídas de
apenas R$ 8.454,70, restando saldo de R$ 8.314.200,38.
Assim como, na conta 115610800000 (materiais a
classificar), conforme Tabela 01 a seguir.
Tabela 01 - Recorte do Balancete Contábil
{omitida]
Logo, ao que tudo indica, não foram realizadas as
baixas contábeis nas saídas relativas a este material na
contabilidade em 2016, pois não há registro nas contas
de variações diminutivas de consumo relativo a este tipo
de material no grupo de contas 331110000000.
Ocorre, que o Resumo do Inventário de Almoxarifado
– Material de Consumo e o Demonstrativo Analítico
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das Entradas e Saídas do Almoxarifado, relativos ao
exercício de 2016, conforme Tabelas 02 e 03 a seguir,
não indicam saldo e/ou movimentação �sica desse
tipo de material no exercício, sequer consta a conta
contábil 115610500000 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS
HOSPITALARES no demonstrativo �sico, contradizendo a
declaração da defendente de que “[...] a movimentação
dos materiais de consumo no almoxarifado, ocorreu de
forma correta” (g. n.).
Tabela 02 - Resumo do Inventário de Almoxarifado –
Material de Consumo
[omitida]
Tabela 03 - Demonstrativo Analítico das Entradas e
Saídas do Almoxarifado
{omitida]
Assim, os arquivos acima que evidenciam o inventário
os saldos e a movimentação do estoque �sico em
confronto com os valores registrados na contabilidade,
ao não evidenciarem as movimentações �sicas em 2016
dos valores ajustados contabilmente em 2017, não
deixa transparente as declarações ou afirmações agora
trazidas pela gestora em defesa oral, razão pela qual
opina-se no sentido do não acolhimento das alegações
apresentadas.
3 - CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Diante do exposto, opina-se no sentido do não
acolhimento das alegações apresentadas em defesa oral
e pela manutenção integral do entendimento proposto
na Instrução Técnica Conclusiva – ITC 2782/2018-5 (peça
67).
Ante a análise realizada pela Área Técnica, prolatada na
MT 794/2018 – Processo TC 5841/2017, verifica-se que
inicialmente o ACE subscritor informou que a defesa oral
apresentada naquele processo não trouxe nenhum fato

novo, como também não inseriu àqueles autos qualquer
documentação.
Ainda assim, em atenção às justificativas prestadas pela
defesa, o ACE subscritor efetuou a análise do Balancete
Contábil de Verificação – BALVER do Fundo relativo
ao exercício de 2016, tendo verificado que o acerto
efetuado no exercício de 2017 possuía coerência com o
valor total divergente apurado no aludido balancete.
No intuito de comprovar a sua constatação, o ACE
subscritor inseriu parte do Balancete Contábil de
Verificação em seu relatório, evidenciando os saldos
das contas “Medicamentos e Materiais Hospitalares
– 115610500000” e “Materiais a Classificar –
115610800000”, cuja soma de seus valores convergia
com o acerto efetuado no exercício de 2017.
Não obstante, o ACE subscritor também verificou que
não foram realizadas baixas no exercício de 2016 das
contas contábeis retromencionadas.
Em seguida, o ACE subscritor constatou que o Resumo
do Inventário de Almoxarifado – Material de Consumo
e o Demonstrativo Analítico das Entradas e Saídas
do Almoxarifado, relativos ao exercício de 2016,
não indicavam movimentação �sica dos materiais
envolvidos, sendo que a conta contábil “Medicamentos
e Materiais Hospitalares – 115610500000” se quer
constava no demonstrativo �sico, cujo fato, segundo o
ACE subscritor, contradizia a declaração do defendente
no que se refere a movimentação dos materiais de
consumo no almoxarifado ter ocorrida de forma correta.
De pronto, cabe ressaltar que a constatação realizada
pelo ACE subscritor não culminou em nenhum outro
apontamento que justificasse a citação da gestora
responsável pelo Fundo.
No intuito de comprovar e ilustrar a sua análise, o ACE
subscritor inseriu em seu relatório cópias do Resumo
www.tce.es.gov.br

do Inventário de Almoxarifado – Material de Consumo
e do Demonstrativo Analítico das Entradas e Saídas do
Almoxarifado, referentes ao exercício de 2016.
Desta feita, com base nas informações constantes
nos demonstrativos presentes naqueles autos, o ACE
subscritor da MT 794/2018 opinou pelo não acolhimento
das alegações apresentadas pela defesa, bem como pela
manutenção integral do entendimento proposto na ITC
2782/2018 – Processo TC 5841/2017.
Análise:
Ante o exposto, tem-se que o ACE subscritor
apenas utilizou-se das informações constantes nos
demonstrativos contábeis, inseridos naqueles autos pela
própria gestora responsável do Fundo, para realizar a sua
análise, e, assim, proceder ao seu opinamento.
A alegação da Requerente de que a MT 794/2018 trouxe
matéria nova (...) algo totalmente novo e diferente do
que foi tratado no Relatório Técnico 00631/2017 não
procede.
A irregularidade apontada no RT 631/2017 referese à divergência entre o saldo contábil de bens em
almoxarifado e o seu inventário �sico.
Desta feita, em face de tal irregularidade, no intuito de
promover a elucidação dos fatos, o ACE subscritor da MT
794/2018 compulsou os mencionados demonstrativos
inseridos ao processo de prestação de contas anual do
Fundo Municipal de Saúde de Linhares – Processo TC
5841/2017, os quais possuíam total pertinência com a
irregularidade apontada, visto que tais demonstrativos
evidenciam a movimentação e saldos de bens de
almoxarifado, portanto, não há que se entender
que a análise realizada tratou de matéria estranha à
irregularidade apontada no RT 631/2017.
Outrossim,

não

foi

apontada

qualquer
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irregularidade por parte do ACE subscritor da MT
794/2018, tendo este apenas mantido o entendimento
integral proposto na ITC 2782/2018.
Destarte, não se vislumbra qualquer contradição no fato
de o ACE subscritor da MT 794/2018 ter compulsado
demonstrativos pertinentes à irregularidade tratada e,
a partir da análise das informações constantes nestes
demonstrativos, informações estas proveniente do
Fundo Municipal de Saúde de Linhares, entendido que
a irregularidade permanecia, não evocando qualquer
outro questionamento relacionado à irregularidade
apontada no RT 631/2017, tampouco relacionado à
matéria estranha a esta, portanto, inexistem as pretensas
contradições e omissões aventadas pela Embargante em
oposição ao Acórdão TC 1747/2018.

SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Conselheiro Relator
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões
expostas pelo relator, em:
1.1. Conhecer os presentes Embargos de Declaração,
tendo em vista estarem presentes os requisitos de
admissibilidade previstos no RITCEES;
1.2. Não dar provimento aos Embargos de Declaração,
mantendo-se inalterado o Acórdão TC – 1747/2018 –
Plenário, devendo o embargante ser cientificado da
decisão nos termos regimentais;

4. CONCLUSÃO

1.3. Arquivar os autos após o trânsito em julgado.

Diante do exposto, opina-se pelo CONHECIMENTO do
recurso de Embargos de Declaração, interposto pela
gestora do Fundo Municipal de Saúde de Linhares
no exercício de 2016, Sra. Maria Bernardete Braz ,
sendo-lhe NEGADO PROVIMENTO em razão do não
acolhimento das razões recursais, mantendo-se in
totum o Acórdão TC 1747/2018 – Plenário.Ante todo o
exposto, acompanhando integralmente o entendimento
da área técnica e do Ministério Público de Contas, VOTO
para que seja adotada a deliberação que ora submeto à
apreciação deste Colegiado.

2. Unânime.

Portanto, conheço o presente Embargo de Declaração, e,
no mérito, nego provimento.
Ante o exposto, em conformidade com os fundamentos
externados pela área técnica na Instrução Técnica de
Recurso 0091/2019-1 e pelo Ministério Público de
Contas, VOTO no sentido de que o colegiado aprove
a seguinte proposta de deliberação que submeto à
consideração.

3. Data da Sessão: 02/07/2019 – 21ª Sessão Ordinária
do Plenário.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto
(presidente), Sérgio Manoel Nader Borges (relator),
Sebastião Carlos Ranna de Macedo, Domingos Augusto
Taufner, Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, Rodrigo
Coelho do Carmo e Luiz Carlos Ciciliotti da Cunha.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Relator
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
www.tce.es.gov.br

CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
CONSELHEIRO LUIZ CARLOS CICILIOTTI DA CUNHA
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério Público de Contas
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões
Acórdão 00786/2019-1 – PLENÁRIO
Processo: 08062/2019-3
Classificação: Recurso de Reconsideração
UG: PMNV - Prefeitura Municipal de Nova Venécia
Relator: Sérgio Manoel Nader Borges
Interessado: MARIO SERGIO LUBIANA, TRIVALE
ADMINISTRACAO LTDA, GESIANY MERLIM BANZA,
IRINEU LUIZ ZOTELLE
Recorrente: LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES
LTDA
Procuradores: WANDERLEY ROMANO DONADEL (OAB:
18703-GO, OAB: 78870-MG, OAB: 223820-RJ, OAB:
422887-SP), ANDREOTTE NORBIM LANES (OAB: 10420ES)
EXPEDIENTE
DENOMINADO
RECURSO
DE
RECONSIDERAÇÃO – INCÁBIVEL RECURSO EM FACE DE
CITAÇÃO – NÃO CONHECER – CIENTIFICAR – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER
BORGES:
RELATÓRIO
Trata-se de expediente denominado “Pedido de
Reconsideração”, interposto em face da Decisão TC00592/2019-8 (Processo TC 644/2019-7), por intermédio
do qual a pessoa jurídica LE CARD ADMINISTRADORA
DE CARTÕES LTDA, ora peticionária, foi citada para se
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manifestar sobre o indício de litigância de má-fé.

V – não contiver os fundamentos de fato e de direito.

Os autos foram remetidos ao Ministério Público Especial
de Contas que elaborou o parecer ministerial 2653/20194, da lavra do Dr. Luis Henrique Anastácio da Silva,
oportunidade em que pugnou pelo não conhecimento
do recurso. Ao final, assinalou o Parquet que a mesma
peça processual foi protocolizada como defesa nos autos
do processo TC 644/2019.

Parágrafo único. Considera-se inepto o recurso quando:

Após, vieram os autos conclusos.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
Ao compulsar os autos, é possível constatar que a
decisão guerreada determina a citação da peticionária.
Entretanto, não cabe recurso da decisão que determinar
a realização de citação, conforme assinalam os diplomas
normativos sobre o tema em apreço:
Lei Complementar nº 621/2012 (Lei Orgânica do
Tribunal Contas do Estado Espírito Santo)
Art. 153. Não cabe recurso da decisão que:
(...)
II - determinar a realização de citação, diligência,
inspeção ou auditoria.
Resolução nº 261/2013 (Regimento Interno do Tribunal
Contas do Estado Espírito Santo)
Art. 397. O recurso, liminarmente, não será conhecido
pelo Relator, ad
referendum da Câmara ou do Plenário, conforme a
competência, quando:
I – não se achar devidamente formalizado;
II – for manifestamente impróprio ou inepto;

I – faltar-lhe pedido ou contiver pedidos incompa�veis
entre si;
II – o pedido for juridicamente impossível;
III – da narração dos fatos não decorrer logicamente a
conclusão.
(grifei)
Assim sendo, ante a ausência dos requisitos recursais
de admissibilidade, o presente recurso não deve ser
conhecido.
Ante o exposto, anuindo ao posicionamento externado
pelo Ministério Público de Contas, VOTO no sentido
de que o colegiado aprove a seguinte proposta de
deliberação que submeto à consideração.
SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Conselheiro Relator
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão Plenária, ante as razões
expostas pelo relator, em:

4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto
(presidente), Sérgio Manoel Nader Borges (relator),
Sebastião Carlos Ranna de Macedo, Domingos Augusto
Taufner, Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, Rodrigo
Coelho do Carmo e Luiz Carlos Ciciliotti da Cunha.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Relator
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
CONSELHEIRO LUIZ CARLOS CICILIOTTI DA CUNHA
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério Público de Contas
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões
Acórdão 00787/2019-1 – PLENÁRIO

1.1 NÃO CONHECER do presente recurso de
reconsideração, eis que não cabe recurso da decisão que
determinar a realização de citação;

Processos: 10331/2016-8, 09110/2013-1

1.2 CIENTIFICAR a recorrente a respeito do teor da
decisão;

Relator: Rodrigo Coelho do Carmo

1.3 ARQUIVEM-SE, após as providências de estilo.
2. Unânime.

III – for interposto ou assinado por parte ilegítima;

3. Data da Sessão: 02/07/2019 – 21ª Sessão Ordinária
do Plenário.

IV – for intempestivo;

4. Especificação do quórum:
www.tce.es.gov.br

Classificação: Pedido de Reexame
UG: PMST - Prefeitura Municipal de Santa Teresa
Recorrente: Ministério Público de Contas
Interessado: CLAUMIR ANTONIO ZAMPROGNO, MARCOS
HUDSON GUETLER, DANIEL SANTOS CARDOSO
PEDIDO DE REEXAME - CONHECER - NEGAR
PROVIMENTO - MANTER ACÓRDÃO - NÃO MULTAR ANÁLISE DA CULPABILIDADE - AUSÊNCIA DE DOLO –
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DAR CIÊNCIA - ARQUIVAR
O CONSELHEIRO RELATOR SR. RODRIGO COELHO DO
CARMO:
RELATÓRIO
Trata-se de Pedido de Reexame interposto pelo
Ministério Público de Contas do Estado do Espírito
Santo, peça 02, em face do Acórdão TC nº 804/2016 –
Segunda Câmara, exarado no Processo TC nº 9110/2013
(ﬂs. 1443/1468), que imputou responsabilidade aos
interessados aplicando-lhes multa, in verbis:
Vistos, relatados e discutidos os autos do
ProcessoTC-9110/2013, ACORDAM os srs. conselheiros
da Segunda Câmara do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo, em sessão realizada no dia dez de agosto
de dois mil e dezesseis, à unanimidade, nos termos do
voto do relator, conselheiro Sérgio Manoel Nader Borges:
1. Considerar procedente a presente Representação,
com base nos artigos 95, inciso II, e 99, § 2º, ambos
da Lei Complementar 621/2012, da Lei Complementar
Estadual 621/2012, tendo em vista o reconhecimento da
seguinte irregularidade:
1.1Critérios de habilitação desnecessárias (item 2.1
desta ITC)
Base legal: Inobservância aos artigos 3º, § 1º c/c artigo
30, § 5º da Lei 8.666/93.
Responsáveis: Claudimir Antonio Zamprogno,Marcos
Hudson Guetler e Daniel Santos Cardoso;
2. Rejeitar as razões de justificativas dos senhores
Claudimir Antônio Zamprogno, Marcos Hudson Guetler
e Daniel Santos Cardoso, em razão do cometimento da
irregularidade constante no item 2.1, Instrução Técnica
Conclusiva ITC 8442/2014;
3.Em que pese a manutenção da irregularidade citada,
afastar a aplicação da multa aos responsáveis, haja

vista não ter ficado presentificada a existência de dolo
ou qualquer ato de natureza grave, a revelar nenhuma
potencialidade lesiva a administração, até porque o
julgador deve promover, ao aplicar a legislação da Corte,
uma valoração responsável da situação fática, garantindo
uma relação harmônica entre os fins da legislação -que
é banir a desonestidade e a imoralidade -e os fins que
serão atingidos com a sua aplicação ao caso concreto;
4. Determinar, com fundamento
Lei Complementar621/2012, à
municipal de Santa Teresa
procedimentos licitatórios, atente
6º do art. 30 da Lei 8.666/93;

no art.57 inc. III, da
atual administração
que, nos futuros
para o disposto no §

5. Rejeitar as razões ,de justificativa apresentadas pela
terceira Interessada –sociedade empresária Broseghini
Ltda-EPP;

no artigo 63, III, da Lei Complementar nº 621/2012, a
foi determinada a notificação dos Senhores Claumir
Antônio Zamprogno, Marcos Hudson Guetler e Daniel
Santos Cardoso, para que, no prazo de 30 (trinta) dias,
apresentem suas contrarrazões recursais.
Assim, devidamente notificados (Termos de Notificação
000157/2017-9, 000158/2017-3, 000159/2017-8) e em
atendimento a Decisão compareceram os autos o Sr.
Marcos Hudson Guetler, peça 17, e posteriormente o Sr.
Daniel Santos Cardoso, peça 21.
De ordem (despacho 25656/2017-1), foram os autos
ao NRC – Núcleo de Controle Externo de Recursos e
Consultas, para a devida instrução, que frente a análise
elaborou a Instrução Técnica de Recurso 00093/2019
(peça 28) que ao seu termino, opina nos seguintes
termos:

6. Deixar de determinar a anulação do Pregão Presencial
nº 083/2013, bem como dos atos dele decorrentes,
incluindo-se os Contratos de Prestação de Serviços
68/2013 e 069/2013, pois os mesmos foram encerrados
conforme consta no OF/CGAB/Nº 178/2016 protocolado
nesta Corte pelo Jurisdicionado;

4. CONCLUSÃO

7.Quanto à instauração da tomada de contas especial,
deixar de acolher a proposição do Ministério Público de
Contas, admitindo o posicionamento da área técnica,
através das ITC 8442/2014 e ITC COMPLEMENTAR
1723/2015;

O Ministério Público de Contas, por meio do Parecer
01602/201 da lavra do Exmo. Procurador de Contas
Luciano Vieira, acolheu a proposta contida na Instrução
Técnica de Recurso 00093/2019, pugnando seja o recurso
conhecido e provido.

8. Dar ciência ao representante;
9. Arquivar os autos após o trânsito em julgado.
A Secretária Geral de Sessões – SGM proferiu Despacho
55905-2016-9 (peça 04) pela tempestividade do Pedido
de Reexame, após foi proferida Decisão Monocrática
00012/2017-9 (peça 07), de acordo com o artigo 160
da Lei Orgânica deste Tribunal de Contas, e com base
www.tce.es.gov.br

Diante das razões fáticas e jurídicas expostas na presente
Instrução Técnica de Recurso (ITR), opinamos pelo
CONHECIMENTO do Pedido de Reexame, interposto pelo
Ministério Público de Contas e, no mérito, opinamos pelo
PROVIMENTO, nos termos proposto pelo recorrente.

FUNDAMENTAÇÃO
Do Pedido de Reexame interposto pelo Ministério
Público de Contas do Estado do Espírito Santo, em face do
Acórdão TC nº 804/2016 – Segunda Câmara, exarado no
Processo TC nº 9110/2013, insta frisar que os requisitos
de admissibilidade foram analisados conforme Instrução
Técnica de Recurso, bem como os expedientes foram
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protocolizados tempestivamente, nos termos do §5º do
art. 408 do RITCEES.
Assim, o recurso ora em análise, foi apresentado
buscando impugnar o ACÓRDÃO TC-804/2016-Segunda
Câmara, prolatado nos autos do TC-9110/2013, que
trata de representação formulada pela Empresa ITASIS
INFORMÁTICA LTDA – ME, alegando existirem indícios
de irregularidades no Pregão Presencial nº 083/2013, do
Município de Santa Teresa, cujo objeto era a contratação
de firma Especializada para disponibilização de link IP
dedicado de Internet e Intranet para interligações de
todas as Secretarias Municipais.
II.1 Caráter da Multa nos Tribunais de Contas
Compete ressaltar que o Acordão combatido,
acompanhou a fundamentação da área técnica deste
Tribunal quanto à irregularidade apontada no Pregão
Presencial 083/2013, “que teve caráter restritivo por
exigir na fase de habilitação requisitos que poderiam ser
exigidos na contratação”, deixando de aplicar multa por
não entender que houve caracterização de dolo ou erro
grave.
Feitas estas observações, entendo que cabe indagar
acerca da natureza jurídica da sanção aplicada pelos
Tribunais de Contas em relação à aplicação de multa.
A competência prevista no artigo 71, VIII da CRFB,
para os Tribunais de Contas aplicarem multas aos
responsáveis por danos causados ao erário, não gera
grandes controvérsias na doutrina e na jurisprudência,
assim como a natureza jurídica de tais multas.
Lado outro, a multa aplicada pelos Tribunais de Contas
quando se trata de multa administrativa, regulada por
princípios do direito administrativo, deve ser prevista em
lei e assegurar a observância do devido processo legal,
da ampla defesa e do contraditório.

Importante destacar que as multas administrativas
aplicadas pelos Tribunais de Contas não se confundem
com as multas civis ou com as multas penais, embora
guardem muitos pontos de convergência entre elas,
como por exemplo, o fato de ser uma sanção imposta
àqueles que transgridem certas normas ou princípios, ou
até mesmo contrato.

A gravidade da conduta apontada se consubstancia
por confronto direto aos princípios da Administração
Pública, que devem nortear todos os seus atos da gestão,
baseados na legalidade, impessoalidade, moralidade,
publicidade e eficiência, preceituados pela Constituição
Federal de 1988, especificamente em seu artigo 37 –
“Caput”.

A doutrina nos ensina que a multa é considerada, em
sentido amplo, como a sanção imposta à pessoa, por
infringência à regra ou ao princípio de lei ou ao contrato,
em virtude do que fica na obrigação de pagar certa
importância em dinheiro.

Em análise ao voto condutor, ora recorrido, foi possível
rememorar entendimento exarado por esta Corte de
Contas em seu acórdão TC 767/2015 – Primeira Câmara,
TC 294/2013, em que houve posicionamento pela
aplicação de pena de multa aos responsáveis, cujas
irregularidades eram tão graves quanto a encontrada
nos presentes autos.

Partindo desta premissa, podemos considerar que a
multa administrativa – e por consequência, as multas
aplicadas pelos Tribunais de Contas – se originam de
relações jurídicas pertencentes ao Direito Administrativo,
que é ramo do Direito Público, onde incidem princípios
e regras próprios.
A multa administrativa, aplicada pelos Tribunais de
Contas, possui funções punitivas e preventivas, esta última
que podemos considerar que assume verdadeiro caráter
pedagógico, vez que visa a inibição do Administrador
Público ineficiente ou mesmo o Administrador ímprobo,
da prática de ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico.
Diferentemente, as multas aplicadas pelas Cortes de
Contas, quando revestidas de caráter punitivo impõe
uma obrigação de pagar determinada quantia diante
de um ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico do
Administrador Público.
II. 2 - Critérios de habilitação desnecessários (item 2.1
desta ITC)
Da extratificação da análise técnica, fica evidente a
natureza grave da irregularidade apontada nos autos,
por restringir a competitividade, em confronto a Lei de
Licitações e Contratos e a Constituição Federal.
www.tce.es.gov.br

No uso do direito ao contraditorio o Sr. Marcos Hudson
Guetter, em suas contrarrazões, reafirma a ausência em
seus atos de intenção de afrontar a norma ou princípio
referentes ao certame, tão pouco em trazer prejuízos
a Administração Pública, ressaltando motivos para o
afastamento da aplicação de multa, por ausência de dolo
ou atos de natureza grave.
Registrando também que, frente ao apontamento das
supostas irregularidades, ter adotado providências
necessárias para realizar novo procedimento licitatório,
com vistas a sanar as supostas irregularidades apontadas
no primeiro edital, tendo inclusive solicitação da Secretaria
Municipal de Administração e Recursos Humanos, para
cancelamento das reservas orçamentárias, justificando
que a licitação estaria suspensa temporariamente
por “conveniência administrativa”, tendo ao fim o
arquivamento por completo do processo em 30 de
março de 2015.
Considerando que as justificativas apresentadas pelo
Sr. Daniel Santos Cardoso são de igual teor daquelas
apresentadas pelo Sr. Marcos Hudson Guetter, procedo
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à análise em conjunto.
Pois bem, restou evidenciado prejuízo ao erário quando
em análise ao caso concreto, o número de participantes
no certame se deu de forma reduzida, tendo participado
somente duas empresas, uma vez que o dispêndio
exigido era muito alto, pra um resultado que é incerto,
o que por via de consequência, dificultou uma proposta
mais vantajosa se comparado ao contrato firmado
(68/2013 e 69/2013).
Tendo sido evidenciado, conforme bem fundamentado
em Intrução Técnica de Recurso que a documentação
exigida extrapolavam os limites da Lei de Licitações, sem
que houvesse aos autos qualquer justificativa plausivél a
tais exigências, in verbis:
Depreende-se da análise procedida na ITC 8442/2014,
cujo fundamento foi adotado in totum pelo Acordão
TC 804/20166, que as cláusulas estabelecidas como
condição de habilitação, além de extrapolarem o
rol dos documentos permitidos no art. 30 da Lei
8.666/93, criavam para as participantes do certame
licitatório despesas desnecessárias e anteriores ao
certame, frustrando o seucaráter competitivo, bem
como acabando por privilegiar a empresa que já estava
prestando o serviço para o Município, uma vez que já
possuía os referidos documentos.
Não bastasse o caráter restritivo de tais exigências, as
mesmas levaram ao fim a contratação da empresa com a
proposta menos vantajosa.
Ante a prática de grave infração à norma, por inserção
de clausula restritiva ao caráter competitivo do certame,
entendo pela aplicação de multa, prevista no art. 135, II
da LC 621/2012.

esposadas, tenho que, no caso concreto, a prática de
grave infração à norma, por inserção de clausula restritiva
ao caráter competitivo do certame em desconformidade
com os princípios administrativos e Lei de Licitações,
bem como a contratação de proposta menos vantajosa,
ao meu sentir, se reveste de natureza grave a ponto de
imputar multa aos Responsáveis.
Ante o exposto, acolhendo o entendimento exarado pela
unidade técnica, o qual foi encampado pelo Ministério
Público de Contas, VOTO no sentido de que este Plenário
aprove a seguinte proposta de deliberação que submeto
à consideração de Vossas Excelências.
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:
CONHECER do Pedido de Reexame, pois presentes os
pressupostos de admissibilidade;
DAR PROVIMENTO, para reformar o Acórdão TC
804/2016, aplicando-se os Senhores CLAUMIR ANTÔNIO
ZAMPROGNO, MARCOS HUDSON GUETLER e DANIEL
SANTOS CARDOSO multa pecuniária individual no valor
de R$ 3.000,00, nos termos do art. 135, inciso II, da Lei
Complementar 621/12, mantendo- se os demais termos
do v. acórdão recorrido;
DAR CIÊNCIA aos interessados;
REMETER os autos ao ilustre representante do Ministério
Público de Contas, posteriormente à confecção do
acórdão deste julgamento, nos termos do art. 62,
parágrafo único da LC 621/2012;
ARQUIVAR os autos, após certificado o trânsito em
julgado.

III - CONCLUSÃO

RODRIGO COELHO DO CARMO

Nessa linha de intelecção, partindo das premissas acima

Conselheiro Relator
www.tce.es.gov.br

VOTO VISTA DO CONSELHEIRO LUIZ CARLOS CICILIOTTI
DA CUNHA:
Tratam os presentes autos de Pedido de Reexame
apresentado pelo Ministério Público de Contas do Estado
do Espírito Santo, em face do Acórdão TC nº 804/2016 –
Segunda Câmara, exarado nos autos do Processo TC nº
9110/2013, de relatoria do eminente Conselheiro Sérgio
Manoel Nader Borges, cuja parte dispositiva assim
dispõe:
Vistos, relatados e discutidos os autos do
ProcessoTC-9110/2013, ACORDAM os srs. conselheiros
da Segunda Câmara do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo, em sessão realizada no dia dez de agosto
de dois mil e dezesseis, à unanimidade, nos termos do
voto do relator, conselheiro Sérgio Manoel Nader Borges:
1. Considerar procedente a presente Representação,
com base nos artigos 95, inciso II, e 99, § 2º, ambos
da Lei Complementar 621/2012, da Lei Complementar
Estadual 621/2012, tendo em vista o reconhecimento da
seguinte irregularidade:
1.1Critérios de habilitação desnecessárias (item 2.1
desta ITC)
Base legal: Inobservância aos artigos 3º, § 1º c/c artigo
30, § 5º da Lei 8.666/93.
Responsáveis: Claudimir Antonio Zamprogno,Marcos
Hudson Guetler e Daniel Santos Cardoso;
2. Rejeitar as razões de justificativas dos senhores
Claudimir Antônio Zamprogno, Marcos Hudson Guetler
e Daniel Santos Cardoso, em razão do cometimento da
irregularidade constante no item 2.1, Instrução Técnica
Conclusiva ITC 8442/2014;
3. Em que pese a manutenção da irregularidade citada,
afastar a aplicação da multa aos responsáveis, haja
vista não ter ficado presentificada a existência de dolo
Segunda-feira, 26 de agosto de 2019
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ou qualquer ato de natureza grave, a revelar nenhuma
potencialidade lesiva a administração, até porque o
julgador deve promover, ao aplicar a legislação da Corte,
uma valoração responsável da situação fática, garantindo
uma relação harmônica entre os fins da legislação -que
é banir a desonestidade e a imoralidade -e os fins que
serão atingidos com a sua aplicação ao caso concreto;
4. Determinar, com fundamento
Lei Complementar621/2012, à
municipal de Santa Teresa
procedimentos licitatórios, atente
6º do art. 30 da Lei 8.666/93;

no art.57 inc. III, da
atual administração
que, nos futuros
para o disposto no §

5. Rejeitar as razões ,de justificativa apresentadas pela
terceira Interessada –sociedade empresária Broseghini
Ltda-EPP;
6. Deixar de determinar a anulação do Pregão Presencial
nº 083/2013, bem como dos atos dele decorrentes,
incluindo-se os Contratos de Prestação de Serviços
68/2013 e 069/2013, pois os mesmos foram encerrados
conforme consta no OF/CGAB/Nº 178/2016 protocolado
nesta Corte pelo Jurisdicionado;
7.Quanto à instauração da tomada de contas especial,
deixar de acolher a proposição do Ministério Público de
Contas, admitindo o posicionamento da área técnica,
através das ITC 8442/2014 e ITC COMPLEMENTAR
1723/2015;
8. Dar ciência ao representante;
9. Arquivar os autos após o trânsito em julgado.
Conforme Despacho 55905-2016-9, pode ser verificada
a tempestividade do recurso, já o prazo venceu em
08/02/2017, e o recurso foi apresentado em 02/12/2016.
Por meio da Decisão Monocrática 00012/2017-9, o
eminente Relator, com fulcro nos artigos 160 e 63, III,
da Lei Complementar nº 621/2012, foi determinada a

notificação dos Senhores Claumir Antônio Zamprogno,
Marcos Hudson Guetler e Daniel Santos Cardoso, para
que, no prazo de 30 (trinta) dias, apresentassem suas
contrarrazões recursais.

de R$ 3.000,00, nos termos do art. 135, inciso II, da Lei
Complementar 621/12, mantendo- se os demais termos
do v. acórdão recorrido;

Após notificação (Termos de Notificação 000157/2017-9,
000158/2017-3, 000159/2017-8) os Srs. Marcos Hudson
Guetler e Daniel Santos Cardoso, apresentaram suas
contrarrazões recursais.

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

Instado a se manifestar, o Núcleo de Controle Externo de
Recursos e Consultas – NRC elaborou a Instrução Técnica
de Recurso 00093/2019, que concluiu nos seguintes
termos:
4. CONCLUSÃO
Diante das razões fáticas e jurídicas expostas na presente
Instrução Técnica de Recurso (ITR), opinamos pelo
CONHECIMENTO do Pedido de Reexame, interposto pelo
Ministério Público de Contas e, no mérito, opinamos pelo
PROVIMENTO, nos termos proposto pelo recorrente.
Por meio do Parecer 01602/2019, o Parquet de Contas
anuiu ao posicionamento da Área Técnica, pugnando
pelo conhecimento e provimento do recurso.
Na 17ª Sessão Ordinária do Plenário, ocorrida em
04/06/2019, o eminente Relator exarou o seu voto, cuja
conclusão foi a seguinte:
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:
CONHECER do Pedido de Reexame, pois presentes os
pressupostos de admissibilidade;
DAR PROVIMENTO, para reformar o Acórdão TC
804/2016, aplicando-se os Senhores CLAUMIR ANTÔNIO
ZAMPROGNO, MARCOS HUDSON GUETLER e DANIEL
SANTOS CARDOSO multa pecuniária individual no valor
www.tce.es.gov.br

DAR CIÊNCIA aos interessados;

ARQUIVAR os autos, após certificado o trânsito em
julgado.
Após esse breve relatório, apresentamos o seguinte
VOTO VISTA
FUNDAMENTAÇÃO
O presente Pedido de Reexame foi apresentado pelo
Parquet de Contas, em face do Acórdão TC nº 804/2016,
da 2ª Câmara, prolatado nos autos do Processo TC
9110/2013, que se trata de representação encaminhada
pela empresa ITASIS INFORMÁTICA LTDA – ME, na
qual se guerreou o Pregão Presencial n. 083/2013, do
Município de Santa Teresa, cujo objeto era a contratação
de empresa especializada para a disponibilização de link
IP dedicado de Internet e Intranet para interligações no
certame em questão.
O presente recurso é tempestivo, por ter sido apresentado
em 02/12/2016, enquanto o prazo somente venceria em
08/02/2017, conforme, inclusive, consta do Despacho
55905-2016-9, da Secretaria Geral das Sessões. Merece
ser recebido.
Impende o destaque de que foi cumprida a exigência
constante do art. 160 da Lei Complementar nº 621/2012,
que enseja a apresentação de contrarrazões quando há,
no recurso, partes com interesses opostos, o que milita
pela regularidade formal do feito.
O acórdão guerreado, apesar ter ido pela procedência
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da representação, mantida a irregularidade “Critérios
de habilitação desnecessárias”, afastou a aplicação da
penalidade de multa, sob o fundamento de não ter
ficado caracterizado a existência de dolo ou qualquer
ato de natureza grave a revelar potencialidade lesiva
à administração. É contra esse afastamento que o
recorrente se volta, entendendo que isso estaria
em absoluta contrariedade às provas dos autos e ao
ordenamento jurídico.
No intuito de fundamentar o seu pleito, o recorrente
transcreve excertos de acórdãos prolatados nesta Corte
que, tratando de irregularidades, em seu entender,
tão graves quanto às do Processo TC 9110/2013,
teria aplicado a pena de multa aos responsáveis. São
eles os seguintes: Acórdão TC 767/2015 (Processo
TC 3947/2013), Acórdão TC 294/2013 (Processo TC
4446/2010). Também traz o Acórdão AC – 1448-21/11,
do Tribunal de Contas da União.
Em contraposição, os Srs. Marcos Hudson Guetter
e Daniel Santos Cardoso, foram no sentido de que
seus atos não tiveram a intenção de afrontar norma
ou princípio referentes ao certame, nem ocasionar
prejuízos à Administração Pública, motivando assim o
afastamento da aplicação de multa por ausência de dolo
ou atos de natureza grave. Foi registrado também que
o órgão público teria adotado providências necessárias
para a realização de novo procedimento licitatório, no
intuito de sanar as supostas irregulariades, tendo havido
solicitação da Secretaria Municipal de Administração
e Recursos Humanos para o cancelamento das
reservas orçamentárias, justificando-se que a licitação
estaria suspensa temporariamente por conveniência
administrativa, com o arquivamento por completo do
processo em 30 de março de 2015.
Para o deslinde do recurso apresentado, é preciso não

perdermos de vista o poder punitivo dos Tribunais de
Contas.
Quando comparamos um processo de controle externo
em que se apura a responsabilidade por irregularidades
praticadas, com um processo de cunho criminal, vemos,
claramente, nesse último caso, uma sofisticação muito
maior quando se trata do tema aplicação da pena, já que
entra em cena as chamadas circunstâncias, que seriam,
no dizer de Mirabete, “dados subjetivos ou objetivos que
fazem parte do fato natural, agravando ou diminuindo a
gravidade do crime sem modificar-lhe a essência”.
Essas circunstâncias ainda seriam divididas em duas
categorias: judiciais e legais. Enquanto as judiciais
vêm previstas no art. 59 do Código Penal, as legais se
dividiriam em genéricas, previstas na Parte Geral do
Código Penal, englobando agravantes, atenuantes e
causas gerais de aumento ou diminuição de pena, e as
especiais (ou específicas), previstas na Parte Especial
do Código Penal, constituir-se-iam de qualificadoras e
causas especiais de aumento ou diminuição de pena.
Enquanto isso, em um processo de controle
externo, além da não utilização de diversas análises
desencadeadas no processo penal, nota-se a ausência
de um arcabouço normativo próprio capaz de subsidiar a
responsabilização. Aliás, o Tribunal de Contas da União,
por meio do Acórdão 123/2014 – Plenário, assim se
manifestou:
4. Como já ressaltado no Acórdão nº 1.519/2009 –
TCU – Primeira Câmara, este Tribunal não realiza uma
dosimetria objetiva da multa, comum à aplicação de
normas do Direito Penal. Não há um rol de agravantes
e atenuantes legalmente reconhecido, de modo a
possibilitar a alteração objetiva da pena prevista in
abstracto. Assim, um histórico de bons antecedentes
funcionais não tem relevância para a apuração do valor
www.tce.es.gov.br

da multa, pois a incidência desta sanção tem por fim
repreender uma conduta específica do gestor, tendo
como balizadores a isonomia de tratamento de casos
análogos e a valoração das circunstâncias fáticas e
jurídicas envolvidas, visando uma maior adequação
punitiva.
Obviamente, é possível, e até necessário o empréstimo
de alguns conceitos e institutos provenientes de
outros ramos do Direito. Não deve causar estranheza
a utilização de conceitos provenientes do Direito Civil,
como seria o caso, por exemplo, de se lidar com o nexo
causal ou o resultado, considerando que já há muito os
civilistas trabalham com tais categorias, havendo toda
uma construção teórica já provada nas lides judiciais.
Quando o Tribunal de Contas exercita o seu poder
punitivo, nada mais natural do que se utilizar, com muita
parcimônia, de uma certa lógica proveniente do Direito
Material e Processual Penal. Não se pode perder de
vistas que a responsabilização criminal é a ultima ratio
do direito, significando que o Direito Penal se ocupa
daquelas condutas mais gravosas à sociedade. Já que
a consequência advinda de um processo penal pode
ser de natureza de privação da liberdade, uma série de
garantias foram construídas em seu entorno. Um grande
passo, nesse sentido, foi a publicação, no século XVIII, da
obra “Dos delitos e das penas”, do Marquês de Beccaria,
quando se denunciou diversos abusos perpetrados à
dignidade da pessoa humana.
Mas, não é porque não se lida com penas tão graves
que os processos de controle externo não devem buscar
aprimorar a justa medida para retribuir as irregularidades
apuradas.
Nesse sentido, verifica-se que o acórdão recorrido
desincumbiu-se desse dever, pois, ao lado de proceder
à análise das irregularidades, não se exonerou do
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dever de perscrutar a culpabilidade dos agentes
públicos, culpabilidade aqui entendida no sentido
de reprovabilidade de conduta do agente. Nota-se o
seguinte trecho do Acórdão TC nº 804/2016 – Segunda
Câmara:
(...)
3. Em que pese a manutenção da irregularidade citada,
afastar a aplicação da multa aos responsáveis, haja
vista não ter ficado presentificada a existência de dolo
ou qualquer ato de natureza grave, a revelar nenhuma
potencialidade lesiva a administração, até porque o
julgador deve promover, ao aplicar a legislação da Corte,
uma valoração responsável da situação fática, garantindo
uma relação harmônica entre os fins da legislação -que
é banir a desonestidade e a imoralidade -e os fins que
serão atingidos com a sua aplicação ao caso concreto;
(...)
Nada mais irretocável. Quando esta Corte analisa a
conduta dos agentes, no sentido de bem traçar suas
culpabilidades, demonstra-se que o Tribunal de Contas
não “julga” apenas contas, mas também pessoas.
Já nas razões recursais, não se verifica qualquer tentativa
de contestar a afirmação de que os gestores não teriam
auado com dolo. Ao invés, limita-se a trazer julgados
outros nos quais se apurou restrição à competividade,
culminando com a aplicação de multa, como se qualquer
restrição tivesse a mesma gravidade, e sem valorar a
intenção dos eventuais agentes envolvidos. Com isso
não podemos anuir.
Para formar um juízo de valor acerca da gravidade das
condutas apurados, o acórdão recorrido procedeu à
análise da conduta dos agentes, e verificou não restar
presente o dolo. Como consequência, foi pela não
aplicação de sanção pecuniária. A isso anuímos.

Quanto à gravidade de condutas, o Tribunal de Contas
da União, por meio do Acórdão 8.696/2017 – Segunda
Câmara, assim se posicionou:

tipificação do delito e fixa regras objetivas para a
dosimetria das penas, nos processos de controle externo
o conceito de irregularidade compõe um tipo aberto.

Sumário

Com efeito, o inciso VIII do art. 71 da Constituição da
República comete ao TCU aplicar aos responsáveis, em
caso de ilegalidade de despesa ou irregularidade de
contas, as sanções previstas em lei, que estabelecerá,
entre outras cominações, multa proporcional ao dano
causado ao erário. Ora, tanto a ilegalidade de despesa
como a irregularidade nas contas podem advir de um
universo de condutas envolvendo desrespeito a limites
constitucionais, normas de gestão fiscal, dispositivos
legais acerca de concursos públicos, licitações, contratos,
convênios, registros contábeis, patrimônio público,
previdência, elaboração e execução orçamentárias,
transparência, prestação de contas, acessibilidade,
desenvolvimento sustentável etc”. (g.n)

TOMADA
DE
CONTAS
ESPECIAL.
CONVÊNIO.
INEXECUÇÃO PARCIAL. CONTAS IRREGULARES. DÉBITO.
MULTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES.
AUSÊNCIA DE EXAME DA BOA-FÉ DO RESPONSÁVEL.
FALTA DE CRITÉRIOS PARA GRADUAÇÃO DA MULTA.
CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÕES NO JULGADO.
NEGATIVA DE PROVIMENTO. CIÊNCIA. Não se configura
omissão na decisão quando o relator incorpora às suas
razões de decidir os arrazoados da unidade técnica
ou do Ministério Público junto ao TCU, constantes do
relatório da deliberação. Não configura omissão apta ao
provimento de Embargos de Declaração a ausência de
indicação do critério utilizado para estipular o montante
da multa, uma vez que a dosimetria da sanção é
orientada por juízo discricionário de valor acerca da
gravidade das irregularidades verificadas no caso
concreto, tendo como limites apenas aqueles fixados
legal e regimentalmente (arts. 57 e 58 da Lei 8.443/92 e
art. 268, incisos I a VIII, do Regimento Interno do TCU).
(g.n)
Do excerto resta muito claro que é o caso concreto fator
determinante para a dosimetria da sanção, e até mesmo
quanto ao seu afastamento.
Deve ser lembrado que, nos processos de controle
externo, apura-se irregularidade em relação às quais a
tipicidade se apresenta de um modo um pouco diverso
do que ocorre na esfera penal. Luiz Henrique Lima, em
texto de sua autoria na obra que coordena, “Processos
de Controle Externo: estudos de Ministros e Conselheiros
Substitutos dos Tribunais de Contas”, assim se manifesta:
“Em dissonância com o Direito Penal, que exige a
www.tce.es.gov.br

Continuando, o autor menciona a Lei Orgânica do TCU
(LOTCU), que traria, em seu artigo 58, que trata da
aplicação de multa ao responsável, uma multiplicidade
de condutas. No âmbito deste TCEES, podemos citar,
no mesmo sentido, o artigo 135 da Lei Orgânica, que,
por exemplo, apena com multa o gestor que pratica ato
de gestão ilegítimo ou antieconômico de que resulte
injustificado dano ao erário (inciso III), demonstrando
abertura na conduta descrita, capaz de albergar as mais
diversas situações.
Salta aos olhos, diante desse quadro, a grande dificuldade
de se considerar determinada conduta grave, de forma
apriorística, sem se adentrar nas circunstâncias do caso
concreto.
Além disso, trazemos dois acréscimos à presente
fundamentação, provenientes de recentes legislações da
nossa ordem jurídica, e que guardam pertinência com a
análise que ora efetuamos.
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Primeiro, o Novo Código de Processo Civil, que, inclusive
tem aplicação supletiva e subsidiária nos processos que
tramitam os tribunais de contas, conforme artigo 15,
traz, em seu artigo 489, § 1º, balizamentos para que se
considere uma decisão fundamentada. In verbis:
Art. 489. São elementos essenciais da sentença:
(...)
§ 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão
judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão,
que:
I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de
ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou
a questão decidida;
II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem
explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;
III - invocar motivos que se prestariam a justificar
qualquer outra decisão;
IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no
processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão
adotada pelo julgador;
V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de
súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes
nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta
àqueles fundamentos;
VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência
ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar
a existência de distinção no caso em julgamento ou a
superação do entendimento.
Chamamos atenção para o inciso V acima transcrito.
A norma que dele se extrai é a de que a decisão que
invoca precedente sem identificar seus fundamentos
determinantes nem demonstrar que o caso sob
julgamento se ajusta àqueles fundamentos considerase não fundamentada. Quando analisamos os dois

julgados invocados, verificamos que, em nenhum deles,
foi reconhecida a ausência de dolo dos responsáveis.
Dessa forma, entendemos que o acórdão ora guerreado
possui uma fundamental distinção a relação a ambos:
ter reconhecido a ausência de dolo na conduta dos
responsáveis.
O segundo acréscimo é no sentido de que a conhecida
Lei de Introdução às Normas do Direito brasileiro –
LINDB (Decreto-lei Nº 4.657, de 4 de setembro de 1942),
sofreu, em 2018, diversas inclusões. Está-se referindo
à Lei nº 13.655, de 25 de abril de 2018. Um desses
acréscimos pode ser visualizado em seu artigo 28, cuja
redação é a seguinte:
Art. 28. O agente público responderá pessoalmente por
suas decisões ou opiniões técnicas em caso de dolo ou
erro grosseiro.
O acórdão de piso, mesmo tendo sido proferido antes do
surgimento da Lei nº 13.655/2018 (o acórdão é de 2016),
parece antecipar uma tendência, que é a de que os
órgãos de controle externo passem a analisar aspectos
subjetivos da conduta dos agentes responsáveis, o que,
certamente, é medida capaz de dotar suas decisões de
mais precisão.
Dessarte, na ausência de dolo, como consequência,
se verifica a baixa reprovabilidade da conduta, o que
justifica a não aplicação de multa.
Com base em toda a fundamentação acima, deve ser
preservada, in totum, o Acórdão TC nº 804/2016 –
Segunda Câmara.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, divergindo do posicionamento da Área
Técnica e do Ministério Público de Contas, VOTO no
sentido de que este Colegiado aprove a seguinte proposta
de deliberação que submeto à sua consideração.
www.tce.es.gov.br

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em Sessão Plenária, ante as razões
expostas pelo relator, por:
CONHECER do presente recurso, diante da presença de
seus pressupostos de admissibilidade, para, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO ao Pedido de Reexame interposto,
mantendo-se todos os termos do Acórdão TC 804/2016,
prolatado pela 2ª Câmara deste Tribunal, nos autos do
Processo TC 9110/2013.
DAR CIÊNCIA aos interessados.
ARQUIVAR, após o trânsito em julgado.
LUIZ CARLOS CICILIOTTI DA CUNHA
Conselheiro
1. ACÓRDÃO TC 00787/2019-2 – PLENÁRIO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em Sessão Plenária, ante as razões
expostas pelo relator, por:
1.1. CONHECER do presente recurso, diante da presença
de seus pressupostos de admissibilidade, para, no
mérito, NEGAR PROVIMENTO ao Pedido de Reexame
interposto, mantendo-se todos os termos do Acórdão TC
804/2016, prolatado pela 2ª Câmara deste Tribunal, nos
autos do Processo TC 9110/2013.
1.2. DAR CIÊNCIA aos interessados.
1.3. ARQUIVAR, após o trânsito em julgado.
2. Por maioria, nos termos do voto-vista do conselheiro
Luiz Carlos Ciciliotti da Cunha. Vencido o relator, que
votou por conhecer, dar provimento, reformar acórdão
TC-804/2016 para aplicar multa de R$ 3000,00 a
Claumir Antonio Zamprogno, Marcos Hudson Guetler e
Daniel Santos Cardoso, tendo sido acompanhado pelo
Segunda-feira, 26 de agosto de 2019
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conselheiro Sebastião Carlos Ranna de Macedo.

ESPIRITO SANTO

3. Data da Sessão: 02/07/2019 – 21ª Sessão Ordinária
do Plenário.

REPRESENTAÇÃO – AÇÃO CÍVIL PÚBLICA –
SUPERFATURAMENTO – NECESSIDADE – UTILIDADE
– NÃO CONHECER – EXTINGUIR SEM RESOLUÇÃO DE
MÉRITO – NOTIFICAR – DAR CIÊNCIA.

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

O EXMO. SR. CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO
CARMO:
I – RELATÓRIO:
Tratam os autos de representação, autuado em face da
Prefeitura Municipal de Vitória, formulada pelo Ministério
Público do Estado do Espírito Santo, encaminhando a
esta Corte de Contas cópia do Inquérito Civil MPES nº
2014.0027.5587-65, revertido em Ação Civil Pública por
Ato de Improbidade Administrativa, por supostos atos de
superfaturamento na execução de obras de contenção
da encosta na Curva do Saldanha, implicando ao fim um
dano ao erário no montante de R$ 2.575.072,08 (dois
milhões, quinhentos e setenta e cinco mil, setenta e dois
reais e oito centavos).
Consta aos autos requerimento por parte do Ministério
Público de Contas encaminhando a Secretária de Controle
Externo de Obras e Serviços de Engenharia (peças 04
e 05) solicitação para que seja determinada à analise
especializada para apurar possível superfaturamento na
execução do contrato realizado com a Empresa Santos
Mota Engenharia Ltda.

Relator: Rodrigo Coelho do Carmo

Encaminhado os autos a equipe técnica para intrução,
a constar em peça 10 opina pele arquivamento deste
autos com encaminhento de requerimento ao Ministério
Público do Estado do ES para que a decisão final da
Ação Civil Pública seja notificado ao Tribunal de Contas,
para ai então, se decida quanto as consequências aos
responsávei e possíveis reﬂexos em suas contas.

Representante: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO

Encaminhados os autos ao Ministério Público de

Acórdão 00788/2019-1 – PLENÁRIO
Processo: 05462/2017-2
Classificação: Controle
Representação

Externo

-

Fiscalização

-

UG: PMV - Prefeitura Municipal de Vitória

www.tce.es.gov.br

Contas, o Ilustre Procurador Luciano Vieira opinou, em
divergência com o entendimento proposto pela douta
equipe técnica, nos termos que segue:
Destarte, diante da incomunicabilidade de instâncias
e dos veementes indícios de dano ao erário, cuja
responsabilidade recai sobre Zacarias Carraretto –
Secretário Municipal de Obras de Vitória, Carlos Roberto
Ambrozio Ximenes –Subsecretário de Execução de
Obras de Infraestrutura e Edificações de Vitória, Carlos
Alberto Benezath Rodrigues –Gerente de Planejamento
e Execução de Obras de Edificações de Vitória, Hélio
Guedes de Brito Filho –Engenheiro Civil –CREA/RJ
29936D, Nivaldo Washington Vitória Júnior –Engenheiro
Civil CREA/BA 17533/D, Vanilda da Conceição Lucas dos
Reis –Servidora da prefeitura de vitória, Engenheira Civil,
Concremat Enenharia e Tecnologia S.A, Arcadis Logos
S.A e Santos Mota Engenharia Ltda., requer o Ministério
Público de Contas o conhecimento, recebimento e
processamento desta representação, na forma do art.
99, § 1°, inciso VI, da LC n. 621/2012 c/c artigos 181 e
182, inciso VI, e 264, inciso VI do RITCEES, julgando-a,
NO MÉRITO, procedente para fins de cominação de
penalidades e imputação de débito aos responsáveis.
Consta no despacho 9804/2018 decisão do então
Relator, Conselheiro substituto João Luiz Cotta Lovatti,
pelo conhecimento e encaminhamento a Segex para
intruir. In verbis:
Nesse passo, presentes os requisitos de admissibilidade
do presente feito, conforme bem posto pelaárea
técnica e pelo Douto Ministério Público de Contas, sou
pelo conhecimento, recebimento eprocessamento da
representação em tela.Diante disso, considerando a
materialidade e relevância da questão suscitada, e a
incomunicabilidadede instâncias, determino a remessa
dos autos a essa Secretaria Geral de Controle Externo
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para fins deinstrução, na forma regimental.

II.1 – Pressupostos de admissibilidade

Retornando os autos, foi elaborada nova Manifestação
Técnica no sentido de expedição de determinação a
Prefeitura Municipal de Vitória e posterior arquivamento
dos autos:

Verifico que as representações estão redigidas
com clareza e contém informações sobre o fato,
autoria, circunstâncias e elementos de convicção,
estando acompanhadas de indício de prova e demais
pressupostos, cumprindo os requisitos previstos na Lei
Complementar 621/2012 e do RITCEES, conheço das
presentes representações.

– Sugerimos que seja determinado à Prefeitura Municipal
de Vitória, que providencie a sequência de medidas
recomendadas pela Instrução Normativa Nº032/2014
(a qual, “Dispõe sobre a instauração, organização e
encaminhamento de processos de tomada de contas
especial ao Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo,
no âmbito da Administração Direta, Indireta Estadual e
Municipal e dá outras providências.”), exarada por este
Tribunal, e também, atendendo ao que preceitua a Lei
Estadual 621/2012, com vistas à apuração de possíveis
danos ao erário municipal, em função da execução das
obras de contenção de encosta na Curva do Saldanha–
Av. Vitória, Bairro Forte São João, no âmbito do Contrato
PMVNº 123/2014;4.2
– Sugerimos ainda, o arquivamento do presente
processo, TC 5462/2017-2, sem resolução de mérito, em
virtude da proposta anterior.
Passaram os autos a Segex, que antes do encaminhanto
a este Relator, manifestou-se por meio do despacho
6797/2019 em que discorda da manifestação anterior,
sugerindo tão somente o arquivamento dos autos nos
moldes da Manifestação Técnica 74/2019.
Apór retornam os autos ao Ministério Publico de Contas
que reintera seu Parecer 6513/2017, pugnando para o
prosseguimento do feito e apuração dos fatos pela área
técnica, e ao fim julgar procedente com imputação de
panalidades e débito aos responsáveis.
É o relatório.
II – FUNDAMENTAÇÃO

II.2 - Necessidade e utilidade da ação X indepêndencia
das Instâncias e relevância do objeto
Em breve síntese os presente autos trata-se de cópia da
Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa,
por supostos atos de superfaturamento na execução de
obras de contenção da encosta na Curva do Saldanha,
implicando ao fim um dano ao erário no montante de R$
2.575.072,08 (dois milhões, quinhentos e setenta e cinco
mil, setenta e dois reais e oito centavos).
Paira sobre esse processo divergência entre o corpo
técnico que entende pelo arquivamento dos autos – por
não atender a necessidade e utilidade deste intrumento,
face a já existência de procedimento capaz de apurar
o dano e os responsáveis, – enquanto o Ministério
Público de Contas, na lavra do Procurador Luciano Vieira
entende pelo prosseguimento do feito por considerar
a materialidade e relevância do suscitado na presente
representação e ainda ressalta a independência entre as
instâncias.
II.2.1 - Indepêndencia das Instâncias
Com efeito, o entendimento predominante na doutrina
e na jurisprudência, inclusive, nesta Corte de Contas, é
de que a decisão adotada em uma das instâncias não
vincula a outra, exceto quando a decisão proferida na
instância penal taxativamente declare a inexistência do
fato ou a negativa da autoria, o que não é o caso.
www.tce.es.gov.br

Destaco que as atribuições exercidas por esta Corte de
Conta estão respaldadas pela Constituição Federal em
seu art. 71 c/c 75 e ainda pelo art. 71 da Constituição
Estadual e do art. 1º da Lei Complementar nº 621/2012,
podendo um ato repercutir em diversas esferas.
Desse modo, a princípio, nenhum óbice para que esta
Corte de Contas, se manifeste em relação às matérias
de sua competência, aplicando as sanções cabíveis, não
estando no presente caso sua atuação adstrita a ação
civil pública. Esse inclusive este já foi o entendimento
que exarei no TC 6726/2016, bem como desta Corte no
TC 4220/2015,
A diferença, basicamente, se dá no plano em que se
cogita a aplicação da norma, se de validade ou de
eficácia, isto porque uma lei tem como fundamento de
validade a constituição federal. No plano de validade,
a norma será inválida se afrontar os termos da CF/88,
e será válida se for com ela material e formalmente
compa�vel. Há que se registrar que no caso declaração
de inconstitucionalidade, há os legitimados ativos, no
caso de controle abstrato ou concentrado, nos termos do
art. 102 da Carta Maior, podendo a norma ser declarada
inconstitucional, também, de forma incidental, no caso
concreto ou difuso, em julgamento realizado por órgão
do Poder Judiciário (singular) ou colegiado, observandose a chamada cláusula de reserva de Plenário, tal qual
previsto no art. 97 da CF/88. Sobre o assunto, o Excelso
Pretório já se posicionou pela possibilidade de os
Tribunais de Contas apreciarem a constitucionalidade
das leis e atos normativos em matéria de sua
competência, vejamos: Gabinete do Conselheiro em
Substituição Marco Antonio da Silva TC nº 1538/2011 ﬂs.
STF Súmula nº 347 - O Tribunal de Contas, no exercício
de suas atribuições, pode apreciar a constitucionalidade
das leis e dos atos do poder público. grifei e negritei O
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fundamento da competência dos Tribunais de Contas
está nos artigos 70 e 71 da Carta Magna, que atribuem
ao Tribunal de Contas da União a competência para o
julgamento da legalidade dos atos, contratos, reformas
e pensões, com o objetivo de evitar a ocorrência de
danos ao erário ou com o objetivo de se aplicar sanções,
quando efetivamente caracterizada a ocorrência
desses danos, ou ainda, quando caracterizada graves
infrações a normas legais. Em sendo a CF/88 a Lei Maior
que fundamenta a validade de todas as demais leis, a
competência dos Tribunais de Contas resta evidenciada.
Assim, a competência do Tribunal de Contas se efetiva
no caso concreto, como prejudicial de mérito à decisão
pretendida, atinge não a validade da norma, posto
que continuará a subsistir seus efeitos, mas atinge sua
eficácia, portanto retira da norma a capacidade de
produção de efeitos no caso concreto, no lecionar de
Roberto Rosas, como transcrito: Ao Tribunal de Contas
não compete a declaração de inconstitucionalidade de
lei, nos termos do art. 97, que dá essa competência
aos tribunais enumerados no art. 92. Caso o ato esteja
fundado em lei divergente da Constituição o Tribunal
de Contas pode negar-se à aplicação porque há que
distinguir entre declaração de inconstitucionalidade
e não aplicação de leis inconstitucionais, pois esta é
obrigação de qualquer tribunal ou órgão de qualquer
dos Poderes do Estado (ROSAS, 2004, p.153)
II.2.2 – Interesse Processual (necessidade e utilidade da
ação)
A área técnica em seu despacho 6797/2019 e Manifestação
Técnica 01228/2017 pugnam pelo arquivamento dos
autos, por entender que não há necessidade de atuação
por parte da Administração Pública, visto que, ao fim
poderia concluir de forma semelhante, caracterizando
redundância e desnecessidade, ou chegar a conclusões

distintas da efetuada pelo MPES, concluindo que, seria
causa de problema, e não de solução.
Ressalto que a fiscalização ora suscitada, caso realizada
se daria sobre a mesma tabela de preço e a medição
realizada por um engenheiro, assim como, a inspeção
já realizada na Ação Civil Pública. Registro, que constam
aos autos que a perícia de Engenharia Civil realizada em
sede de Inquérito Civil, foi realizada por profissional com
conhecimento profundo.
Entendo que a continuidade da atuação desta Corte
de Contas, na presente situação, não traria qualquer
efeito prático à Administração Pública, tendo em vista
que os mesmo fatos já estão sendo apurados na Ação
Civil Pública por Ato Administrativo, em que certamente
será oportunizado contraditório e ao fim decidida a
responsabilidade e consequências devidas.
Trago ainda uma análise quanto a argumentação da
equipe técnica em que ressalta, que movimentação
do setor/ disponibilidade de recursos humanos que já
se encontra saturada em demanda, para que atue em
uma apuração, que já esta sendo realizada, e tão bem
realizada que se deu origem a ação civil pública, seria
desnecessário. Fato que me permito trancrever trecho:
É notório o fato de que a SecexEngenharia tem uma
demanda de processos e protocolos muito acima de
sua capacidade resolutiva, o que nos impede de atuar
em várias situações em quesomos demandados, e a
fazer, em razão disso, verdadeiras “Escolhas de Sofia”
todos os dias, ante a impossibilidade de atuar em todas
as demandas que nos chegam. Ter que fazer escolhas,
tentar otimizar o uso de nossos parcos recursos é a
principal razão da primeira Manifestação Técnica desta
Secretaria, que opinou pelo arquivamento em razão da
atuação efetuada pelo Ministério Público Estadual, que
fiscalizou a obra sobre a qual o Ministério Público de
www.tce.es.gov.br

Contas representou. Ou seja, na visão desta Secretaria,
a atuação do Tribunal de Contas seria desnecessária,
ante a atuação do MPES, ou seja, de outro órgão da
Administração Pública atuando com o mesmo propósito
Já é sedimentado nesta Corte de Contas a aplicação
subsidiária do Código de Processo Civil, inclusive
encontra disposição na art. 70 da Lei Complementar nº
621/2012.
Sendo assim, passo a análise do binômio utilidade e
necessidade, exposto de forma ímplicita no art. 485, VI
do Código de Processo Civil, que de forma simplificada
a utilidade se observa quando o procedimento movido
se torna apto para propriciar ao demandante, no
presente caso, representante, o resultado favorável
que lhe é pretendido. Quanto a necessidade cabe uma
ponderação quanto a necessidade concreta da atividade
jurisdicional. Nesse sentido, embora perceba a utilidade
da ação, não vislumbro imprescíndivel a atuação desta
Corte de Contas para que se apure responsabilidade,
dano e ressarcimento, revelando, portanto, uma carência
quanto a necessidade.
Cabe aqui ainda, uma análise sobre o prisma dos
princípios da economia e celeridade processual, que
embora tenha sido levantado em sede de parecer
ministerial para a continuidade da tramitação dos
presentes autos de Representação, deve ser observado
como parâmetro para que esta Corte de Contas, não
envide esforços em procedimento similares aqueles já
realizados pelo Ministério Público Estadual.
Diante do exposto, acompanhando entendimento
técnico e divergindo do ministerial, VOTO no sentido de
que o Colegiado aprove a seguinte minuta de ACÓRDÃO
que submeto à sua consideração.
RODRIGO COELHO DO CARMO
Conselheiro Relator
Segunda-feira, 26 de agosto de 2019
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1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em Sessão Plenária, ante as razões
expostas pelo Relator, em:
1.1. Não Conhecer da presente representação, vez que
preenche não os requisitos de admissibilidade, na forma
dos art. 94 c/c 99, ambos da Lei Complementar Estadual
nº 621/2012;
1.2. Extinguir o processo sem resolução do mérito, em
razão da ausência de interesse processual, com fulcro no
art. 70 da LC 621/2012 c/c art. 485, VI do CPC
1.3. Cientificar o representante e o representado dessa
decisão, nos termos do art. 307, § 7º, do RITCEES,
observando-se que na peça exordial também há
informações em relação a quem as comunicações
processuais devem ser dirigidas;
1.4. Arquivar os autos após o trânsito em julgado.
2. Unânime, nos termos do voto do relator, que encampou
o acréscimo de determinação do voto do conselheiro
Sebastião Carlos Ranna de Macedo, conforme parecer
técnico.
3. Data da Sessão: 02/07/2019 – 21ª Sessão Ordinária
do Plenário.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto
(presidente), Rodrigo Coelho do Carmo (relator),
Sebastião Carlos Ranna de Macedo, Domingos Augusto
Taufner, Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, Sérgio
Manoel Nader Borges e Luiz Carlos Ciciliotti da Cunha.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO

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

prolatado nos autos do Processo TC 5513/2017, com
seguinte teor:

Acórdão 00789/2019-1 – PLENÁRIO

Base legal: LC 101/2000, art. 43 c/c § 3º do artigo 164
da CRFB/88

Processos: 09619/2018-7, 05513/2017-1
Classificação: Recurso de Reconsideração
UG: FMS - Fundo Municipal de Saúde de Alegre
Relator: Rodrigo Coelho do Carmo
Interessado: FLORINETTE PINTO RIDOLPHI
Recorrente: JOSANGELA AMORIM DE OLIVEIRA
Procurador: YURI MADEIRA AYRES (OAB: 25363-ES)
RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO – EM FACE DO
ACÓRDÃO 1221/2018 – CONHECER – PROVIMENTO
PARCIAL – REDIMENSIONAR MULTA - ARQUIVAR.
O CONSELHEIRO RELATOR RODRIGO COELHO DO
CARMO:
RELATÓRIO
Cuidam os presentes autos de Recurso de Reconsideração
interposto pela Senhora Josângela Amorim de Oliveira,
Secretária Municipal de Saúde de Alegre durante o
exercício de 2016, em face do Acórdão TC 1221/2018,
www.tce.es.gov.br

“(...)
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão colegiada, ante as razões
expostas pelo Relator, em:
1.1. MANTER as seguintes irregularidades, apontadas
nos itens 2.1 e 2.4 da Instrução Técnica Conclusiva
1649/2018, sob a responsabilidade da senhora Josangela
Amorim de Oliveira:
2.1 DIVERGÊNCIA ENTRE O SALDO CONTÁBIL DAS
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS E O SALDO DOS
EXTRATOS BANCÁRIOS. (Item 3.2.1 DO RTC)

2.4 FALTA DE COMPROVAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS POR MEIO DOS ARQUIVOS FOLRPP,
FOLRGP, DEMCPA E DEMCSE (RGPS da Unidade Gestora)
(item 4.1 do RTC e item 2.4.1 da Instrução Técnica
Conclusiva 1649/2018)
Base legal: Art. 85 da Lei 430/64 c/c anexo I, b da IN
34/2015.
1.2. AFASTAR A RESPONSABILIDADE da senhora
Florinette Pinto Ridolphi;
1.3. JULGAR IRREGULARES as contas da senhora
Josângela Amorim de Oliveira à frente do Fundo
Municipal de Alegre no exercício de 2016, pela prática
de atos ilegais, descritos nos itens 2.1 e 2.4 acima
discriminados, com amparo no artigo 84, inciso III, alíneas
“c” e “d” da Lei Complementar Estadual 621/2012,
condenando-a em multa pecuniária de R$ 3.000,00 (três
mil reais), com amparo no artigo 87, inciso IV c/c artigo
88 e artigo 135, inciso I da Lei Complementar 621/2012;
Segunda-feira, 26 de agosto de 2019
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1.4. DETERMINAR ao atual gestor do Fundo Municipal
de Alegre:

1.5.1.2 que adote normas de procedimentos objetivando
o controle de estoque e controle patrimonial;

1.4.1 que adote medidas para as futuras prestações
de contas encaminhe informações e documentos
necessários em nota explicativa dos ajustes contábeis
realizados quanto as conciliações bancárias;

1.5.1.3 Encaminhe nota explicativa, junto à prestação
de contas anual do exercício corrente, informando
as providências tomadas e os ajustes realizados nas
futuras prestações de contas, reconheça os bens imóveis
existentes e encaminhe inventário �sico dos mesmos;

14.2 que adote medidas administrativas necessárias
junto aos setores responsáveis pela elaboração das folhas
de pagamentos e pela contabilidade com finalidade de:
1.4.2.1) Realizar conciliação das folhas de pagamentos
relativas ao exercício de 2016 do RGPS com os valores
contabilizados em relação às obrigações patronais e
retidas dos servidores e, detectando a realização do
recolhimento a maior que o devido, providencie junto
ao INSS as compensações devidas;
1.4.2.2) Realizar conciliação das folhas de pagamentos
relativas ao exercício de 2016 do RPPS com os valores
contabilizados em relação às obrigações patronais e,
detectando valores recolhidos a menor, providencie o
recolhimento e a instauração de procedimentos para
apuração da responsabilidade pelo pagamento de juros
de mora e multa decorrentes de possíveis recolhimentos
em atraso nos termos da IN TC nº 32/2014, considerando
que tais despesas não atendem ao interesse público.

1.6. ARQUIVAR os presentes autos após o trânsito em
julgado.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 12/09/2018 – 30ª Sessão Ordinária da
Primeira Câmara.
(...)”.
Em Instrução Técnica de Recurso 00102/2019-4, o
Núcleo de Recursos e Consultas – NRC opinou pelo
Conhecimento do Recurso, e pelo seu Provimento
Parcial, mantendo a irregularidade elencada no item 2.4
do Acórdão TC 1221/2018.
O Ministério Público de Contas, por meio de Parecer
01979/2019 anuiu ao entendimento técnico em sua
totalidade.
Após foram-me remetidos os autos.
É o relatório.

1.5. RECOMENDAR ao atual gestor do Fundo Municipal
de Alegre:

FUNDAMENTAÇÃO

1.5.1 que para a próxima prestação de contas proceda
aos ajustes contábeis necessários a realização do
inventário de bens imóveis, cumprindo com os arts. 94
a 96 da Lei 4.320/64 e atendendo a Instrução Normativa
TCEES pertinente ao exercício, e ainda:

Tratando-se da admissibilidade do recurso, percebe-se
que a recorrente possui interesse e legitimidade recursal.

1.5.1.1 promova o devido ajuste das diferenças entre
os registros �sicos e contábeis relativos aos bens
patrimoniais móveis, imóveis e em almoxarifado;

2.1 – Dos Pressupostos Recursais

O Recurso de Reconsideração foi interposto contra
Acórdão que julgou irregulares as contas do Fundo
Municipal de Saúde de Alegre, sendo assim, encontra-se
dentro das hipóteses de cabimento.
A respeito da tempestividade, em consulta feita ao “eTCEES”, em 26/04/2019, o NRC constatou que a notificação
www.tce.es.gov.br

do Acórdão TC 1221/2018 foi disponibilizada no Diário
Oficial Eletrônico deste Tribunal no dia 17/12/2018,
considerando-se publicada no dia 18/12/2018. Assim,
diante do exposto no Regimento Interno desta Corte,
encontra-se o presente recurso tempestivo.
2.2 – Do Mérito
A Recorrente trouxe aos autos sua manifestação acerca
do Acórdão TC 1221/2018, quais sejam as irregularidades:
1) DIVERGÊNCIA ENTRE O SALDO CONTÁBIL DAS
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS E O SALDO DOS
EXTRATOS BANCÁRIOS. (Item 3.2.1 do Relatório Técnico
RT 549/2017 e 2.1 da Instrução Técnica Conclusiva ITC
1649/2018)
Base legal: art. 43 da Lei Complementar 101/2000 (LRF)
c/c § 3º do artigo 164 da Constituição da República
Federativa do Brasil - CRFB
2) FALTA DE COMPROVAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS POR MEIO DOS ARQUIVOS FOLRPP,
FOLRGP, DEMCPA E DEMCSE (RGPS da Unidade Gestora)
(item 4.1 do Relatório Técnico RT 549/2017 e item 2.4.1
da Instrução Técnica Conclusiva ITC1649/2018)
Base legal: Art. 85 da Lei 4320/64 c/c anexo I, “b” da
Instrução Normativa TCEES IN 34/2015.
Argumentou inclusive, à divergência assinalada
no item 3.2.2 do RT 549/2017 (correspondente à
incompatibilidade apurada entre o saldo de Bens Imóveis
registrado no Balanço Patrimonial e o saldo apontado
pelo inventário realizado (arquivo digital INVIMO)),
e mantida na ITC 1649/2018 do referido processo
recorrido. Entretanto, verifica-se que foi acordado o
afastamento da irregularidade mencionada, tendo sido
recomendado à atual gestão para nas futuras prestações
de contas, reconhecer os bens existentes e encaminhar
o inventário �sico dos mesmos. Dessa forma, sendo
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desnecessário analisar os argumentos trazidos pela
responsável.
Das demais irregularidades, passo à análise:

de 1.550,00 e 450,01 totalizando o montante 2.000,01,
mas que foi sanado no Exercício de 2018 conforme
demonstrado na conciliação bancaria em anexo.

2.2.1 - Divergência entre o saldo contábil das
disponibilidades financeiras e o saldo dos extratos
bancários (item 3.2.1 do RT 549/2017 e 2.1 da ITC
1649/2018) - Base legal: art. 43 da Lei Complementar
101/2000 (LRF) c/c § 3º do artigo 164 da Constituição da
República Federativa do Brasil – CRFB

Informamos que a conta 624.017-7 no final do Exercício
de 2016 possuía uma despesa a contabilizar no valor
de R$7,85, mas que foi sanado no Exercício de 2018
conforme demonstrado na conciliação bancaria em
anexo.

Como justificativas, a Recorrente trouxe o seguinte:

Conforme dito anteriormente a �tulo de informação, as
contas bancárias com inicias 18 são contas aplicações
das contas iniciadas por 624, e que foram abertas pelo
banco responsável, pois as mesmas não puderam repetir
a numeração da conta investimento. Para facilitar o
entendimento anexamos juntos aos pdf das contas,
e estamos encaminhando novamente os extratos
bancários das contas supracitadas afim de sanarmos
esse item em questão.

“Acontece honrado conselheiros que ao gerar os extratos
bancários, o mesmo veio com os rendimentos do dia
01/01/2017 somando-se ao saldo final, isso ocorreu nas
contas 18.099-00, 18.101-5, 18.102-3, 18.103-1, 18.1040, 18.105-8, e 18.096-5, o auditor erroneamente somou
os rendimentos ao invés de subtrai-los, acarretando as
divergências apontadas, conforme demonstrado a baixo
numa conta (18.103-0):
O correto seria 39.824,43 – 73,13 – 198,13 = 39.553,17
e não 39.824,43 assim como considerado pelo auditor.
(FIGURA)
Encaminhamos o extrato da conta 22.119.853 que não
foi enviado anteriormente para sanar a divergência
sobre esta conta.
Informamos que a conta 624.004-5 foi somado o
valor de R$50,00 em duplicidade pelo nobre auditor,
ocasionando indevidamente conclusão de divergência,
informamos ainda que esta conta ao final do Exercício
de 2016 possuía duas despesas a contabilizar no valor
de 1,00 e 0,27 totalizando o valor de 1,27, mas que foi
sanado no Exercício de 2018 conforme demonstrado na
conciliação bancaria em anexo.
Informamos que a conta 624.000-2 no final do Exercício
de 2016 possuía duas despesas a contabilizar no valor

(FIGURA)

Segundo as alegações trazidas na petição inicial, a
Recorrente afirma ter a área técnica cometido um
equívoco ao analisar as disponibilidades financeiras,
registradas nos extratos bancários e os saldos
apresentados nos demonstrativos contáveis de
31/12/2016.
A Área Técnica deste Tribunal considerou de forma
indevida, para algumas das contas relacionadas no
quadro comparativo, os rendimentos financeiros
extraídos posteriormente ao encerramento do exercício.
Conforme verificado, a Responsável encaminhou
o extrato bancário da conta 22.119.853 do banco
BANESTES S.A., não antes apresentado, além de
esclarecer operações pendentes que contribuíram para
o apontamento da irregularidade.
Constatou-se, que com a análise dos esclarecimentos
www.tce.es.gov.br

da Recorrente, bem como da análise da documentação
devida, e após confrontar as informações consignadas
no “Quadro 1” da petição recursal, conclui-se serem
procedentes as argumentações trazidas pela responsável,
de forma que estão presentes elementos suficientes para
afastar a irregularidade descrita nos itens 3.2.1 do RT
549/2017 e 2.1 da ITC 1649/2018, bem como reformar
o Acórdão TC 1221 no respectivo apontamento.
Nesse passo, acompanhando o entendimento técnico e
ministerial, afastou a presente inconsistência.
2.2.2 - Falta de comprovação de contribuições
previdenciárias por meio dos arquivos FOLRPP, FOLRGP,
DEMCPA e DEMCSE (RGPS da Unidade Gestora) (item
4.1 do RT 549/2017 e 2.4.1 da ITC 1649/2018) - Base
legal: Art. 85 da Lei Federal 4320/64 c/c anexo I, “b” da
Instrução Normativa TCEES IN 34/2015.
Sobre a indicação de irregularidade, a Recorrente alega
o seguinte:
“(...)
- ANÁLISE RGPS DA UNIDADE GESTORA:
Vale salientar que pela atualização do formato do arquivo
FOLRPP e FOLRGP a ser enviado, passando de pdf para
xml, o sistema informatizado utilizado pelos Recursos
humanos desta municipalidade, na geração desse
arquivo continua gerando erroneamente, causando tal
divergência apontado pelo nobre auditor. Informamos
que já notificamos a empresa responsável pelo sistema e
afim de sanar o item em questão estamos encaminhando
as guias de INNS do mês de janeiro de 2016 a dezembro
de 2016 incluindo o décimo terceiro também.
Tabela
Nobres Conselheiros, foi considerado o montante
empenhado de 1.085.891,46, mas dentro desse valor
possui despesa com FGTS (R$218.623,03), conforme
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citado por ele próprio, e também possui valores
descontados de salário família (R$19.099,80) e salário
maternidade (9.851,93), resultando no montante de
R$247.574,76 que deveria ter sido excluído do somatório.
Referente
ao
pagamento
das
Contribuições
Previdenciárias no Exercício de 2016, deverá ser excluído
do somatório o número de pagamento 09 da data de
08/01/2016 realizado no mês de janeiro de 2016 pois o
mesmo se refere a competência 12 do Exercício de 2015
(R$53.415,94) conforme documento em anexo.
Segue nova tabela de acordo com os pontos citados
supracitados:
Quadro 3: Contribuições previdenciárias – unidade
gestora Em R$ 1,00
Tabela
Neste sentido, tendo em vista as justificativas
apresentadas, solicitamos o afastamento da
irregularidade.
– ANALISE RGPS DO SERVIDOR;
Vale salientar que pela atualização do formato do
arquivo FOLRPP e FOLRGP a ser enviado, passando de
pdf para xml, o sistema informatizado terceirizado usado
pelos Recursos humanos desta municipalidade, na
geração desse arquivo continua gerando erroneamente,
causando tal divergência apontado pelo nobre auditor.
Informamos que já notificamos a empresa responsável
pelo sistema e afim de sanar o item em questão estamos
encaminhando as guias de INNS do mês de janeiro de
2016 a dezembro de 2016 incluindo o décimo terceiro
também, conforme informado no item anterior.
Informamos que igualmente ao item anterior, deve ser
desconsiderado no somatório para as Contribuições
Previdenciárias no Exercício de 2016, o pagamento
de INSS realizado no mês de janeiro do Exercício de

2016, pois o mesmo se tratar da competência do mês
de dezembro de 2015(Pagamento número 10, do dia
08/01/2016 no valor de R$20.722,050).
Segue nova tabela de acordo com os pontos citados
supracitados:
(TABELA)
Quadro 4: Contribuições previdenciárias - servidor Em
R$ 1,00
* refere-se soma de 250.531,63 sál. + 19.043,99 (déc.
Sal)
– ANALISE RPPS DA UNIDADE GESTORA;
Com todo o respeito, Excelências, membros julgadores
do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, a
Recorrente discorda de tal entendimento, haja vista
que não tinha como agir de forma diferente da qual
agiu, pois estava obedecendo a ordens de seu superior
hierárquico.
Ou seja, no caso em análise incide não só uma excludente
de culpabilidade legal (OBEDIÊNCIA HIERÁRQUICA
A ORDEM NÃO MANIFESTAMENTE ILEGAL), mas,
também, uma excludente de culpabilidade supralegal
(INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA).
Neste ponto, Excelência, é importante considerar que a
excludente da OBEDIÊNCIA HIERÁRQUICA é considerada
pelo entendimento doutrinário majoritário como uma
manifestação do ERRO DE PROIBIÇÃO, pois que a conduta
do subordinado ocorre em virtude do desconhecimento
da ilegalidade da ordem recebida.
Nesse sentido, o renomado doutrinador CEZAR ROBERTO
BITENCOURT, em sua obra TRATADO DE DIREITO PENAL,
volume 1, 8ª edição, sobre o tema em análise, considera:
“Quando a ordem for ilegal, mas não manifestamente, o
subordinado que a cumpre não agirá com culpabilidade,
por ter avaliado incorretamente a ordem recebida,
www.tce.es.gov.br

incorrendo numa espécie de erro de proibição. ”
8 – Todavia, também merece destaque o entendimento
esposado pelo ilustre doutrinador FERNANDO CAPEZ, o
qual, em sua obra CURSO DE DIREITO PENAL, VOLUME
3, ÀS FLS. 276, defende que o instituto incide sobre o
terceiro elemento da culpabilidade, A EXIGIBILIDADE DE
CONDUTA DIVERSA:
“É a obediência a ordem não manifestamente ilegal de
superior hierárquico, tornando viciada a vontade do
subordinado e afastando a exigência de conduta diversa.
”
Desta forma, Excelência, presentes na conduta da ora
recorrente tanto a excludente de culpabilidade legal
quanto a supralegal, pois que não cabia à ora recorrente
questionar seu chefe, ou proceder de maneira diversa
da qual procedeu ao atestar as notas fiscais, pois, a
ordem, para a ora Recorrente, jamais transpareceu ser
ilegal, acreditando mesmo ser expediente comum nas
repartições públicas do Município de Alegre - ES.
9 – Ainda, em relação à Obediência Hierárquica, o
doutrinador ELIEZER PEREIRA MARTINS, em sua obra
DIREITO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR MILITAR E SUA
PROCESSUALIDADE: DOUTRINA, PRÁTICA, LEGISLAÇÃO,
assinala que:
”O superior hierárquico, ao dar a ordem que se destina
ao cumprimento pelo subordinado, é a vox. legis. Mas,
como no Estado de Direito, só à lei, em última análise,
se deve obediência, faculta-se ao subordinado, dentro
de certos limites, o juízo sobre a legalidade da ordem.
Se a ordem não for manifestamente ilegal, cumpre ao
subordinado a sua execução. Ordem não manifestamente
ilegal é a ordem que, emanada de autoridade legítima,
reveste as características externas de legalidade, isto é,
de conformidade com a norma expressa.;
Jamais, Excelência, em nenhum momento, poderia a ora
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recorrente imaginar que o Prefeito Municipal a estivesse
orientando a realizar conduta que fosse contra a lei ou
contra os interesses da Administração Pública.
10 - De fato, Excelência, a OBEDIÊNCIA HIERÁRQUICA
somente EXCLUI A CULPABILIDADE EM CASO DE ORDEM
NÃO MANIFESTAMENTE ILEGAL, uma vez que sendo
manifesta a ilegalidade é perfeitamente presumível o
seu conhecimento pelo agente.
E, no caso em análise, já restou mais do que claro
que a ora recorrente jamais teve conhecimento da
irregularidade/ilegalidade de suas ações. (...)”.
A Recorrente afirma que o sistema informatizado utilizado
pelo Setor de Recursos Humanos da Municipalidade, por
conta da atualização do formato dos arquivos exigidos
pela IN TCEES 34/2015 (“PDF” para “XML”), seria a causa
de terem sido gerados arquivos errôneos (arquivos
digitais FOLRGP e FOLRPP da Prestação de Contas Anual).
De forma a complementar as alegações, além de outros
documentos, a responsável afirmou ter encaminhado as
Guias de Recolhimento ao Instituto Nacional do Seguro
Social – INSS (Peças Complementares 23539/2018-7 e
23540/2018-1).
Convém registrar, que segundo os itens 4.1 do RT 549/2017
e 2.4.1 da ITC 1649/2018 constantes do Processo TC
5513/2017, os arquivos mencionados estavam em branco
e os arquivos complementares DEMCPA (Demonstrativo
de Contribuições Patronais) e DEMCSE (Demonstrativo
de Contribuições dos Servidores) mostravam a expressão
“fazer posteriormente”, razão pela qual foi emitido
Termo de Citação 1914/2017 (Processo TC 5513/2017).
Em resposta à Citação, a Recorrente apresentou
documentos que, entretanto, não eram concordantes
entre si, assim, resultou na manutenção do apontamento
efetuado, como visto a seguir:
“ITC 1649/2018 (Processo TC 5513/2017):

(...)
2.4 Falta de comprovação de contribuições
previdenciárias por meio dos arquivos FOLRPP, FOLRGP,
DEMCPA E DEMCSE. (item 4.1 do RTC)
Base legal: Art. 85 da Lei 430/64 c/c anexo I, b da IN
34/2015.
De acordo com o RTC:
Consultado o balancete contábil do exercício de
2016 vimos que não há saldo a pagar referentes às
contribuições de servidores e contribuições patronais,
devidas ao regime próprio de previdência e ao regime
geral.
No entanto foi enviado nesta prestação de contas, no
sistema cidades, o arquivo FOLRGP e FOLRPP em branco,
e os arquivos DEMCPA E DEMCSE com justificativas de
“fazer posteriormente”.
Tendo em vista que o Fundo apresenta gastos com
pessoal, tais arquivos deveriam constar da prestação de
contas na forma da IN 34/2015. Por esse motivo o gestor
deve ser citado para que traga aos autos, justificativas ou
documentos para esclarecer os fatos.
Argumenta o responsável:
Insta salientar que pela atualização do formato do
arquivo FOLRPP e FOLRGP a ser enviado, passando de
pdf para xml, o sistema informatizado terceirizado usado
pelos Recursos humanos desta municipalidade, para
se adequar entregou essa atualização precisando fazer
alguns ajustes e cadastros que não foram finalizados
em tempo hábil para envio do arquivo correto. Já os
arquivos DEMCPA E DECSE por descuido na elaboração
da PCA para cumprimento do prazo, de fato, houve
um equívoco da equipe responsável e não foi enviado,
contudo como já foi dito pelo nobre técnico responsável
pelo relatório técnico não há saldo a pagar referente as
www.tce.es.gov.br

contribuições patronais. Afim de sanar esse e quaisquer
outro possível questionamento, estamos encaminhando
o arquivo correto que segue anexo, comprovando nosso
compromisso com a legalidade e a boa-fé objetiva na
gerência das contas públicas.
O responsável apresentou os seguintes documentos
referentes ao RGPS e RPPS:
peça complementar 1947/2018 etcees, Demonstrativo
Patronal mensal da despesa liquidada e efetivamente
recolhida no exercício (RGPS e RPPS);
peça complementar 1948/2018 etcees, Demonstrativo
Previdenciário mensal dos valores retidos dos servidos e
efetivamente recolhidos no exercício;
peça complementar 1949/2018 etcees, Relatório Anual
(resumo da folha) RGPS;
peça complementar 1950/2018 etcees, Relatório Anual
(resumo da folha) RPPS;
Foram extraídos os valores de contribuições
previdenciárias dos documentos encaminhados,
conforme demonstrativo a seguir:
Quadro 2 – Resumo dos dados encaminhados e seus
respectivos documentos
Obs: *refere-se soma de 250.531,63 sál. + 19.043,99
(déc. Sal). ** o doc não apresentou valor contribuição.
Utilizou-se a alíquota de 16,27%(c/ base doc. Peça
compl. 1947) s/ o valor bruto (4.015.880,04 deduzidos
do salário maternidade se houvesse, mas não há então
é o bruto –. ***refere-se soma 352.304,39 (salários +
30.060,21 de 13°sal)
Frente a informações divergentes entre os informativos
de lançamentos e liquidações de obrigações patronais
e retidas dos servidores e os respectivos resumos de
folhas de pagamentos foram adotados, para efeitos
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comparativos, os valores indicados nas folhas de
pagamentos por se tratar de informação extra contábil
onde são registrados os pagamentos dos servidores e
fonte de informação para os lançamentos contábeis das
obrigações patronais e retenções realizadas. (...)”.
Após análise de toda a documentação apresentada pela
Recorrente verificou-se que a Tabela 01 da petição inicial
está em acordo com os valores apresentados nas Guias
de Recolhimento ao INSS – exercício de 2016, com os
montantes demonstrados nos documentos de suporte
(Peças Complementares 23538/2018-2; 23541/2018-4;
23542/2018-9 e 23544/2018-8).
Dos documentos que acompanharam as guias de
recolhimento (Peças Complementares 23539/20187 e 23540/2018-1), concluiu-se que estão de acordo
com valores exigíveis de obrigações previdenciárias
(Servidor e Patronal) quando relacionados às folhas de
pagamento mensais, logo, é possível concluir que os
recolhimentos efetuados harmonizam com as bases de
cálculo demonstradas.
Decorreu-se à nova apuração quanto aos valores
devidos e valores recolhidos das contribuições
previdenciárias (Patronal e Servidor), tendo por base a
Tabela 1 e considerações apresentadas pela Recorrente
quanto às deduções da base de cálculo das obrigações
previdenciárias devidas (Fundo de Garantia por Tempo
de Serviço – FGTS, Salário-Família, Salário-Maternidade
e pagamentos de competência de exercício anterior.
Ao considerar o total das contribuições previdenciárias,
comprovou-se que o Fundo Municipal de Saúde de
Alegre efetuou o recolhimento dos valores devidos.
Porém, não foram apresentados documentos quanto ao
recolhimento das contribuições do Regime Próprio de
Previdência Social, e, de acordo com a ITC 1649/2018
no item 2.4.3, constatou-se uma divergência de

18,01% entre o montante de contribuições recolhidas e
contribuições devidas, como manifestado a seguir:

“excludente de culpabilidade supralegal (inexigibilidade
de conduta diversa)”.

“(...)

Entretanto, como afirmado em Instrução Técnica de
Recurso 102/2019-4, a existência de ordem para não
recolhimento de contribuições previdenciárias constitui
uma ordem manifestamente ilegal, que atenta contra
o disposto na Carta Magna. Como bem ressaltou a
área técnica, as contribuições previdenciárias possuem
caráter contributivo e obrigatório, dessa forma, deixar
de recolher ao INSS ou outro órgão previdenciário de
forma tempestiva, atenta contra o equilíbrio do Sistema
de Seguridade Social.

2.4.3 ANÁLISE RPPS DA UNIDADE GESTORA:
Constataram-se divergências entre os valores
demonstrados do servidor. Por esse motivo, optou-se
por realizar os cálculos utilizando os dados informados
no resumo da folha de pagamentos.
Quadro 3 recálculo: Contribuições previdenciárias –
unidade gestora Em R$ 1,00
Fonte: Processo TC 5513/2017 - Prestação de Contas
Anual/2015.
Utilizou-se o alíquota de 16,27%(c/ base doc. Peça
compl. 1947) s/ o valor bruto (4.015.880,04 deduzidos
do salário maternidade se houvesse, mas não há então
é o bruto
Do cálculo, constatou-se que os valores recolhidos,
verificados na contabilidade, encontram-se abaixo
das obrigações patronais calculadas a partir da folha
de pagamentos apresentada em limite superior ao
estipulado como aceitável para fins de análise (10%),
correspondendo a 18,01% de valores não pagos, o
que sugere pagamentos abaixo do devido ao RPPS.
Entretanto, os valores foram calculados por estimativa
em função do não fornecimento da base de cálculos
na folha de pagamentos e apresentam a tendência de
redução do percentual indicado com os ajustes a serem
realizados na base de cálculo.(...)”.
Quanto a tal divergência, a Recorrente apenas afirmou
que “não tinha como agir de forma diferente da qual
agiu, pois estava obedecendo a ordens de seu superior
hierárquico”, argumentando ainda, que incidiria
uma “excludente de culpabilidade legal (obediência
hierárquica a ordem não manifestamente ilegal)” e uma
www.tce.es.gov.br

Portanto, com base na ausência de elementos
argumentativos, mantenho a irregularidade tratada no
item 2.4 da RT 549/2017 – Processo TC 5513/2017.
III. CONCLUSÃO
Por todo exposto, ratifico a posição da área técnica pela
manutenção da irregularidade 2.2.2 do presente voto,
bem como o redimensionamento da multa no que tange
a irregularidade constante do item 2.2.1, conforme passa
a constar no dispositivo deste voto.
Diante do exposto, acompanhando os entendimentos
técnico e ministerial, VOTO no sentido de que o Colegiado
aprove a seguinte minuta de ACÓRDÃO que submeto à
sua consideração.
RODRIGO COELHO DO CARMO
Conselheiro Relator
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em Sessão Plenária, ante as razões
expostas pelo Relator, em:
1.1. Conhecer o Recurso de Reconsideração diante
o preenchimento dos requisitos de admissibilidade
Segunda-feira, 26 de agosto de 2019
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recursal;
1.2. No mérito, dar provimento parcial ao recurso para
afastar a irregularidade descrita no item 2.2.1 deste voto,
bem como reformar o Acórdão TC 1221/2018, prolatado
nos autos do Processo TC 5513/2017;
1.3. Redimensionar a multa aplicada à responsável para
o valor de R$ 1.000,00 (mil reais);
1.4. Dar ciência à Recorrente do teor da decisão tomada
por este Tribunal;
1.5. Arquivar os autos após o trânsito em julgado.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 02/07/2019 – 21ª Sessão Ordinária
do Plenário.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto
(presidente), Rodrigo Coelho do Carmo (relator),
Sebastião Carlos Ranna de Macedo, Domingos Augusto
Taufner, Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, Sérgio
Manoel Nader Borges e Luiz Carlos Ciciliotti da Cunha.
5. Fica o responsável obrigado a comprovar perante
o Tribunal o recolhimento do débito e/ou da multa
aplicada, no prazo de trinta dias, contados a partir da
publicação deste Acórdão, nos termos do art. 454,
inciso I, do Regimento Interno deste Tribunal. Quando
cabível recurso, os prazos para interposição encontramse previstos no Título VIII do mesmo diploma normativo.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
Relator
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER

CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRO LUIZ CARLOS CICILIOTTI DA CUNHA
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério Público de Contas
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões
Acórdão 00790/2019-1 – PLENÁRIO
Processos: 01519/2019-8, 02515/2019-1, 02274/20191, 02147/2019-1, 09318/2017-6
Classificação: Pedido de Reexame
UGs: CMBG - Câmara Municipal de Baixo Guandu, CMC Câmara Municipal de Cariacica, CMC - Câmara Municipal
de Castelo, CMCI - Câmara Municipal de Cachoeiro de
Itapemirim, CMDSL - Câmara Municipal de Divino de
São Lourenço, CMI - Câmara Municipal de Iúna, CMM
- Câmara Municipal de Marataízes, CMMF - Câmara
Municipal de Muniz Freire, PMMS - Prefeitura Municipal
de Mimoso do Sul
Relator: Rodrigo Coelho do Carmo
Interessado: ANGELO GUARCONI JUNIOR, WILLIAN DE
SOUZA DUARTE, WILTON MINARINI DE SOUZA FILHO,
ANGELO CESAR LUCAS, ROGERIO CEZAR, GEDELIAS DE
SOUZA, JOSE CARLOS BARRETO RANGEL, WARLEN CESAR
BORTOLI
Recorrente: ALEXANDRE BASTOS RODRIGUES

RECURSO NO PROCESSO TC 1519/2019 – AFASTAR
IRREGULARIDADE – DAR PROVIMENTO PARCIAL AO
RECURSO NO PROCESSO TC 2274/2019 – AFASTAR
MULTA – NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO NO
PROCESSO TC 2147/2019 – DETERMINAR – CIENTIFICAR
– ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO
CARMO:
I - RELATÓRIO
Tratam-se de Pedidos de Reexame interpostos,
respectivamente, pelo Sr. Alexandre Bastos Rodrigues,
Presidente da Câmara Municipal de Cachoeiro de
Itapemirim (Processo TC 1519/2019), pelo Sr. Willian
de Souza Duarte, Presidente da Câmara Municipal de
Marataízes (Processo TC 2247/2019), e pelo Sr. Gedelias
de Souza, Presidente da Câmara Municipal de Muniz
Freire (Processo TC 2147/2019), em face do Acórdão TC
1422/2018 - Plenário, proferido nos autos do Processo
TC 9318/2017, de cujo teor se extrai a responsabilização
dos responsáveis ali elencados, imputando-lhes multa.
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão Plenária, ante as razões
expostas pelo relator:
1.1. Manter a irregularidade referente à Ausência
de divulgação de informações relativas à execução
orçamentária e financeira (item 2.1 da ITC)
Critério: Art. 8º, §4º, da Lei 12.527/2011.
Responsáveis:

Procurador: VANDA BITENCOURT PINHEIRO BUENO
(CPF:031.885.847-92)

Alexandre Bastos Rodrigues – Presidente da Câmara
Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

PEDIDO DE REEXAME – EM FACE DO ACÓRDÃO
1422/2018 – CONHECER – DAR PROVIMENTO AO

Ângelo César Lucas – Presidente da Câmara Municipal
de Cariacica
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Warlen Cesar Bortoli – Presidente da Câmara Municipal
de Castelo
José Carlos Barreto Rangel – Presidente da Câmara
Municipal de Divino de São Lourenço
Rogério Cezar – Presidente da Câmara Municipal de Iúna
Willian de Souza Duarte – Presidente da Câmara
Municipal de Marataízes
Gedelias de Souza – Presidente da Câmara Municipal de
Muniz Freire
Ângelo Guarconi Junior – Prefeito Municipal de Mimoso
do Sul
1.2. Acolher as razões de justificativas apresentadas
pelo senhor Wilton Minarini de Souza Filho, afastando
a sua responsabilidade quanto à retro mencionada
irregularidade;
1.3. Rejeitar as razões de justificativas apresentadas
pelos senhores Alexandre Bastos Rodrigues, Ângelo
César Lucas, Warlen Cesar Bortoli, Willian de Souza
Duarte, Gedelias de Souza e Ângelo Guarconi Júnior,
aplicando-lhes multa individual com base no art. 135, II,
da LC 621/2012 e art. 389, II da Resolução nº 261/2013
(Regimento Interno), no valor de R$ 3000,00, em razão
da retro mencionada irregularidade;
1.4. Condenar os senhores José Carlos Barreto Rangel,
revel, e Rogério Cezar, revel, ao pagamento de multa
individual no valor de R$ 3000,00, com base no art. 135,
II, da LC 621/2012 e art. 389, II da Resolução nº 261/2013
(Regimento Interno), em razão da retro mencionada
irregularidade;
1.5. Arquivar os autos após o trânsito em julgado.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 16/10/2018 - 36ª Sessão Ordinária do
Plenário.

4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto
(presidente), Sebastião Carlos Ranna de Macedo
(relator), Domingos Augusto Taufner, Rodrigo Flávio
Freire Farias Chamoun, e Rodrigo Coelho do Carmo.
4.2 Conselheira em substituição: Márcia Jaccoud Freitas.
5. Ficam os responsáveis obrigados a comprovar perante
o Tribunal o recolhimento do débito e/ou da multa
aplicada, no prazo de trinta dias, contados a partir da
publicação deste Acórdão, nos termos do art. 454,
inciso I, do Regimento Interno deste Tribunal. Quando
cabível recurso, os prazos para interposição encontramse previstos no Título VIII do mesmo diploma normativo.
Recebidos os autos, estes foram à Secretaria Geral
das Sessões (SGS), que certificou a tempestividade
dos recursos por meio dos Despachos 6172/2019,
9246/2019 e 7733/2019. Após, estes foram submetidos
à análise do Núcleo de Controle Externo de Recursos e
Consultas – NRC, que resultou, respectivamente, nas
Instruções Técnicas de Recurso n° 111/2019 (Processo
TC 1519/2019), n° 109/2019 (Processo TC 2274/2019)
e n° 110/2019 (Processo TC 2147/2019), tendo se
manifestado na primeira de forma diferente das demais,
nos termos a seguir:

– Presidente da Câmara Municipal de Cachoeiro do
Itapemirim.
(ITR 109/2019 – Processo TC 2274/2019):
4. CONCLUSÃO
Diante das razões fáticas e jurídicas expostas na
presente Instrução Técnica de Recurso opina-se pelo
CONHECIMENTO do presente recurso e, no mérito pelo
seu NÃO PROVIMENTO.
(ITR 110/2019 – Processo TC 2147/2019):
4. CONCLUSÃO
Diante das razões fáticas e jurídicas expostas na
presente Instrução Técnica de Recurso opina-se pelo
CONHECIMENTO do presente recurso e, no mérito pelo
seu NÃO PROVIMENTO.
O Ministério Público de Contas, por meio dos Pareceres
1954/2019, 2367/2019 e 2438/2019, todos da lavra do
Procurador Luis Henrique Anastácio da Silva, acolheu
integralmente às propostas contidas na respectivas
Instruções Técnicas de Recurso ITR 111/2019, 2274/2019
e 2147/2019.
Após, retornaram-me os autos para análise. É o que
importa relatar.
II – FUNDAMENTAÇÃO

(ITR 111/2019 – Processo TC 1519/2019):

II.1) Dos pressupostos de admissibilidade recursal.

4. CONCLUSÃO

Em análise da admissibilidade do recurso, verifica-se
que os Recorrentes são capazes e possui interesse e
legitimidade processual. De igual forma, a via eleita para
se insurgir contra o v. acórdão foi a adequada, uma vez
que a decisão foi proferida em processo de fiscalização,
sendo, portanto, cabível o Pedido de Reexame para a
hipótese dos autos, a teor do art. 408, caput do RITCEES.

Diante das razões fáticas e jurídicas expostas na
presente Instrução Técnica de Recurso opina-se pelo
CONHECIMENTO do presente recurso e, no mérito pelo
seu PROVIMENTO, para que seja reformado o v. Acórdão
TC-1422/2018 – Plenário, afastando a irregularidade
referente à ausencia de divulgação de informações
relativas à execução orçamentária e financeira
relativamente ao senhor Alexandre Bastos Rodrigues
www.tce.es.gov.br

Ademais, o Acórdão TC 1422/2018 - Plenário, proferido
nos autos do Processo TC 9318/2017, foi disponibilizado
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no Diário Oficial Eletrônico desta Corte de Contas em
21/01/2019, considerando-se publicado em 22/01/2019,
de forma que os Pedidos de Reexame em análise,
interpostos em 08/02/2019 (Processo TC 1519/2019),
21/02/2019 (Processo TC 2274/2019) e 15/02/2019
(Processo TC 2247/2019), observaram o requisito da
tempestividade, na forma do art. 408, §5° do RITCEES,
que assim dispõe acerca do prazo para a interposição do
Recurso:
Art. 408. Caberá pedido de reexame, sem efeito
suspensivo, da decisão de mérito proferida em processos
de fiscalização e de consulta.
(...)
§5º O prazo para interposição do pedido de reexame é
de trinta dias, contados na forma prevista na Lei Orgânica
do Tribunal.
Diante do exposto, conheço dos Recursos, eis que
presentes os requisitos de admissibilidade. Passo ao
exame de mérito.
II.2) Das razões recursais.
Inconformados com a referida decisão, os Recorrentes
interpuseram o presente recurso, objetivando a
reforma do v. acórdão, que imputou responsabilização
aos Recorrentes, sob o argumento de que a decisão
merecia reforma integral por não ter sido feito o devido
enfrentamento dos elementos trazidos em sede de
justificativas, imputando-lhes multa.
Nesse caminhar, analisando detidamente os autos,
passo à análise dos argumentos recursais trazidos pelos
Recorrentes em rechaçamento ao v. acórdão, decorrente
do processo de fiscalização/auditoria, referente ao
exercício de 2017, em diversos jurisdicionados, entre os
quais se encontram as Câmaras Municipais de Cachoeiro
de Itapemirim, de Marataízes e de Muniz Freire, sob a

responsabilidade dos Srs. Alexandre Bastos Rodrigues,
Willian de Souza Duarte e Gedelias de Souza, em que
foi mantido o indicativo de irregularidade apontado
conclusivamente pela unidade técnica competente em
relação a estes, com adesão do órgão ministerial.
As razões recursais de todos os Recorrentes pairaram
sobre um único ponto do v. acórdão, de forma que a
presente análise será balizada na matéria devolvida
pelos Recorrentes, a saber: a alegada inocorrência da
irregularidade mantida pela decisão vergastada, em
reprodução da peça técnica conclusiva, acerca da falta
de apresentação de informações contábeis e financeiras
no portal de transparência das respectivas Câmaras
Municipais em relação a estes, com adesão do órgão
ministerial.
II.2.1) Do item “ausência de divulgação de informações
relativas à execução orçamentária e financeira” (item
2.1 da ITC 2967/2018 – Processo TC 9318/2017).
Trata a irregularidade que ensejou a imputação de
responsabilidade dos ora Recorrentes da carência de
disponibilização de informações afetas à execução
orçamentária e financeira nos portais institucionais
dos respectivos entes, em afronta ao que prescreve
o art. 8°, §4° da Lei 12.527/2011, que estabelece a
obrigatoriedade de divulgação, em tempo real, das
informações mencionadas, por todos os municípios,
mesmo os com até 10 mil habitantes.
Art. 8º É dever dos órgãos e entidades públicas promover,
independentemente de requerimentos, a divulgação em
local de fácil acesso, no âmbito de suas competências,
de informações de interesse coletivo ou geral por eles
produzidas ou custodiadas.
§ 1º Na divulgação das informações a que se refere o
caput, deverão constar, no mínimo:
I - registro das competências e estrutura organizacional,
www.tce.es.gov.br

endereços e telefones das respectivas unidades e
horários de atendimento ao público;
II - registros de quaisquer repasses ou transferências de
recursos financeiros;
III - registros das despesas;
IV - informações concernentes a procedimentos
licitatórios, inclusive os respectivos editais e resultados,
bem como a todos os contratos celebrados;
V - dados gerais para o acompanhamento de programas,
ações, projetos e obras de órgãos e entidades; e
VI - respostas a perguntas mais frequentes da sociedade.
§ 4º Os Municípios com população de até 10.000
(dez mil) habitantes ficam dispensados da divulgação
obrigatória na internet a que se refere o § 2º , mantida
a obrigatoriedade de divulgação, em tempo real, de
informações relativas à execução orçamentária e
financeira, nos critérios e prazos previstos no art. 73-B
da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 (Lei
de Responsabilidade Fiscal).
A unidade técnica se pautou, para apontar a
irregularidade, na análise dos referidos portais dos entes
para verificar se estes atendiam às exigências legais em
duas ocasiões --- com 30 dias de diferença entre estas,
levando em conta a periodicidade de compromissos/
pagamentos a serem realizados, que deveriam
ser integrados aos portais ---, em jurisdicionados
previamente selecionados, considerando que estes
haviam disponibilizados dados pela última vez há mais
de 30 dias.
Apurou-se, então, que dos 156 jurisdicionados avaliados,
apenas 9 não apresentavam a execução orçamentária e
financeira disponibilizada em seus portais, tendo sido
estes avaliados em 2015, quando foram notificados para
promover os ajustes necessários à regularização, mesmo
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após 2 anos a irregularidade não foi saneada, o que deu
ensejo ao apontamento pelo corpo técnico desta Corte
de Contas.
II.2.1.1) Do recurso no processo TC 1519/2019 –
Recorrente: Sr. Alexandre Bastos Rodrigues – Presidente
da Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim.
Sustenta o Recorrente, em apertada síntese, a
necessidade de reforma do v. acórdão, sob a alegação de
que a decisão não teria realizado a devida valoração da
situação que classificou como caso fortuito/força maior,
imputando ao Recorrente responsabilização de ordem
objetiva, deixando de considerá-la como excludente de
ilicitude.
A assertiva retro é sustentada na demonstração
pelo Recorrente de que a não disponibilização das
informações no portal da Câmara Municipal se deu
por força de evento alheio a sua vontade, qual seja,
os ataques virtuais sofridos nos dias 16/04/2017 e
30/05/2017, denominados “hansowares”, em que houve
sequestro dos dados do sistema, com pedido de resgate
--- valendo-se de boletins de ocorrência para dar azo as
alegações, anexados à defesa ---, causando atraso no
procedimento licitatório destinado à contratação de
empresa para a reconstrução do portal.
Numa análise detida dos autos, verifica-se que o v.
acórdão, de fato, não enfrentou as justificativas trazidas
pelo ora Recorrente, restringindo-se a reproduzir os
termos consignados na peça técnica conclusiva como
fundamentos de sua decisão, como bem observou
a unidade técnica nesta esfera recursal, quando da
elaboração da ITR 111/2019.
Isso, porque efetivamente há que se reconhecer a
ocorrência de caso fortuito, decorrente de razões
externas, que assumiu um caráter impeditivo ao
cumprimento da obrigação do Recorrente de alimentar

o portal da Câmara.
Neste ponto, me parece relevante trazer à tona o
entendimento acerca do tema que, embora haja
discordância entre os doutrinadores brasileiros a
respeito da conceituação do instituto e sua diferenciação
da “força maior”, pode ser facilmente compreendido
em sua égide segundo o ensinamento trazido por Helly
Lopes Meirelles (Direito Administrativo Brasileiro, 26ª
edição, p..227):
(...) Força maior e caso fortuito são eventos que, por
sua imprevisibilidade e inevitabilidade, criam para a
contratada impossibilidade intransponível de normal
execução do contrato (art. 78, XVII).
Não bastasse, sob a ótica do art. 22, §1° da LINDB,
que estabelece que as decisões sobre regularidade de
conduta ou validade de ato, contrato, ajuste, processo ou
norma administrativa há a necessidade de se diligenciar
a análise contextualizada da ação dos administradores e
particulares no momento da manifestação do controle,
esquivando-se, assim, de decisões indiferentes a fatos e
condições relevantes.
Assim, neste caso concreto, ponderando-se os elementos
fáticos lançados aos autos pelo Recorrente, impõe-se o
afastamento da irregularidade a ele imposta por ocasião
do v. acórdão, no que toca à ausência de apresentação
de informações contábeis e financeiras no portal de
transparência da Câmara Municipal, diante do ataque
virtual suportado pelo ente pouco antes da auditoria
desta Corte que aferiu a mencionada falta.
Pelo exposto, acompanhando os entendimentos técnico
e ministerial, dou provimento ao recurso em questão
para, via reﬂexa, reformar o acórdão objurgado,
afastando a irregularidade em relação ao Sr. Alexandre
Bastos Rodrigues.
II.2.1.2) Do recurso no processo TC 2274/2019 –
www.tce.es.gov.br

Recorrente: Sr. Willian de Souza Duarte – Presidente da
Câmara Municipal de Marataízes.
Pretende o Recorrente a reforma do v. acórdão, sob
a alegação de que teria enfrentado dificuldades
na alimentação do portal da Câmara Municipal de
Marataízes, mas que tais falhas teriam sido saneadas
posteriormente, razão pela qual entende que deveria
haver a reforma da decisão recorrida.
Alega, de forma abreviada, que na verdade o que ocorreu
foi uma confusão quanto ao manuseio para a localização
correta dos lançamentos relacionados à execução
orçamentária, pelo fato da empresa contratada não ter
passado, de maneira simplificada e fácil acessibilidade, a
verificação das informações.
Da análise técnica extrai-se que a justificativa não seria
suficiente para afastar a irregularidade, considerando
que o Recorrente já havia sido notificado com vistas à
regularização da situação, no prazo de 180 dias, a contar
de 02/01/2017, e mesmo após mais de 8 meses, na
ocasião em que se diligenciou a auditoria em questão
(18/09/2017), após mais de 60 dias de findado o prazo,
não havia sido tomada a providência.
A unidade técnica, contudo, reconhece que a falha foi
posteriormente corrigida, embora não entenda que isso
inﬂuenciaria na reforma do v. acórdão, mas apenas na
dosimetria da pena imposta.
Numa análise detida dos autos, entendo que resta
manifesta a irregularidade que deu ensejo à condenação
recorrida e sua manutenção é acertada, sob a ótica do
que se afere especialmente da confissão do Recorrente
acerca do status de “confusão” em que se encontravam
as informações do portal de transparência na ocasião da
auditoria.
Aqui, há que se trazer à luz que a finalidade precípua
dos portais de transparência é oferecer aos cidadãos o
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fácil e livre acesso às informações sobre como o dinheiro
público é utilizado, além de outros temas relacionados
à gestão pública, pelo que esse instrumento deve ser
tratado com o devido zelo e responsabilidade pela
Administração Pública.
Não obstante, considero que o posterior saneamento da
falta apontado pela unidade técnica é causa suficiente
para o afastamento da penalidade imposta ao gestor.
Isso, porque não apenas se verifica a ausência de máfé em sua conduta, mas também o empreendimento de
esforços na resolução do problema apontado, ainda que
de forma extemporânea, mas eficaz em sua finalidade.
Nesse sentido, acompanhando em parte os
entendimentos técnico e ministerial, dou provimento
parcial às razões de recurso interposto pelo Sr. Willian
de Souza Duarte, tão somente para afastar a multa a ele
imposta, mantendo-se os demais termos do v. acórdão.
II.2.1.3) Do recurso no processo TC 2147/2019 –
Recorrente: Sr. Gedelias de Souza – Presidente da
Câmara Municipal de Muniz Freire.
Por fim, as razões recursais do Sr. Gedelias de Souza dão
conta de que merece reforma o v. acórdão, uma vez
que, embora as razões de decidir tenham considerado
que não teria havido surpresa, tampouco o teriam
os jurisdicionados auditados tido prazo exíguo para
promover os ajustes necessários em seus portais --considerando que a primeira auditoria ocorreu em
2015 ---, o Recorrente havia ingressado na vereança na
legislatura atual e, portanto, teria tido apenas 180 dias
para tomar as medidas para atender as determinações
desta Corte de Contas.
Além disso, sustenta que, apesar do curto tempo, tomou
providências para regularizar a situação, tendo deﬂagrado
uma licitação para contratação de uma empresa para
construir e alimentar o portal da Câmara Municipal de

Muniz Freire, mas que mesmo após a celebração do
contrato tiveram dificuldades para disponibilizar os
dados exigidos, tendo demandado tempo e esforço para
solucioná-las.
Extrai-se da análise técnica que o Recorrente as razões
de recurso não mereceriam prosperar, haja vista que
não vieram aos autos qualquer elemento probatório
que se preste a sustentar as alegações recursais, seja
no sentido de demonstrar as dificuldades enfrentadas
para a operacionalização do portal ou qualquer outro
argumento suscitado, de modo a não se desincumbir do
ônus probatório que lhe é imposto pelo art. 373, II do
CPC, aqui aplicado subsidiariamente.
Aqui, cumpre reafirmar que argumentações e teses
desacompanhadas de provas não são capazes de
subsidiar a pretensão reformadora da decisão guerreada,
tal como aspira o Recorrente, uma vez que, como bem
lembrou a equipe técnica desta Corte, o ônus da prova
pertence a quem alega, e não foi carreada aos autos
qualquer demonstração que ateste a veracidade dos
fatos alegados.
Desse pressuposto, resta indissociável a conclusão de que
a irregularidade relacionada à não disponibilização de
dados da execução orçamentária e financeira no portal
de transparência da Câmara se encontra caracterizada,
bem como que as razões de recurso não foram eficientes
em elidi-las.
Por essa razão, acompanho os entendimentos técnico
e ministerial, no sentido de negar provimento ao
recurso interposto pelo Sr. Gedelias de Souza e, como
conseguinte, manter incólume o v. acórdão.
Diante do exposto, acompanhando em parte os
entendimentos técnico e ministerial, VOTO no sentido
de que o Colegiado aprove a seguinte minuta de
ACÓRDÃO que submeto à sua consideração.
www.tce.es.gov.br

RODRIGO COELHO DO CARMO
Conselheiro Relator
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em Sessão Plenária, ante as razões
expostas pelo Relator, em:
1.1. Conhecer dos Pedidos de Reexame nos autos dos
Processos TC 1519/2019, TC 2274/2019 e TC 2147/2019,
uma vez que preenchidos os requisitos de admissibilidade
recursal;
1.2. Dar provimento ao Pedido de Reexame nos autos do
Processo TC 1519/2019 para afastar a responsabilidade
atribuída ao Recorrente, Sr. Alexandre Bastos Rodrigues,
na forma deste voto e, via reﬂexa, a multa imposta por
ocasião do Acórdão TC 1422/2018 - Plenário (Processo
TC 9318/2017);
1.3. Dar provimento parcial ao Pedido de Reexame
nos autos do Processo TC 2274/2019 tão somente para
afastar a multa individual imposta ao ora Recorrente, Sr.
Willian de Souza Duarte, pelos fundamentos deste voto,
mantendo-se incólumes os demais termos do Acórdão
TC 1422/2018 – Plenário (Processo TC 9318/2017);
1.4. Negar provimento ao Pedido de Reexame nos autos
do Processo TC 2147/2019, interposto pelo Sr. Gedelias
de Souza, mantendo-se, neste tocante, em seus
termos e pelas razões trazidas neste voto, o Acórdão TC
1422/2018 – Plenário (Processo TC 9318/2017);
1.5. Dar ciência aos Recorrentes do teor da decisão
tomada por este Tribunal;
1.6. Remeter os autos ao ilustre representante do
Ministério Público de Contas, posteriormente à
confecção do acórdão deste julgamento, nos termos do
art. 62, parágrafo único da LC 621/2012;
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1.7. Arquivar os autos após o trânsito em julgado.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 02/07/2019 – 21ª Sessão Ordinária
do Plenário.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto
(presidente), Rodrigo Coelho do Carmo (relator),
Sebastião Carlos Ranna de Macedo, Domingos Augusto
Taufner, Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, Sérgio
Manoel Nader Borges e Luiz Carlos Ciciliotti da Cunha.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
Relator
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRO LUIZ CARLOS CICILIOTTI DA CUNHA
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério Público de Contas
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões
Acórdão 00791/2019-1 – PLENÁRIO
Processos: 02147/2019-1, 02515/2019-1, 02274/20191, 01519/2019-8, 09318/2017-6
Classificação: Pedido de Reexame
UGs: CMBG - Câmara Municipal de Baixo Guandu, CMC Câmara Municipal de Cariacica, CMC - Câmara Municipal

de Castelo, CMCI - Câmara Municipal de Cachoeiro de
Itapemirim, CMDSL - Câmara Municipal de Divino de
São Lourenço, CMI - Câmara Municipal de Iúna, CMM
- Câmara Municipal de Marataízes, CMMF - Câmara
Municipal de Muniz Freire, PMMS - Prefeitura Municipal
de Mimoso do Sul
Relator: Rodrigo Coelho do Carmo
Interessado: ANGELO GUARCONI JUNIOR, WILLIAN DE
SOUZA DUARTE, WILTON MINARINI DE SOUZA FILHO,
ANGELO CESAR LUCAS, ALEXANDRE BASTOS RODRIGUES,
ROGERIO CEZAR, GEDELIAS DE SOUZA, JOSE CARLOS
BARRETO RANGEL, WARLEN CESAR BORTOLI
Recorrente: GEDELIAS DE SOUZA
Procurador: VANDA BITENCOURT PINHEIRO BUENO
(CPF:031.885.847-92)
PEDIDO DE REEXAME – EM FACE DO ACÓRDÃO
1422/2018 – CONHECER – DAR PROVIMENTO AO
RECURSO NO PROCESSO TC 1519/2019 – AFASTAR
IRREGULARIDADE – DAR PROVIMENTO PARCIAL AO
RECURSO NO PROCESSO TC 2274/2019 – AFASTAR
MULTA – NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO NO
PROCESSO TC 2147/2019 – DETERMINAR – CIENTIFICAR
– ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO
CARMO:
I - RELATÓRIO
Tratam-se de Pedidos de Reexame interpostos,
respectivamente, pelo Sr. Alexandre Bastos Rodrigues,
Presidente da Câmara Municipal de Cachoeiro de
Itapemirim (Processo TC 1519/2019), pelo Sr. Willian
de Souza Duarte, Presidente da Câmara Municipal de
Marataízes (Processo TC 2247/2019), e pelo Sr. Gedelias
de Souza, Presidente da Câmara Municipal de Muniz
Freire (Processo TC 2147/2019), em face do Acórdão TC
www.tce.es.gov.br

1422/2018 - Plenário, proferido nos autos do Processo
TC 9318/2017, de cujo teor se extrai a responsabilização
dos responsáveis ali elencados, imputando-lhes multa.
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão Plenária, ante as razões
expostas pelo relator:
1.1. Manter a irregularidade referente à Ausência
de divulgação de informações relativas à execução
orçamentária e financeira (item 2.1 da ITC)
Critério: Art. 8º, §4º, da Lei 12.527/2011.
Responsáveis:
Alexandre Bastos Rodrigues – Presidente da Câmara
Municipal de Cachoeiro de Itapemirim
Ângelo César Lucas – Presidente da Câmara Municipal
de Cariacica
Warlen Cesar Bortoli – Presidente da Câmara Municipal
de Castelo
José Carlos Barreto Rangel – Presidente da Câmara
Municipal de Divino de São Lourenço
Rogério Cezar – Presidente da Câmara Municipal de Iúna
Willian de Souza Duarte – Presidente da Câmara
Municipal de Marataízes
Gedelias de Souza – Presidente da Câmara Municipal de
Muniz Freire
Ângelo Guarconi Junior – Prefeito Municipal de Mimoso
do Sul
1.2. Acolher as razões de justificativas apresentadas
pelo senhor Wilton Minarini de Souza Filho, afastando
a sua responsabilidade quanto à retro mencionada
irregularidade;
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1.3. Rejeitar as razões de justificativas apresentadas
pelos senhores Alexandre Bastos Rodrigues, Ângelo
César Lucas, Warlen Cesar Bortoli, Willian de Souza
Duarte, Gedelias de Souza e Ângelo Guarconi Júnior,
aplicando-lhes multa individual com base no art. 135, II,
da LC 621/2012 e art. 389, II da Resolução nº 261/2013
(Regimento Interno), no valor de R$ 3000,00, em razão
da retro mencionada irregularidade;

9246/2019 e 7733/2019. Após, estes foram submetidos
à análise do Núcleo de Controle Externo de Recursos e
Consultas – NRC, que resultou, respectivamente, nas
Instruções Técnicas de Recurso n° 111/2019 (Processo
TC 1519/2019), n° 109/2019 (Processo TC 2274/2019)
e n° 110/2019 (Processo TC 2147/2019), tendo se
manifestado na primeira de forma diferente das demais,
nos termos a seguir:

1.4. Condenar os senhores José Carlos Barreto Rangel,
revel, e Rogério Cezar, revel, ao pagamento de multa
individual no valor de R$ 3000,00, com base no art. 135,
II, da LC 621/2012 e art. 389, II da Resolução nº 261/2013
(Regimento Interno), em razão da retro mencionada
irregularidade;

(ITR 111/2019 – Processo TC 1519/2019):

1.5. Arquivar os autos após o trânsito em julgado.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 16/10/2018 - 36ª Sessão Ordinária do
Plenário.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto
(presidente), Sebastião Carlos Ranna de Macedo
(relator), Domingos Augusto Taufner, Rodrigo Flávio
Freire Farias Chamoun, e Rodrigo Coelho do Carmo.
4.2 Conselheira em substituição: Márcia Jaccoud Freitas.
5. Ficam os responsáveis obrigados a comprovar perante
o Tribunal o recolhimento do débito e/ou da multa
aplicada, no prazo de trinta dias, contados a partir da
publicação deste Acórdão, nos termos do art. 454,
inciso I, do Regimento Interno deste Tribunal. Quando
cabível recurso, os prazos para interposição encontramse previstos no Título VIII do mesmo diploma normativo.
Recebidos os autos, estes foram à Secretaria Geral
das Sessões (SGS), que certificou a tempestividade
dos recursos por meio dos Despachos 6172/2019,

4. CONCLUSÃO
Diante das razões fáticas e jurídicas expostas na
presente Instrução Técnica de Recurso opina-se pelo
CONHECIMENTO do presente recurso e, no mérito pelo
seu PROVIMENTO, para que seja reformado o v. Acórdão
TC-1422/2018 – Plenário, afastando a irregularidade
referente à ausencia de divulgação de informações
relativas à execução orçamentária e financeira
relativamente ao senhor Alexandre Bastos Rodrigues
– Presidente da Câmara Municipal de Cachoeiro do
Itapemirim.
(ITR 109/2019 – Processo TC 2274/2019):
4. CONCLUSÃO
Diante das razões fáticas e jurídicas expostas na
presente Instrução Técnica de Recurso opina-se pelo
CONHECIMENTO do presente recurso e, no mérito pelo
seu NÃO PROVIMENTO.
(ITR 110/2019 – Processo TC 2147/2019):
4. CONCLUSÃO
Diante das razões fáticas e jurídicas expostas na
presente Instrução Técnica de Recurso opina-se pelo
CONHECIMENTO do presente recurso e, no mérito pelo
seu NÃO PROVIMENTO.
O Ministério Público de Contas, por meio dos Pareceres
1954/2019, 2367/2019 e 2438/2019, todos da lavra do
www.tce.es.gov.br

Procurador Luis Henrique Anastácio da Silva, acolheu
integralmente às propostas contidas na respectivas
Instruções Técnicas de Recurso ITR 111/2019, 2274/2019
e 2147/2019.
Após, retornaram-me os autos para análise. É o que
importa relatar.
II – FUNDAMENTAÇÃO
II.1) Dos pressupostos de admissibilidade recursal.
Em análise da admissibilidade do recurso, verifica-se
que os Recorrentes são capazes e possui interesse e
legitimidade processual. De igual forma, a via eleita para
se insurgir contra o v. acórdão foi a adequada, uma vez
que a decisão foi proferida em processo de fiscalização,
sendo, portanto, cabível o Pedido de Reexame para a
hipótese dos autos, a teor do art. 408, caput do RITCEES.
Ademais, o Acórdão TC 1422/2018 - Plenário, proferido
nos autos do Processo TC 9318/2017, foi disponibilizado
no Diário Oficial Eletrônico desta Corte de Contas em
21/01/2019, considerando-se publicado em 22/01/2019,
de forma que os Pedidos de Reexame em análise,
interpostos em 08/02/2019 (Processo TC 1519/2019),
21/02/2019 (Processo TC 2274/2019) e 15/02/2019
(Processo TC 2247/2019), observaram o requisito da
tempestividade, na forma do art. 408, §5° do RITCEES,
que assim dispõe acerca do prazo para a interposição do
Recurso:
Art. 408. Caberá pedido de reexame, sem efeito
suspensivo, da decisão de mérito proferida em processos
de fiscalização e de consulta.
(...)
§5º O prazo para interposição do pedido de reexame é
de trinta dias, contados na forma prevista na Lei Orgânica
do Tribunal.
Diante do exposto, conheço dos Recursos, eis que
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presentes os requisitos de admissibilidade. Passo ao
exame de mérito.
II.2) Das razões recursais.
Inconformados com a referida decisão, os Recorrentes
interpuseram o presente recurso, objetivando a
reforma do v. acórdão, que imputou responsabilização
aos Recorrentes, sob o argumento de que a decisão
merecia reforma integral por não ter sido feito o devido
enfrentamento dos elementos trazidos em sede de
justificativas, imputando-lhes multa.
Nesse caminhar, analisando detidamente os autos,
passo à análise dos argumentos recursais trazidos pelos
Recorrentes em rechaçamento ao v. acórdão, decorrente
do processo de fiscalização/auditoria, referente ao
exercício de 2017, em diversos jurisdicionados, entre os
quais se encontram as Câmaras Municipais de Cachoeiro
de Itapemirim, de Marataízes e de Muniz Freire, sob a
responsabilidade dos Srs. Alexandre Bastos Rodrigues,
Willian de Souza Duarte e Gedelias de Souza, em que
foi mantido o indicativo de irregularidade apontado
conclusivamente pela unidade técnica competente em
relação a estes, com adesão do órgão ministerial.
As razões recursais de todos os Recorrentes pairaram
sobre um único ponto do v. acórdão, de forma que a
presente análise será balizada na matéria devolvida
pelos Recorrentes, a saber: a alegada inocorrência da
irregularidade mantida pela decisão vergastada, em
reprodução da peça técnica conclusiva, acerca da falta
de apresentação de informações contábeis e financeiras
no portal de transparência das respectivas Câmaras
Municipais em relação a estes, com adesão do órgão
ministerial.
II.2.1) Do item “ausência de divulgação de informações
relativas à execução orçamentária e financeira” (item
2.1 da ITC 2967/2018 – Processo TC 9318/2017).

Trata a irregularidade que ensejou a imputação de
responsabilidade dos ora Recorrentes da carência de
disponibilização de informações afetas à execução
orçamentária e financeira nos portais institucionais
dos respectivos entes, em afronta ao que prescreve
o art. 8°, §4° da Lei 12.527/2011, que estabelece a
obrigatoriedade de divulgação, em tempo real, das
informações mencionadas, por todos os municípios,
mesmo os com até 10 mil habitantes.
Art. 8º É dever dos órgãos e entidades públicas promover,
independentemente de requerimentos, a divulgação em
local de fácil acesso, no âmbito de suas competências,
de informações de interesse coletivo ou geral por eles
produzidas ou custodiadas.
§ 1º Na divulgação das informações a que se refere o
caput, deverão constar, no mínimo:
I - registro das competências e estrutura organizacional,
endereços e telefones das respectivas unidades e
horários de atendimento ao público;
II - registros de quaisquer repasses ou transferências de
recursos financeiros;
III - registros das despesas;
IV - informações concernentes a procedimentos
licitatórios, inclusive os respectivos editais e resultados,
bem como a todos os contratos celebrados;
V - dados gerais para o acompanhamento de programas,
ações, projetos e obras de órgãos e entidades; e
VI - respostas a perguntas mais frequentes da sociedade.
§ 4º Os Municípios com população de até 10.000
(dez mil) habitantes ficam dispensados da divulgação
obrigatória na internet a que se refere o § 2º , mantida
a obrigatoriedade de divulgação, em tempo real, de
informações relativas à execução orçamentária e
financeira, nos critérios e prazos previstos no art. 73-B
www.tce.es.gov.br

da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 (Lei
de Responsabilidade Fiscal).
A unidade técnica se pautou, para apontar a
irregularidade, na análise dos referidos portais dos entes
para verificar se estes atendiam às exigências legais em
duas ocasiões --- com 30 dias de diferença entre estas,
levando em conta a periodicidade de compromissos/
pagamentos a serem realizados, que deveriam
ser integrados aos portais ---, em jurisdicionados
previamente selecionados, considerando que estes
haviam disponibilizados dados pela última vez há mais
de 30 dias.
Apurou-se, então, que dos 156 jurisdicionados avaliados,
apenas 9 não apresentavam a execução orçamentária e
financeira disponibilizada em seus portais, tendo sido
estes avaliados em 2015, quando foram notificados para
promover os ajustes necessários à regularização, mesmo
após 2 anos a irregularidade não foi saneada, o que deu
ensejo ao apontamento pelo corpo técnico desta Corte
de Contas.
II.2.1.1) Do recurso no processo TC 1519/2019 –
Recorrente: Sr. Alexandre Bastos Rodrigues – Presidente
da Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim.
Sustenta o Recorrente, em apertada síntese, a
necessidade de reforma do v. acórdão, sob a alegação de
que a decisão não teria realizado a devida valoração da
situação que classificou como caso fortuito/força maior,
imputando ao Recorrente responsabilização de ordem
objetiva, deixando de considerá-la como excludente de
ilicitude.
A assertiva retro é sustentada na demonstração
pelo Recorrente de que a não disponibilização das
informações no portal da Câmara Municipal se deu
por força de evento alheio a sua vontade, qual seja,
os ataques virtuais sofridos nos dias 16/04/2017 e
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30/05/2017, denominados “hansowares”, em que houve
sequestro dos dados do sistema, com pedido de resgate
--- valendo-se de boletins de ocorrência para dar azo as
alegações, anexados à defesa ---, causando atraso no
procedimento licitatório destinado à contratação de
empresa para a reconstrução do portal.
Numa análise detida dos autos, verifica-se que o v.
acórdão, de fato, não enfrentou as justificativas trazidas
pelo ora Recorrente, restringindo-se a reproduzir os
termos consignados na peça técnica conclusiva como
fundamentos de sua decisão, como bem observou
a unidade técnica nesta esfera recursal, quando da
elaboração da ITR 111/2019.
Isso, porque efetivamente há que se reconhecer a
ocorrência de caso fortuito, decorrente de razões
externas, que assumiu um caráter impeditivo ao
cumprimento da obrigação do Recorrente de alimentar
o portal da Câmara.
Neste ponto, me parece relevante trazer à tona o
entendimento acerca do tema que, embora haja
discordância entre os doutrinadores brasileiros a
respeito da conceituação do instituto e sua diferenciação
da “força maior”, pode ser facilmente compreendido
em sua égide segundo o ensinamento trazido por Helly
Lopes Meirelles (Direito Administrativo Brasileiro, 26ª
edição, p..227):
(...) Força maior e caso fortuito são eventos que, por
sua imprevisibilidade e inevitabilidade, criam para a
contratada impossibilidade intransponível de normal
execução do contrato (art. 78, XVII).
Não bastasse, sob a ótica do art. 22, §1° da LINDB,
que estabelece que as decisões sobre regularidade de
conduta ou validade de ato, contrato, ajuste, processo ou
norma administrativa há a necessidade de se diligenciar
a análise contextualizada da ação dos administradores e

particulares no momento da manifestação do controle,
esquivando-se, assim, de decisões indiferentes a fatos e
condições relevantes.
Assim, neste caso concreto, ponderando-se os elementos
fáticos lançados aos autos pelo Recorrente, impõe-se o
afastamento da irregularidade a ele imposta por ocasião
do v. acórdão, no que toca à ausência de apresentação
de informações contábeis e financeiras no portal de
transparência da Câmara Municipal, diante do ataque
virtual suportado pelo ente pouco antes da auditoria
desta Corte que aferiu a mencionada falta.
Pelo exposto, acompanhando os entendimentos técnico
e ministerial, dou provimento ao recurso em questão
para, via reﬂexa, reformar o acórdão objurgado,
afastando a irregularidade em relação ao Sr. Alexandre
Bastos Rodrigues.
II.2.1.2) Do recurso no processo TC 2274/2019 –
Recorrente: Sr. Willian de Souza Duarte – Presidente da
Câmara Municipal de Marataízes.
Pretende o Recorrente a reforma do v. acórdão, sob
a alegação de que teria enfrentado dificuldades
na alimentação do portal da Câmara Municipal de
Marataízes, mas que tais falhas teriam sido saneadas
posteriormente, razão pela qual entende que deveria
haver a reforma da decisão recorrida.
Alega, de forma abreviada, que na verdade o que ocorreu
foi uma confusão quanto ao manuseio para a localização
correta dos lançamentos relacionados à execução
orçamentária, pelo fato da empresa contratada não ter
passado, de maneira simplificada e fácil acessibilidade, a
verificação das informações.
Da análise técnica extrai-se que a justificativa não seria
suficiente para afastar a irregularidade, considerando
que o Recorrente já havia sido notificado com vistas à
regularização da situação, no prazo de 180 dias, a contar
www.tce.es.gov.br

de 02/01/2017, e mesmo após mais de 8 meses, na
ocasião em que se diligenciou a auditoria em questão
(18/09/2017), após mais de 60 dias de findado o prazo,
não havia sido tomada a providência.
A unidade técnica, contudo, reconhece que a falha foi
posteriormente corrigida, embora não entenda que isso
inﬂuenciaria na reforma do v. acórdão, mas apenas na
dosimetria da pena imposta.
Numa análise detida dos autos, entendo que resta
manifesta a irregularidade que deu ensejo à condenação
recorrida e sua manutenção é acertada, sob a ótica do
que se afere especialmente da confissão do Recorrente
acerca do status de “confusão” em que se encontravam
as informações do portal de transparência na ocasião da
auditoria.
Aqui, há que se trazer à luz que a finalidade precípua
dos portais de transparência é oferecer aos cidadãos o
fácil e livre acesso às informações sobre como o dinheiro
público é utilizado, além de outros temas relacionados
à gestão pública, pelo que esse instrumento deve ser
tratado com o devido zelo e responsabilidade pela
Administração Pública.
Não obstante, considero que o posterior saneamento da
falta apontado pela unidade técnica é causa suficiente
para o afastamento da penalidade imposta ao gestor.
Isso, porque não apenas se verifica a ausência de máfé em sua conduta, mas também o empreendimento de
esforços na resolução do problema apontado, ainda que
de forma extemporânea, mas eficaz em sua finalidade.
Nesse sentido, acompanhando em parte os
entendimentos técnico e ministerial, dou provimento
parcial às razões de recurso interposto pelo Sr. Willian
de Souza Duarte, tão somente para afastar a multa a ele
imposta, mantendo-se os demais termos do v. acórdão.
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II.2.1.3) Do recurso no processo TC 2147/2019 –
Recorrente: Sr. Gedelias de Souza – Presidente da
Câmara Municipal de Muniz Freire.
Por fim, as razões recursais do Sr. Gedelias de Souza dão
conta de que merece reforma o v. acórdão, uma vez
que, embora as razões de decidir tenham considerado
que não teria havido surpresa, tampouco o teriam
os jurisdicionados auditados tido prazo exíguo para
promover os ajustes necessários em seus portais --considerando que a primeira auditoria ocorreu em
2015 ---, o Recorrente havia ingressado na vereança na
legislatura atual e, portanto, teria tido apenas 180 dias
para tomar as medidas para atender as determinações
desta Corte de Contas.

lembrou a equipe técnica desta Corte, o ônus da prova
pertence a quem alega, e não foi carreada aos autos
qualquer demonstração que ateste a veracidade dos
fatos alegados.
Desse pressuposto, resta indissociável a conclusão de que
a irregularidade relacionada à não disponibilização de
dados da execução orçamentária e financeira no portal
de transparência da Câmara se encontra caracterizada,
bem como que as razões de recurso não foram eficientes
em elidi-las.
Por essa razão, acompanho os entendimentos técnico
e ministerial, no sentido de negar provimento ao
recurso interposto pelo Sr. Gedelias de Souza e, como
conseguinte, manter incólume o v. acórdão.

Além disso, sustenta que, apesar do curto tempo, tomou
providências para regularizar a situação, tendo deﬂagrado
uma licitação para contratação de uma empresa para
construir e alimentar o portal da Câmara Municipal de
Muniz Freire, mas que mesmo após a celebração do
contrato tiveram dificuldades para disponibilizar os
dados exigidos, tendo demandado tempo e esforço para
solucioná-las.

Diante do exposto, acompanhando em parte os
entendimentos técnico e ministerial, VOTO no sentido
de que o Colegiado aprove a seguinte minuta de
ACÓRDÃO que submeto à sua consideração.

Extrai-se da análise técnica que o Recorrente as razões
de recurso não mereceriam prosperar, haja vista que
não vieram aos autos qualquer elemento probatório
que se preste a sustentar as alegações recursais, seja
no sentido de demonstrar as dificuldades enfrentadas
para a operacionalização do portal ou qualquer outro
argumento suscitado, de modo a não se desincumbir do
ônus probatório que lhe é imposto pelo art. 373, II do
CPC, aqui aplicado subsidiariamente.

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:

Aqui, cumpre reafirmar que argumentações e teses
desacompanhadas de provas não são capazes de
subsidiar a pretensão reformadora da decisão guerreada,
tal como aspira o Recorrente, uma vez que, como bem

RODRIGO COELHO DO CARMO
Conselheiro Relator
1. ACÓRDÃO

1.1. Conhecer dos Pedidos de Reexame nos autos dos
Processos TC 1519/2019, TC 2274/2019 e TC 2147/2019,
uma vez que preenchidos os requisitos de admissibilidade
recursal;
1.2. Dar provimento ao Pedido de Reexame nos autos do
Processo TC 1519/2019 para afastar a responsabilidade
atribuída ao Recorrente, Sr. Alexandre Bastos Rodrigues,
na forma deste voto e, via reﬂexa, a multa imposta por
ocasião do Acórdão TC 1422/2018 - Plenário (Processo
www.tce.es.gov.br

TC 9318/2017);
1.3. Dar provimento parcial ao Pedido de Reexame
nos autos do Processo TC 2274/2019 tão somente para
afastar a multa individual imposta ao ora Recorrente, Sr.
Willian de Souza Duarte, pelos fundamentos deste voto,
mantendo-se incólumes os demais termos do Acórdão
TC 1422/2018 – Plenário (Processo TC 9318/2017);
1.4. Negar provimento ao Pedido de Reexame nos autos
do Processo TC 2147/2019, interposto pelo Sr. Gedelias
de Souza, mantendo-se, neste tocante, em seus
termos e pelas razões trazidas neste voto, o Acórdão TC
1422/2018 – Plenário (Processo TC 9318/2017);
1.5. Determinar ao atual Presidente da Câmara do
Município de Muniz Freire, diante da manutenção
da irregularidade, que faça constar no portal de
transparência as informações relativas à execução
orçamentária e financeira do ente, de forma acessível
ao cidadão, nos termos exigidos na Lei de Acesso à
Informação;
1.6. Dar ciência aos Recorrentes do teor da decisão
tomada por este Tribunal;
1.7. Remeter os autos ao ilustre representante do
Ministério Público de Contas, posteriormente à
confecção do acórdão deste julgamento, nos termos do
art. 62, parágrafo único da LC 621/2012;
1.8. Arquivar os autos após o trânsito em julgado.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 02/07/2019 – 21ª Sessão Ordinária
do Plenário.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto
(presidente), Rodrigo Coelho do Carmo (relator),
Sebastião Carlos Ranna de Macedo, Domingos Augusto
Taufner, Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, Sérgio
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Manoel Nader Borges e Luiz Carlos Ciciliotti da Cunha.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
Relator
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRO LUIZ CARLOS CICILIOTTI DA CUNHA
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério Público de Contas
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões
Acórdão 00792/2019-1 – PLENÁRIO
Processos: 02274/2019-1, 02515/2019-1, 02147/20191, 01519/2019-8, 09318/2017-6
Classificação: Pedido de Reexame
UGs: CMBG - Câmara Municipal de Baixo Guandu, CMC Câmara Municipal de Cariacica, CMC - Câmara Municipal
de Castelo, CMCI - Câmara Municipal de Cachoeiro de
Itapemirim, CMDSL - Câmara Municipal de Divino de
São Lourenço, CMI - Câmara Municipal de Iúna, CMM
- Câmara Municipal de Marataízes, CMMF - Câmara
Municipal de Muniz Freire, PMMS - Prefeitura Municipal
de Mimoso do Sul
Relator: Rodrigo Coelho do Carmo
Interessado: ANGELO GUARCONI JUNIOR, WILTON
MINARINI DE SOUZA FILHO, ANGELO CESAR LUCAS,
ALEXANDRE BASTOS RODRIGUES, ROGERIO CEZAR,

GEDELIAS DE SOUZA, JOSE CARLOS BARRETO RANGEL,
WARLEN CESAR BORTOLI

orçamentária e financeira (item 2.1 da ITC)

Recorrente: WILLIAN DE SOUZA DUARTE

Responsáveis:

Procurador: VANDA BITENCOURT PINHEIRO BUENO
(CPF:031.885.847-92)
PEDIDO DE REEXAME – EM FACE DO ACÓRDÃO
1422/2018 – CONHECER – DAR PROVIMENTO AO
RECURSO NO PROCESSO TC 1519/2019 – AFASTAR
IRREGULARIDADE – DAR PROVIMENTO PARCIAL AO
RECURSO NO PROCESSO TC 2274/2019 – AFASTAR
MULTA – NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO NO
PROCESSO TC 2147/2019 – DETERMINAR – CIENTIFICAR
– ARQUIVAR.

Critério: Art. 8º, §4º, da Lei 12.527/2011.
Alexandre Bastos Rodrigues – Presidente da Câmara
Municipal de Cachoeiro de Itapemirim
Ângelo César Lucas – Presidente da Câmara Municipal
de Cariacica
Warlen Cesar Bortoli – Presidente da Câmara Municipal
de Castelo
José Carlos Barreto Rangel – Presidente da Câmara
Municipal de Divino de São Lourenço
Rogério Cezar – Presidente da Câmara Municipal de Iúna

O EXMO. SR. CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO
CARMO:

Willian de Souza Duarte – Presidente da Câmara
Municipal de Marataízes

I - RELATÓRIO

Gedelias de Souza – Presidente da Câmara Municipal de
Muniz Freire

Tratam-se de Pedidos de Reexame interpostos,
respectivamente, pelo Sr. Alexandre Bastos Rodrigues,
Presidente da Câmara Municipal de Cachoeiro de
Itapemirim (Processo TC 1519/2019), pelo Sr. Willian
de Souza Duarte, Presidente da Câmara Municipal de
Marataízes (Processo TC 2247/2019), e pelo Sr. Gedelias
de Souza, Presidente da Câmara Municipal de Muniz
Freire (Processo TC 2147/2019), em face do Acórdão TC
1422/2018 - Plenário, proferido nos autos do Processo
TC 9318/2017, de cujo teor se extrai a responsabilização
dos responsáveis ali elencados, imputando-lhes multa.
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão Plenária, ante as razões
expostas pelo relator:
1.1. Manter a irregularidade referente à Ausência
de divulgação de informações relativas à execução
www.tce.es.gov.br

Ângelo Guarconi Junior – Prefeito Municipal de Mimoso
do Sul
1.2. Acolher as razões de justificativas apresentadas
pelo senhor Wilton Minarini de Souza Filho, afastando
a sua responsabilidade quanto à retro mencionada
irregularidade;
1.3. Rejeitar as razões de justificativas apresentadas
pelos senhores Alexandre Bastos Rodrigues, Ângelo
César Lucas, Warlen Cesar Bortoli, Willian de Souza
Duarte, Gedelias de Souza e Ângelo Guarconi Júnior,
aplicando-lhes multa individual com base no art. 135, II,
da LC 621/2012 e art. 389, II da Resolução nº 261/2013
(Regimento Interno), no valor de R$ 3000,00, em razão
da retro mencionada irregularidade;
1.4. Condenar os senhores José Carlos Barreto Rangel,
revel, e Rogério Cezar, revel, ao pagamento de multa
individual no valor de R$ 3000,00, com base no art. 135,
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II, da LC 621/2012 e art. 389, II da Resolução nº 261/2013
(Regimento Interno), em razão da retro mencionada
irregularidade;
1.5. Arquivar os autos após o trânsito em julgado.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 16/10/2018 - 36ª Sessão Ordinária do
Plenário.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto
(presidente), Sebastião Carlos Ranna de Macedo
(relator), Domingos Augusto Taufner, Rodrigo Flávio
Freire Farias Chamoun, e Rodrigo Coelho do Carmo.
4.2 Conselheira em substituição: Márcia Jaccoud Freitas.
5. Ficam os responsáveis obrigados a comprovar perante
o Tribunal o recolhimento do débito e/ou da multa
aplicada, no prazo de trinta dias, contados a partir da
publicação deste Acórdão, nos termos do art. 454,
inciso I, do Regimento Interno deste Tribunal. Quando
cabível recurso, os prazos para interposição encontramse previstos no Título VIII do mesmo diploma normativo.
Recebidos os autos, estes foram à Secretaria Geral
das Sessões (SGS), que certificou a tempestividade
dos recursos por meio dos Despachos 6172/2019,
9246/2019 e 7733/2019. Após, estes foram submetidos
à análise do Núcleo de Controle Externo de Recursos e
Consultas – NRC, que resultou, respectivamente, nas
Instruções Técnicas de Recurso n° 111/2019 (Processo
TC 1519/2019), n° 109/2019 (Processo TC 2274/2019)
e n° 110/2019 (Processo TC 2147/2019), tendo se
manifestado na primeira de forma diferente das demais,
nos termos a seguir:

Diante das razões fáticas e jurídicas expostas na
presente Instrução Técnica de Recurso opina-se pelo
CONHECIMENTO do presente recurso e, no mérito pelo
seu PROVIMENTO, para que seja reformado o v. Acórdão
TC-1422/2018 – Plenário, afastando a irregularidade
referente à ausencia de divulgação de informações
relativas à execução orçamentária e financeira
relativamente ao senhor Alexandre Bastos Rodrigues
– Presidente da Câmara Municipal de Cachoeiro do
Itapemirim.
(ITR 109/2019 – Processo TC 2274/2019):
4. CONCLUSÃO
Diante das razões fáticas e jurídicas expostas na
presente Instrução Técnica de Recurso opina-se pelo
CONHECIMENTO do presente recurso e, no mérito pelo
seu NÃO PROVIMENTO.
(ITR 110/2019 – Processo TC 2147/2019):
4. CONCLUSÃO
Diante das razões fáticas e jurídicas expostas na
presente Instrução Técnica de Recurso opina-se pelo
CONHECIMENTO do presente recurso e, no mérito pelo
seu NÃO PROVIMENTO.
O Ministério Público de Contas, por meio dos Pareceres
1954/2019, 2367/2019 e 2438/2019, todos da lavra do
Procurador Luis Henrique Anastácio da Silva, acolheu
integralmente às propostas contidas na respectivas
Instruções Técnicas de Recurso ITR 111/2019, 2274/2019
e 2147/2019.
Após, retornaram-me os autos para análise. É o que
importa relatar.
II – FUNDAMENTAÇÃO

(ITR 111/2019 – Processo TC 1519/2019):

II.1) Dos pressupostos de admissibilidade recursal.

4. CONCLUSÃO

Em análise da admissibilidade do recurso, verifica-se
www.tce.es.gov.br

que os Recorrentes são capazes e possui interesse e
legitimidade processual. De igual forma, a via eleita para
se insurgir contra o v. acórdão foi a adequada, uma vez
que a decisão foi proferida em processo de fiscalização,
sendo, portanto, cabível o Pedido de Reexame para a
hipótese dos autos, a teor do art. 408, caput do RITCEES.
Ademais, o Acórdão TC 1422/2018 - Plenário, proferido
nos autos do Processo TC 9318/2017, foi disponibilizado
no Diário Oficial Eletrônico desta Corte de Contas em
21/01/2019, considerando-se publicado em 22/01/2019,
de forma que os Pedidos de Reexame em análise,
interpostos em 08/02/2019 (Processo TC 1519/2019),
21/02/2019 (Processo TC 2274/2019) e 15/02/2019
(Processo TC 2247/2019), observaram o requisito da
tempestividade, na forma do art. 408, §5° do RITCEES,
que assim dispõe acerca do prazo para a interposição do
Recurso:
Art. 408. Caberá pedido de reexame, sem efeito
suspensivo, da decisão de mérito proferida em processos
de fiscalização e de consulta.
(...)
§5º O prazo para interposição do pedido de reexame é
de trinta dias, contados na forma prevista na Lei Orgânica
do Tribunal.
Diante do exposto, conheço dos Recursos, eis que
presentes os requisitos de admissibilidade. Passo ao
exame de mérito.
II.2) Das razões recursais.
Inconformados com a referida decisão, os Recorrentes
interpuseram o presente recurso, objetivando a
reforma do v. acórdão, que imputou responsabilização
aos Recorrentes, sob o argumento de que a decisão
merecia reforma integral por não ter sido feito o devido
enfrentamento dos elementos trazidos em sede de
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justificativas, imputando-lhes multa.
Nesse caminhar, analisando detidamente os autos,
passo à análise dos argumentos recursais trazidos pelos
Recorrentes em rechaçamento ao v. acórdão, decorrente
do processo de fiscalização/auditoria, referente ao
exercício de 2017, em diversos jurisdicionados, entre os
quais se encontram as Câmaras Municipais de Cachoeiro
de Itapemirim, de Marataízes e de Muniz Freire, sob a
responsabilidade dos Srs. Alexandre Bastos Rodrigues,
Willian de Souza Duarte e Gedelias de Souza, em que
foi mantido o indicativo de irregularidade apontado
conclusivamente pela unidade técnica competente em
relação a estes, com adesão do órgão ministerial.
As razões recursais de todos os Recorrentes pairaram
sobre um único ponto do v. acórdão, de forma que a
presente análise será balizada na matéria devolvida
pelos Recorrentes, a saber: a alegada inocorrência da
irregularidade mantida pela decisão vergastada, em
reprodução da peça técnica conclusiva, acerca da falta
de apresentação de informações contábeis e financeiras
no portal de transparência das respectivas Câmaras
Municipais em relação a estes, com adesão do órgão
ministerial.
II.2.1) Do item “ausência de divulgação de informações
relativas à execução orçamentária e financeira” (item
2.1 da ITC 2967/2018 – Processo TC 9318/2017).
Trata a irregularidade que ensejou a imputação de
responsabilidade dos ora Recorrentes da carência de
disponibilização de informações afetas à execução
orçamentária e financeira nos portais institucionais
dos respectivos entes, em afronta ao que prescreve
o art. 8°, §4° da Lei 12.527/2011, que estabelece a
obrigatoriedade de divulgação, em tempo real, das
informações mencionadas, por todos os municípios,
mesmo os com até 10 mil habitantes.

Art. 8º É dever dos órgãos e entidades públicas promover,
independentemente de requerimentos, a divulgação em
local de fácil acesso, no âmbito de suas competências,
de informações de interesse coletivo ou geral por eles
produzidas ou custodiadas.
§ 1º Na divulgação das informações a que se refere o
caput, deverão constar, no mínimo:
I - registro das competências e estrutura organizacional,
endereços e telefones das respectivas unidades e
horários de atendimento ao público;
II - registros de quaisquer repasses ou transferências de
recursos financeiros;
III - registros das despesas;
IV - informações concernentes a procedimentos
licitatórios, inclusive os respectivos editais e resultados,
bem como a todos os contratos celebrados;
V - dados gerais para o acompanhamento de programas,
ações, projetos e obras de órgãos e entidades; e
VI - respostas a perguntas mais frequentes da sociedade.
§ 4º Os Municípios com população de até 10.000
(dez mil) habitantes ficam dispensados da divulgação
obrigatória na internet a que se refere o § 2º , mantida
a obrigatoriedade de divulgação, em tempo real, de
informações relativas à execução orçamentária e
financeira, nos critérios e prazos previstos no art. 73-B
da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 (Lei
de Responsabilidade Fiscal).
A unidade técnica se pautou, para apontar a
irregularidade, na análise dos referidos portais dos entes
para verificar se estes atendiam às exigências legais em
duas ocasiões --- com 30 dias de diferença entre estas,
levando em conta a periodicidade de compromissos/
pagamentos a serem realizados, que deveriam
ser integrados aos portais ---, em jurisdicionados
www.tce.es.gov.br

previamente selecionados, considerando que estes
haviam disponibilizados dados pela última vez há mais
de 30 dias.
Apurou-se, então, que dos 156 jurisdicionados avaliados,
apenas 9 não apresentavam a execução orçamentária e
financeira disponibilizada em seus portais, tendo sido
estes avaliados em 2015, quando foram notificados para
promover os ajustes necessários à regularização, mesmo
após 2 anos a irregularidade não foi saneada, o que deu
ensejo ao apontamento pelo corpo técnico desta Corte
de Contas.
II.2.1.1) Do recurso no processo TC 1519/2019 –
Recorrente: Sr. Alexandre Bastos Rodrigues – Presidente
da Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim.
Sustenta o Recorrente, em apertada síntese, a
necessidade de reforma do v. acórdão, sob a alegação de
que a decisão não teria realizado a devida valoração da
situação que classificou como caso fortuito/força maior,
imputando ao Recorrente responsabilização de ordem
objetiva, deixando de considerá-la como excludente de
ilicitude.
A assertiva retro é sustentada na demonstração
pelo Recorrente de que a não disponibilização das
informações no portal da Câmara Municipal se deu
por força de evento alheio a sua vontade, qual seja,
os ataques virtuais sofridos nos dias 16/04/2017 e
30/05/2017, denominados “hansowares”, em que houve
sequestro dos dados do sistema, com pedido de resgate
--- valendo-se de boletins de ocorrência para dar azo as
alegações, anexados à defesa ---, causando atraso no
procedimento licitatório destinado à contratação de
empresa para a reconstrução do portal.
Numa análise detida dos autos, verifica-se que o v.
acórdão, de fato, não enfrentou as justificativas trazidas
pelo ora Recorrente, restringindo-se a reproduzir os
Segunda-feira, 26 de agosto de 2019
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termos consignados na peça técnica conclusiva como
fundamentos de sua decisão, como bem observou
a unidade técnica nesta esfera recursal, quando da
elaboração da ITR 111/2019.
Isso, porque efetivamente há que se reconhecer a
ocorrência de caso fortuito, decorrente de razões
externas, que assumiu um caráter impeditivo ao
cumprimento da obrigação do Recorrente de alimentar
o portal da Câmara.
Neste ponto, me parece relevante trazer à tona o
entendimento acerca do tema que, embora haja
discordância entre os doutrinadores brasileiros a
respeito da conceituação do instituto e sua diferenciação
da “força maior”, pode ser facilmente compreendido
em sua égide segundo o ensinamento trazido por Helly
Lopes Meirelles (Direito Administrativo Brasileiro, 26ª
edição, p..227):
(...) Força maior e caso fortuito são eventos que, por
sua imprevisibilidade e inevitabilidade, criam para a
contratada impossibilidade intransponível de normal
execução do contrato (art. 78, XVII).
Não bastasse, sob a ótica do art. 22, §1° da LINDB,
que estabelece que as decisões sobre regularidade de
conduta ou validade de ato, contrato, ajuste, processo ou
norma administrativa há a necessidade de se diligenciar
a análise contextualizada da ação dos administradores e
particulares no momento da manifestação do controle,
esquivando-se, assim, de decisões indiferentes a fatos e
condições relevantes.
Assim, neste caso concreto, ponderando-se os elementos
fáticos lançados aos autos pelo Recorrente, impõe-se o
afastamento da irregularidade a ele imposta por ocasião
do v. acórdão, no que toca à ausência de apresentação
de informações contábeis e financeiras no portal de
transparência da Câmara Municipal, diante do ataque

virtual suportado pelo ente pouco antes da auditoria
desta Corte que aferiu a mencionada falta.
Pelo exposto, acompanhando os entendimentos técnico
e ministerial, dou provimento ao recurso em questão
para, via reﬂexa, reformar o acórdão objurgado,
afastando a irregularidade em relação ao Sr. Alexandre
Bastos Rodrigues.
II.2.1.2) Do recurso no processo TC 2274/2019 –
Recorrente: Sr. Willian de Souza Duarte – Presidente da
Câmara Municipal de Marataízes.
Pretende o Recorrente a reforma do v. acórdão, sob
a alegação de que teria enfrentado dificuldades
na alimentação do portal da Câmara Municipal de
Marataízes, mas que tais falhas teriam sido saneadas
posteriormente, razão pela qual entende que deveria
haver a reforma da decisão recorrida.
Alega, de forma abreviada, que na verdade o que ocorreu
foi uma confusão quanto ao manuseio para a localização
correta dos lançamentos relacionados à execução
orçamentária, pelo fato da empresa contratada não ter
passado, de maneira simplificada e fácil acessibilidade, a
verificação das informações.
Da análise técnica extrai-se que a justificativa não seria
suficiente para afastar a irregularidade, considerando
que o Recorrente já havia sido notificado com vistas à
regularização da situação, no prazo de 180 dias, a contar
de 02/01/2017, e mesmo após mais de 8 meses, na
ocasião em que se diligenciou a auditoria em questão
(18/09/2017), após mais de 60 dias de findado o prazo,
não havia sido tomada a providência.
A unidade técnica, contudo, reconhece que a falha foi
posteriormente corrigida, embora não entenda que isso
inﬂuenciaria na reforma do v. acórdão, mas apenas na
dosimetria da pena imposta.
www.tce.es.gov.br

Numa análise detida dos autos, entendo que resta
manifesta a irregularidade que deu ensejo à condenação
recorrida e sua manutenção é acertada, sob a ótica do
que se afere especialmente da confissão do Recorrente
acerca do status de “confusão” em que se encontravam
as informações do portal de transparência na ocasião da
auditoria.
Aqui, há que se trazer à luz que a finalidade precípua
dos portais de transparência é oferecer aos cidadãos o
fácil e livre acesso às informações sobre como o dinheiro
público é utilizado, além de outros temas relacionados
à gestão pública, pelo que esse instrumento deve ser
tratado com o devido zelo e responsabilidade pela
Administração Pública.
Não obstante, considero que o posterior saneamento da
falta apontado pela unidade técnica é causa suficiente
para o afastamento da penalidade imposta ao gestor.
Isso, porque não apenas se verifica a ausência de máfé em sua conduta, mas também o empreendimento de
esforços na resolução do problema apontado, ainda que
de forma extemporânea, mas eficaz em sua finalidade.
Nesse sentido, acompanhando em parte os
entendimentos técnico e ministerial, dou provimento
parcial às razões de recurso interposto pelo Sr. Willian
de Souza Duarte, tão somente para afastar a multa a ele
imposta, mantendo-se os demais termos do v. acórdão.
II.2.1.3) Do recurso no processo TC 2147/2019 –
Recorrente: Sr. Gedelias de Souza – Presidente da
Câmara Municipal de Muniz Freire.
Por fim, as razões recursais do Sr. Gedelias de Souza dão
conta de que merece reforma o v. acórdão, uma vez
que, embora as razões de decidir tenham considerado
que não teria havido surpresa, tampouco o teriam
os jurisdicionados auditados tido prazo exíguo para
promover os ajustes necessários em seus portais --Segunda-feira, 26 de agosto de 2019
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de Souza, mantendo-se, neste tocante, em seus
termos e pelas razões trazidas neste voto, o Acórdão TC
1422/2018 – Plenário (Processo TC 9318/2017);

considerando que a primeira auditoria ocorreu em
2015 ---, o Recorrente havia ingressado na vereança na
legislatura atual e, portanto, teria tido apenas 180 dias
para tomar as medidas para atender as determinações
desta Corte de Contas.

em elidi-las.

Além disso, sustenta que, apesar do curto tempo, tomou
providências para regularizar a situação, tendo deﬂagrado
uma licitação para contratação de uma empresa para
construir e alimentar o portal da Câmara Municipal de
Muniz Freire, mas que mesmo após a celebração do
contrato tiveram dificuldades para disponibilizar os
dados exigidos, tendo demandado tempo e esforço para
solucioná-las.

Diante do exposto, acompanhando em parte os
entendimentos técnico e ministerial, VOTO no sentido
de que o Colegiado aprove a seguinte minuta de
ACÓRDÃO que submeto à sua consideração.

1.6. Remeter os autos ao ilustre representante do
Ministério Público de Contas, posteriormente à
confecção do acórdão deste julgamento, nos termos do
art. 62, parágrafo único da LC 621/2012;

RODRIGO COELHO DO CARMO

1.7. Arquivar os autos após o trânsito em julgado.

Conselheiro Relator

2. Unânime.

1. ACÓRDÃO

3. Data da Sessão: 02/07/2019 – 21ª Sessão Ordinária
do Plenário.

Extrai-se da análise técnica que o Recorrente as razões
de recurso não mereceriam prosperar, haja vista que
não vieram aos autos qualquer elemento probatório
que se preste a sustentar as alegações recursais, seja
no sentido de demonstrar as dificuldades enfrentadas
para a operacionalização do portal ou qualquer outro
argumento suscitado, de modo a não se desincumbir do
ônus probatório que lhe é imposto pelo art. 373, II do
CPC, aqui aplicado subsidiariamente.
Aqui, cumpre reafirmar que argumentações e teses
desacompanhadas de provas não são capazes de
subsidiar a pretensão reformadora da decisão guerreada,
tal como aspira o Recorrente, uma vez que, como bem
lembrou a equipe técnica desta Corte, o ônus da prova
pertence a quem alega, e não foi carreada aos autos
qualquer demonstração que ateste a veracidade dos
fatos alegados.
Desse pressuposto, resta indissociável a conclusão de que
a irregularidade relacionada à não disponibilização de
dados da execução orçamentária e financeira no portal
de transparência da Câmara se encontra caracterizada,
bem como que as razões de recurso não foram eficientes

Por essa razão, acompanho os entendimentos técnico
e ministerial, no sentido de negar provimento ao
recurso interposto pelo Sr. Gedelias de Souza e, como
conseguinte, manter incólume o v. acórdão.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em Sessão Plenária, ante as razões
expostas pelo Relator, em:
1.1. Conhecer dos Pedidos de Reexame nos autos dos
Processos TC 1519/2019, TC 2274/2019 e TC 2147/2019,
uma vez que preenchidos os requisitos de admissibilidade
recursal;
1.2. Dar provimento ao Pedido de Reexame nos autos do
Processo TC 1519/2019 para afastar a responsabilidade
atribuída ao Recorrente, Sr. Alexandre Bastos Rodrigues,
na forma deste voto e, via reﬂexa, a multa imposta por
ocasião do Acórdão TC 1422/2018 - Plenário (Processo
TC 9318/2017);
1.3. Dar provimento parcial ao Pedido de Reexame
nos autos do Processo TC 2274/2019 tão somente para
afastar a multa individual imposta ao ora Recorrente, Sr.
Willian de Souza Duarte, pelos fundamentos deste voto,
mantendo-se incólumes os demais termos do Acórdão
TC 1422/2018 – Plenário (Processo TC 9318/2017);
1.4. Negar provimento ao Pedido de Reexame nos autos
do Processo TC 2147/2019, interposto pelo Sr. Gedelias
www.tce.es.gov.br

1.5. Dar ciência aos Recorrentes do teor da decisão
tomada por este Tribunal;

4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto
(presidente), Rodrigo Coelho do Carmo (relator),
Sebastião Carlos Ranna de Macedo, Domingos Augusto
Taufner, Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, Sérgio
Manoel Nader Borges e Luiz Carlos Ciciliotti da Cunha.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
Relator
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRO LUIZ CARLOS CICILIOTTI DA CUNHA
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério Público de Contas
Segunda-feira, 26 de agosto de 2019
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ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões
Acórdão 00793/2019-1 – PLENÁRIO
Processo: 01330/2018-1
Classificação: Controle
Levantamento

Externo

-

Fiscalização

-

UGs: UGs: PM - Prefeitura Municipal de Vila Valério,
PMA - Prefeitura Municipal de Alegre, PMA - Prefeitura
Municipal de Anchieta, PMA - Prefeitura Municipal de
Apiacá, PMA – Prefeitura Municipal de Aracruz, PMAB Prefeitura Municipal de Águia Branca, PMAC – Prefeitura
Municipal de Afonso Cláudio, PMAC - Prefeitura Municipal
de Alfredo Chaves, PMADN - Prefeitura Municipal de
Água Doce do Norte, PMARN - Prefeitura Municipal de
Alto Rio Novo, PMAV - Prefeitura Municipal de A�lio
Vivácqua, PMB - Prefeitura Municipal de Brejetuba,
PMBE - Prefeitura Municipal de Boa Esperança, PMBG
- Prefeitura Municipal de Baixo Guandu, PMBJN Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Norte, PMBSF
- Prefeitura Municipal de Barra de São Francisco, PMC
- Prefeitura Municipal de Cariacica, PMC – Prefeitura
Municipal de Castelo, PMC - Prefeitura Municipal de
Colatina, PMCB - Prefeitura Municipal de Conceição da
Barra, PMCC - Prefeitura Municipal de Conceição do
Castelo, PMCI – Prefeitura Municipal de Cachoeiro de
Itapemirim, PMDM - Prefeitura Municipal de Domingos
Martins, PMDRP - Prefeitura Municipal de Dores do Rio
Preto, PMDSL - Prefeitura Municipal de Divino de São
Lourenço, PME - Prefeitura Municipal de Ecoporanga,
PMF - Prefeitura Municipal de Fundão, PMG - Prefeitura
Municipal de Guaçuí, PMG - Prefeitura Municipal de
Guarapari, PMGL - Prefeitura Municipal de Governador
Lindenberg, PMI - Prefeitura Municipal de Ibatiba,
PMI - Prefeitura Municipal de Ibiraçu, PMI - Prefeitura

Municipal de Ibitirama, PMI – Prefeitura Municipal
de Irupi, PMI - Prefeitura Municipal de Itaguaçu, PMI Prefeitura Municipal de Itapemirim, PMI - Prefeitura
Municipal de Itarana, PMI - Prefeitura Municipal de Iúna,
PMI - Prefeitura Municipal de Iconha, PMJ - Prefeitura
Municipal de Jaguaré, PMJM – Prefeitura Municipal de
Jerônimo Monteiro, PMJN - Prefeitura Municipal de
João Neiva, PML – Prefeitura Municipal de Linhares,
PMLT - Prefeitura Municipal de Laranja da Terra, PMM –
Prefeitura Municipal de Mantenópolis, PMM - Prefeitura
Municipal de Marilândia, PMM – Prefeitura Municipal
de Montanha, PMM - Prefeitura Municipal de Mucurici,
PMM - Prefeitura Municipal de Muqui, PMM - Prefeitura
Municipal de Marataízes, PMMF - Prefeitura Municipal
de Marechal Floriano, PMMF - Prefeitura Municipal de
Muniz Freire, PMMS - Prefeitura Municipal de Mimoso
do Sul, PMNV - Prefeitura Municipal de Nova Venécia,
PMP - Prefeitura Municipal de Piúma, PMP - Prefeitura
Municipal de Pinheiros, PMPANCAS - Prefeitura
Municipal de Pancas, PMPB - Prefeitura Municipal
de Ponto Belo, PMPC - Prefeitura Municipal de Pedro
Canário, PMPK - Prefeitura Municipal de Presidente
Kennedy, PMRB - Prefeitura Municipal de Rio Bananal,
PMRNS - Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul, PMS Prefeitura Municipal de Serra, PMS - Prefeitura Municipal
de Sooretama, PMSDN - Prefeitura Municipal de São
Domingos do Norte, PMSGP - Prefeitura Municipal de
São Gabriel da Palha, PMSJC - Prefeitura Municipal de
São José do Calçado, PMSL - Prefeitura Municipal de
Santa Leopoldina, PMSM - Prefeitura Municipal de São
Mateus, PMSMJ - Prefeitura Municipal de Santa Maria
de Jetibá, PMSRC - Prefeitura Municipal de São Roque
do Canaã, PMST - Prefeitura Municipal de Santa Teresa,
PMV - Prefeitura Municipal de Viana, PMV – Prefeitura
Municipal de Vitória, PMVA - Prefeitura Municipal de
Vargem Alta, PMVNI – Prefeitura Municipal de Venda
www.tce.es.gov.br

Nova do Imigrante, PMVP - Prefeitura Municipal de Vila
Pavão, PMVV - Prefeitura Municipal de Vila Velha
Relator: Luiz Carlos Ciciliotti da Cunha
LEVANTAMENTO – IEGM – AUTORIZAR UTILIZAÇÃO
DOS RESULTADOS – DIVULGAR RESULTADO NO SÍTIO
ELETRÔNICO – DAR CIÊNCIA – TORNAR PÚBLICO ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO LUIZ CARLOS CICILIOTTI DA
CUNHA:
Trata-se do terceiro levantamento da série que objetiva
a aferição do Índice de Efetividade da Gestão Municipal
– IEGM nos Municípios deste Estado, que avalia a
qualidade dos gastos municipais.
Após os trabalhos, foi elaborado pelo Núcleo de Controle
Externo de Avaliação de Políticas Públicas – NPP o
Relatório de Levantamento 00008/2018-1, que veicula
os resultados por Município.
Por meio da Instrução Técnica Conclusiva 04690/2018-1, o
NPP procedeu à seguinte proposta de encaminhamento:
3.1. Ante ao exposto, sugere-se ao Plenário/Câmara desta
Corte de Contas, com fundamento no art. 319, parágrafo
único, inciso IV, c/c art. 329, § 6º e no art. 207, inciso V
do RITCEES, que acolha a proposta de encaminhamento
formulada no Relatório de Levantamento nº 08/2018,
nos seguintes termos:
a) Autorizar a utilização dos resultados desse
levantamento na composição da matriz de risco prevista
no Manual de Auditoria de Conformidade, aprovado por
meio da Resolução TC 287/2015;
b) Promover a divulgação dos resultados desse
levantamento por meio de link permanente no sítio
eletrônico do TCEES;
c) Considerando que o relatório também tem como
finalidade fornecer ao gestor municipal a possibilidade
Segunda-feira, 26 de agosto de 2019
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de comparar o desempenho de seu município com
outros similares, possibilitando identificar as melhores
práticas e consequentemente, contribuir para uma
melhora no desempenho da Administração Pública
Municipal, propomos, por fim, cientificar, por meio
de o�cio circular, todos os Prefeitos dos municípios
capixabas, de que o teor desse relatório e dos índices
de efetividade da gestão municipal (IEGM alcançados
pelos municípios estão disponíveis para consulta no sítio
eletrônico do TCEES.
3.2. Conforme art. 144 da Lei Complementar n°621/2012,
tornar público o Relatório de Levantamento nº 08/2018,
esta Instrução Técnica Conclusiva e o Acórdão que vier a
ser proferido com seus fundamentos legais, classificando
todas as demais peças deste processo como sigilosas,
com base no art. 25 da Lei n°12.527/2011 c/c art. 4º,
parágrafo único, da Res. TC 279/2014.

Rui Barbosa - IRB (Acordo de Cooperação Técnica n°
01/2016). É um indicador de processo, composto por
7 (sete) índices temáticos, consolidados em um único
índice por meio de um modelo matemático que, com
foco na análise da infraestrutura e dos processos dos
entes municipais, busca avaliar a efetividade das políticas
e atividades públicas desenvolvidas pelos gestores.
Nesta avaliação, mede-se a qualidade dos gastos
municipais, tendo em vista o grau de aderência das
gestões municipais às políticas públicas implementadas.
Ele pode ser utilizado como mais um instrumento técnico
nas análises das contas públicas, sem perder o foco do
planejamento em relação às necessidades da sociedade.

3.3. Arquivar os presentes autos, após vista do Ministério
Público junto ao Tribunal de Contas, em atendimento ao
art. 330, I c/c art. 303 e art. 38, inciso II do RITCEES.

O IEGM também possibilita a elaboração de relatórios
objetivos em áreas sensíveis do planejamento público
para as Cortes de Contas brasileiras, oferecendo
elementos importantes para auxiliar e subsidiar a
ação fiscalizatória exercida pelo Controle Externo, em
complemento às ferramentas que lhe são inerentes e as
demais hoje disponíveis.

Por meio do Parecer 06051/2018-8, o Ministério Público
de Contas anuiu ao posicionamento da Área Técnica.

O presente levantamento foi desenvolvido conforme as
etapas abaixo:

É o breve relatório.
VOTO
FUNDAMENTAÇÃO
Realizado o levantamento que se constitui no terceiro
da série IEGM, em seis etapas, faz-se necessário tornar
o trabalho público, para bem exercitar o princípio da
transparência dos autos públicos.
Trouxe a Área Técnica as seguintes considerações:
O Índice de Efetividade da Gestão Municipal – IEGM
foi inicialmente elaborado pelo Tribunal de Contas do
Estado de São Paulo – TCESP e difundido para os demais
Tribunais de Contas do Brasil por meio do Instituto

• Fase 1: Elaboração do planejamento. Revisão dos
questionários e proposição de alterações visando a
adequá-los à realidade estadual. Envio dos o�cios com
código de acesso aos jurisdicionados.
• Fase 2: Atendimento aos jurisdicionados visando
solucionar dúvidas quanto ao preenchimento dos
questionários (Prefeituras Municipais) e cobrança do
envio das respostas dentro do prazo estipulado.
• Fase 3: Envio dos o�cios para os jurisdicionados
informando a data que ocorrerá a validação e quais
documentos deverão estar disponíveis para as equipes
de auditoria. Validação das respostas dos jurisdicionados
nas dimensões saúde e educação nos 78 municípios
www.tce.es.gov.br

do Estado do Espírito Santo com visitas às sedes dos
jurisdicionados, Unidades Básicas de Saúde - UBS e
Escolas Municipais.
• Fase 4: Consolidação dos dados enviados pelos
jurisdicionados com os dados coletados na validação e
envio dos dados dos para o IRB.
• Fase 5.: Divulgação do resultado do IEGM pelo IRB e
elaboração do Relatório.
• Fase 6: Encaminhamento ao Conselheiro Relator para
ciência e adoção das medidas cabíveis.
Assim, vieram os autos, em atendimento ao artigo 47A, § 3º, inciso I-b, do Regimento Interno deste TCEES
(aprovado pela Res. TC 261/2013).
2. DO INSTRUMENTO DE FISCALIZAÇÃO LEVANTAMENTO
Estabelece o art. 191 do RITCEES:
Art. 191. Levantamento é o instrumento de fiscalização
utilizado pelo Tribunal para: I – conhecer a organização
e o funcionamento dos órgãos e entidades dos Poderes
do Estado e dos Municípios, incluindo Administração
direta, indireta, fundacional, fundos, empresas,
consórcios públicos e demais instituições que lhe sejam
jurisdicionadas, assim como dos sistemas, programas,
projetos e atividades governamentais, no que se refere
aos aspectos contábeis, financeiros, orçamentários,
operacionais e patrimoniais;
II – identificar ações, fatos ou atos a serem fiscalizados;
III – avaliar a viabilidade da realização de fiscalizações;
IV – subsidiar o planejamento de fiscalização a ser
realizada pelas unidades técnicas, bem como a formação
de cadastro dos órgãos e entidades jurisdicionados.
Assim, podemos observar que a modalidade de
fiscalização levantamento não tem por objetivo
identificar possíveis irregularidades.
Segunda-feira, 26 de agosto de 2019
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Em observância ao Termo de Adesão para integrar a
Rede Nacional de

Conselheiro Relator

Indicadores Públicos – REDE INDICON, nos termos do
Acordo de Cooperação Técnica nº 01/2016, firmado
em 18 de abril de 2016, pelo Instituto Rui Barbosa e
Tribunais de Contas, que tem como principal objetivo a
implantação do Índice de efetividade da gestão Municipal
(IEGM), composto por dados governamentais, dados de
sistemas de auditoria e informações levantadas junto
aos municípios; e considerando que é dever do Estado
apresentar à sociedade os resultados da aplicação dos
recursos públicos, buscou-se realizar o levantamento
das informações necessárias à construção do Índice
de Efetividade da Gestão Municipal (IEGM) junto aos
municípios do Estado do Espírito Santo.

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:

Pondera-se também, em homenagem ao princípio da
transparência dos atos públicos, conforme art. 144 da Lei
Complementar n° 621/2012, tornar público o Relatório
de Levantamento nº 08/2018, esta Instrução Técnica
Conclusiva e o Acórdão que vier a ser proferido com seus
fundamentos legais, classificando todas as demais peças
deste processo como sigilosas, com base no art. 25 da
Lei n°12.527/2011 c/c art. 4º , parágrafo único, da Res.
TC 279/2014.
Dessa forma, após a análise do conjunto processual,
verificou-se, nos termos do Relatório de Levantamento
nº 08/2018, um diagnóstico avaliativo da gestão
municipal, traduzido no IEGM-Brasil.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, acompanhando o entendimento
da Área Técnica, e do Ministério Público de Contas,
VOTO no sentido de que os Eminentes Conselheiros
aprovem a seguinte minuta de Acórdão que submeto à
consideração.
LUIZ CARLOS CICILIOTTI DA CUNHA

1. ACÓRDÃO

1.1. AUTORIZAR a utilização dos resultados desse
levantamento na composição da matriz de risco prevista
no Manual de Auditoria de Conformidade, aprovado por
meio da Resolução TC 287/2015.
1.2. PROMOVER a divulgação dos resultados desse
levantamento por meio de link permanente no sítio
eletrônico do TCEES;
1.3. DAR CIÊNCIA a todos os Prefeitos dos Municípios
Capixabas, por meio de o�cio circular, de que o teor
desse relatório e dos índices de efetividade da gestão
municipal - IEGM alcançados pelos municípios estão
disponíveis para consulta no sítio eletrônico do TCEES.

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

1.4. TORNAR PÚBLICO, conforme art. 144 da Lei
Complementar n° 621/2012, o Relatório de Levantamento
nº 08/2018, a Instrução Técnica Conclusiva 04690/20181 e o presente Acórdão, classificando todas as demais
peças deste processo como sigilosas, com base no art.
25 da Lei n° 12.527/2011, c/c art. 4º, parágrafo único, da
Res. TC 279/2014.

Processo: 00061/2019-4

1.5. ARQUIVAR os presentes autos, em atendimento ao
art. 330, I do RITCEES.

Relator: Luiz Carlos Ciciliotti da Cunha

2. Unânime.
3. Data da Sessão: 02/07/2019 – 21ª Sessão Ordinária
do Plenário.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto
(presidente), Luiz Carlos Ciciliotti da Cunha (relator),
www.tce.es.gov.br

Acórdão 00794/2019-1 – PLENÁRIO
Classificação: Controle
Representação

Externo

-

Fiscalização

-

UG: PML - Prefeitura Municipal de Linhares
Responsável: GUERINO LUIZ ZANON, BRUNO MARGOTTO
MARIANELLI, LEONETHE BRAUM PEREIRA
Representante: WAGNER LEITE NASCIMENTO
REPRESENTAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL – CAUTELAR
DEFERIDA – ANULAÇÃO DO CERTAME – SANEAMENTO
- EXTINÇÃO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - ARQUIVAR.
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O EXMO. SR. CONSELHEIRO LUIZ CARLOS CICILIOTTI DA
CUNHA:
Trata-se de representação encaminhada por pessoa �sica,
em face da Prefeitura Municipal de Linhares, aduzindo
irregularidades na realização do Pregão Presencial
nº 96/2018, cujo o objeto é o Registro de Preços para
contratação de empresa especializada para locação de
sistemas de gestão pública e serviços de licenciamento
do direito de uso, manutenção, atualização e suporte por
prazo determinado e demais serviços de treinamento de
servidores e técnicos, manutenção técnica, manutenção
legal, customizações e atualizações, sob o regime de
menor preço global.
Por meio da Decisão Monocrática 00001/2019-7,
o Relator em plantão determinou a notificação das
autoridades competentes para que, no prazo de 05
(cinco) dias, se manifestassem quanto aos termos da
representação, juntando cópia integral do processo
administrativo referente ao certame e informando a fase
em que se encontrava.

para Registro de Preços n.º 096/2018, na fase em que
se encontrar, ABSTENDO-SE de homologar o certame e
assinar/executar o contrato dele decorrente até ulterior
decisão desta Corte, com base no art. 125, inciso II, da
Lei Complementar n.º 621/2012;
1.3. NOTIFICAR, na forma dos §§ 3º e 4º do art. 307 do
RITCEES, o prefeito municipal, Sr. Guerino Luiz Zanon, e
a pregoeira, Sra. Leonethe Braum Pereira, com urgência,
no prazo de 10 (dez) dias, para cumprirem a decisão,
publicarem o extrato na imprensa oficial, comunicarem
ao Tribunal as providências adotadas, e, querendo,
pronunciarem-se sobre os indícios de irregularidade,
com a advertência de que o descumprimento da decisão
implicará a responsabilidade solidária por eventuais
danos e poderá resultar na aplicação de multa e na
sustação do ato por esta Casa e/ou Legislativo local,
segundo dispõem os artigos 110, 111, §2º, e 126 da Lei
Complementar n.º 621/2012;
1.4. DAR CIÊNCIA ao Ministério Público de Contas;
1.5. DAR CIÊNCIA ao representante;

Após notificação foram acostadas aos autos Defesa/
Justificativa, e cópia do processo administrativo (Peças
Complementares 00169 a 00173/2019).

1.6. Remeter os autos à área técnica para instrução, após
as providências.

Encaminhados os autos ao Núcleo de Controle Externo
de Tecnologia da Informação e Comunicação - NTI, esse
opinou pelo conhecimento da representação e pela
concessão da medida cautelar pleiteada, por meio da
Manifestação Técnica 00092/2019-4, com anuência do
Ministério Público de Contas (Parecer 00557/2019-6).

Devidamente notificados, os responsáveis não
apresentaram nenhuma documentação, conforme atesta
o Núcleo de Controle de Documentos (14845/2019-1).

Após voto, o Plenário desta Corte emitiu a Decisão
00327/2019-1, com o seguinte dispositivo:
1.1. CONHECER da Representação;
1.2. CONCEDER A MEDIDA CAUTELAR pleiteada, para
determinar a imediata SUSPENSÃO do Pregão Presencial

[...]

Mais uma vez remetidos os autos ao NTI, foram
elaboradas a Manifestação Técnica 01644/2019-3,
apontando indícios de irregularidades, e a Instrução
Técnica Inicial 239/2019-1, que sugeriu a citação do
responsável.
Em atendimento ao Termo de Citação 352/2019-8,
houve apresentação de justificativas e documentação
de apoio (Docs. 55 a 57), na qual informa a anulação
www.tce.es.gov.br

do certame, o que levou o NTI a sugerir, na Instrução
Técnica Conclusiva 01358/2019-7, a seguinte conclusão/
proposta de encaminhamento:
3.1. Seja extinto o processo com julgamento de mérito
na forma do § 5º, do art. 307 e do inciso I, do art. 310
do RITCEES, com o consequente arquivamento destes
autos.
3.2. Sugere-se por fim que seja dada CIÊNCIA ao
Representante do teor da decisão final a ser proferida,
conforme art. 307, § 7º, do RITCEES.
Por meio do Parecer 02538/2019-7, o Ministério Público
de Contas anuiu ao posicionamento da Área Técnica.
É o breve relatório.
VOTO
FUNDAMENTAÇÃO
Por meio da Instrução Técnica Conclusiva 01358/20197, a Área Técnica procedeu à seguinte argumentação, in
verbis:
Verifica-se na Resposta de Comunicação 459/20192 (Doc. 55) que o responsável informa a anulação do
certame e a abertura de novo procedimento licitatório
com as devidas correções dos pontos mencionados na
Manifestação Técnica 1644/2019 -3, anexando cópia da
publicação no Diário Oficial do Estado (Doc. 57).
Ou seja, foi anulado todo o procedimento licitatório
referente ao Pregão Presencial 096/2018, após o
deferimento da medida cautelar, conforme publicação
no Diário Oficial do Estado de 17/04/2019, confirmada
junto ao site do DIO-ES, pois a cópia juntada pelo
responsável se encontra ilegível:
COMUNICADO REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº
096/2018
OBJETO: contratação de empresa especializada para
Segunda-feira, 26 de agosto de 2019
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a locação de sistemas de gestão pública e serviços de
licenciamento do direito de uso, manutenção, atualização
e suporte por prazo determinado e demais serviços
de treinamento de servidores e técnicos, manutenção
técnica, manutenção legal, customizações e atualizações,
em atendimento a esta Municipalidade.

cautelar e deixar de contestá-la, com o saneamento das
irregularidades, e não houver interposição de recurso,
o Tribunal proferirá, desde logo, decisão de mérito,
observado o disposto no artigo 310 deste Regimento.

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:

O Município de Linhares-ES, através da Secretaria
Municipal de Finanças e Planejamento, torna público para
conhecimento dos interessados, que tendo em vista a
manifestação técnica do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo, fica ANULADO o Edital de Pregão Presencial
Nº 096/2018.

Art. 310. A instrução da unidade técnica será conclusiva,
pela extinção do processo, na hipótese de:
I - acatamento da decisão cautelar sem contestação e sem
interposição de recurso, com o saneamento das irregulares,
nos termos do § 5º do art. 307;

1.1. EXTINGUIR a presente representação, COM
RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma do §5º, do art. 307 e
do inciso I, do art. 310 do RITCEES.

Linhares-ES, 16 de abril de 2018.
Bruno Margotto Marianelli
Secretário Municipal de Finanas e
Planejamento
Protocolo 477134
Assim, entende-se ter ocorrido o saneamento dos
indicativos de irregularidade aventados na inicial,
devendo por isso ser declarado extinto o processo com
o julgamento de mérito, conforme prevê o Regimento
Interno deste Tribunal.
A combinação do §5º, do art. 307 e do inciso I, do art. 310
do RITCEES, impõe o julgamento do feito com resolução
de mérito, quando constatados, simultaneamente, o
cumprimento da medida cautelar já proferida; a inexistência
de contestação e de interposição de recurso – admitindose tais requisitos no sentido amplo de sua acepção, quando
inexistente qualquer objeção; ou questionamento por parte
do jurisdicionado que, ainda que tacitamente, reconhece a
procedência dos questionamentos – além do necessário e
indispensável saneamento das irregularidades. In verbis:

No caso em análise fica patente, portanto, que houve o
reconhecimento jurídico da procedência da representação
por parte da Municipalidade e isso nada mais é do que o
próprio mérito do julgamento.
Como bem apontado pela Área Técnica, o responsável
comprovou a anulação do certame objeto da representação,
em publicação no Diário Oficial do Estado de 17/04/2019.
Informou ainda, por meio da Resposta de Comunicação
459/2019-2 (Doc. 55), que a anulação se deu após
minuciosa análise, e que foi procedida a abertura de novo
processo licitatório com as devidas correções dos pontos
mencionados na Manifestação Técnica nº 1644/2019-3.
Dessa forma, há que se reconhecer o cumprimento da
medida cautelar proferida e a inexistência de contestação
e de interposição de recurso, atraindo assim a incidência
do § 5º, do art. 307 e do inciso I, do art. 310, ambos do
RITCEES, que impõe a extinção do feito com resolução de
mérito, considerando-se saneadas as irregularidades.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, acompanhando o entendimento da
Área Técnica, e do Ministério Público de Contas, VOTO
no sentido de que os Eminentes Conselheiros aprovem a
seguinte minuta de Acórdão que submeto à consideração.

Art. 307. Omissis

LUIZ CARLOS CICILIOTTI DA CUNHA

[...]

Conselheiro Relator

§ 5º Quando o responsável der cumprimento à medida

1. ACÓRDÃO
www.tce.es.gov.br

1.2. DAR CIÊNCIA ao representante do teor da decisão final
a ser proferida, conforme art. 307, § 7º, do RITCEES.
1.3. ARQUIVAR após o trânsito em julgado.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 02/07/2019 – 21ª Sessão Ordinária do
Plenário.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto
(presidente), Luiz Carlos Ciciliotti da Cunha (relator),
Sebastião Carlos Ranna de Macedo, Domingos Augusto
Taufner, Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, Sérgio
Manoel Nader Borges e Rodrigo Coelho do Carmo.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO LUIZ CARLOS CICILIOTTI DA CUNHA
Relator
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério Público de Contas
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões
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Acórdão 00963/2019-1 – PLENÁRIO
Processo: 03092/2019-5
Classificação: Recurso Inominado
Relator: Luiz Carlos Ciciliotti da Cunha
Recorrente: Servidor público (GILBERTO BORGES CASTELLO
JUNIOR)
RECURSO INOMINADO - ABONO DE PERMANÊNCIA –
DIREITO A PARTIR DA DATA DA IMPLEMENTAÇÃO DOS
REQUISITOS PARA APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA EMENDA CONSTITUCIONAL 47/2005 - RECONHECIMENTO
DO DIREITO - PROVIMENTO AO RECURSO - REFORMA DA
DECISÃO – CIENTIFICAR – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO LUIZ CARLOS CICILIOTTI DA
CUNHA:
1. RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Inominado apresentado pelo Sr.
Gilberto Borges Castello Junior, questionando decisão
proferida no bojo do Protocolo 3480/2019-8, que foi
no sentido de denegar pedido relativo ao pagamento
de abono de permanência de forma retroativa, na área
administrativa.
Mais especificamente, o pedido foi no sentido de que lhe
seja concedido o pagamento do Abono de Permanência da
data em que o servidor teria implementado as condições
para a aposentadoria com base na Emenda Constitucional
47/2005, ou seja, data de 26/09/2017, até a data em que
entrou com Mandado de Segurança no Tribunal de Justiça
do Estado do Espírito Santo, em 07/06/2018.
Encaminhado esse pleito à Consultoria Jurídica, foi emitido
o Parecer 096/2019. O excerto abaixo demonstra o
entendimento exarado:
Tendo em vista que o referido mandamus foi impetrado
em 07/06/2018, conforme cópia da exordial arquivada
nesta Consultoria e cópia retirada do próprio site do TJES

na qual anexo a esta manifestação (Doc. 01), somente a
partir dessa data, deverá ocorrer o pagamento ao servidor,
visto que tal bene�cio decorre de decisão judicial em
Mandado de Segurança, o que impossibilita o pagamento
retroativo a sua impetração, com base no art. 14, § 4º da
Lei 12.016/2009 e as Súmulas 269 e 271 do STF.
Por todo o exposto, opino pela impossibilidade de
pagamento de parcelas anteriores a impetração do
Mandado de Segurança, in casu, ao pagamento retroativo
a 07/06/2018, com base no art. 14, § 4º da Lei 12.016/2009
e as Súmulas 269 e 271 do STF.
O Diretor-Geral de Secretaria, por meio do Despacho
13002/2019-8, opinou pelo indeferimento do pedido
formulado, considerando as informações constantes dos
autos e a manifestação da Consultoria Jurídica.
Consta do Despacho 13002/2019-8 a Decisão do Exmo. Sr.
Presidente desta Corte, com o seguinte teor:
DECISÃO
Diante das informações constantes dos autos e da
fundamentação da douta Consultoria Jurídica, por
intermédio do Parecer nº 096/2019, o qual adoto como
parte integrante da presente decisão, INDEFIRO o pedido
de pagamento retroativo a 07/06/2018 de valor relativo a
abono de permanência, formulado pelo servidor Gilberto
Borges Castello Júnior, com fulcro no artigo 14, §4° da Lei
12.016/2009 e Súmulas 269 e 271 do Supremo Tribunal
Federal.
À Secretaria de Gestão de Pessoas para as providências
cabíveis, dando ciência ao servidor do teor deste comando
decisório.
Considerando a decisão denegatória, o servidor apresentou
Recurso Inominado a fim de que essa fosse reformada
no sentido de lhe assegurar o pagamento do Abono de
Permanência da data de implementação das condições
para a aposentadoria, com base na Emenda Constitucional
47/2005, até a data em que entrou com Mandado de
www.tce.es.gov.br

Segurança no Tribunal de Justiça do Estado do Espírito
Santo.
Em síntese, é o breve relatório.
2. DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE
Primeiramente, é preciso análise quanto aos requisitos de
admissibilidade do presente recurso.
Consta do Protocolo 3480/2019-8 o Termo de Ciência
00004/2019-1, criado em 22/03/2019, e assinado
digitalmente pelo ora recorrente em 25/03/2019. Enquanto
isso, o recurso foi apresentado em 27/03/2019, sendo,
portanto, tempestivo, conforme artigo 479 do Regimento
Interno (Resolução TC nº 261/2013), que estipula o prazo
de 15 dias para o recurso inominado contra decisões do
Presidente.
O recorrente possui interesse processual recursal, já que
em seu pleito inicial não obteve o que pretendia, sendo
parte legítima. Presentes os requisitos, deve ser o recurso
ser recebido como inominado.
3. FUNDAMENTAÇÃO
Em síntese, o ora recorrente teria requerido em
20/03/2018 (Protocolo nº 03461/2018), a concessão
de abono de permanência, por haver implementado,
com base no art. 3º da Emenda Constitucional 47/2005,
os requisitos para a aposentadoria voluntária, mas,
considerando a negativa em âmbito administrativo, teria
ingressado na esfera judicial com o Mandado de Segurança
n. 0015387-32.2018.8.08.0000, em 07/06/2018, tendo
sua pretensão sido aceita por unanimidade, por meio de
acórdão proferido pelo Tribunal Pleno.
Dessa forma, após trazer breve relato acerca de como o
decisum foi implementado junto a esta Corte, e reafirmar
o seu direito ao abono de permanência, passa a discorrer
nos seguintes termos:
Assim, fica demonstrado no meu caso, que atendi todos
os requisitos exigidos, pois preenchi os requisitos exigidos
Segunda-feira, 26 de agosto de 2019
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para a concessão do Abono de Permanência, com base
na EC n° 47/2005, constando o levantamento do meu
tempo de contribuição, na época do pedido formulado
administrativamente, no meu processo de admissão,
onde consta literalmente a data que posso me aposentar
voluntariamente com base na EC 4 7/2005 (26/09/2017)
e apesar de tudo, o meu pedido foi negado, com base em
um entendimento ultrapassado da Consultoria Jurídica
desta Corte de Contas.

PÚBLICO ESTADUAL. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA.
EMENDA CONSTITUCIONAL 47/2005.ABONO DE
PERMANÊNCIA. SEGURANÇA CONCEDIDA.

14-Já com a decisão judicial cumprida, foi formulado
por este servidor em 13 de março de 2019
ADMINISTRATIVAMENTE, por meio do Protocolo
3480/2019-8, que lhe fosse pago os valores devidos da
data da implementação dos requisitos da aposentadoria
através da EC/47/2005 (26/09/2017), conforme extrato
de tempo de Contribuição emitido pelo Instituto de
Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo
(ﬂs. 425 do meu processo de admissão) até a data do
ajuizamento do Mandado de Segurança (07/06/2018)

17-Não a de se confundir a esfera Administrativa da esfera
Judicial. Em nenhum momento, este servidor alegou que
pretende receber os valores retroativos, que não foram
abrangidos no Mandado de Segurança em comento, por
outro Mandado de Segurança.

15- Novamente o pedido formulado foi negado
pelo Presidente desta Corte de Contas, atendendo
a Manifestação da Consultoria Jurídica por meio do
Parecer 096/2019, alegando em síntese, que o Mandado
de Segurança não produz efeitos patrimoniais pretéritos,
os quais devem ser reclamados pela via judicial própria.

19 -O que aqui se está pretendendo, é o reconhecimento
por parte da Administração desta Corte de Contas,
ADMINISTRATIVAMENTE, do direito a percepção do
Abono de Permanência, desde a implementação dos
requisitos da EC 4 7/2015 (26/09/2017), até a data do
ajuizamento do Mandado de Segurança (07/06/2018),
evento esse, já reconhecido na esfera judicial.

16 -O que alega a Douta Consultoria Jurídica, não
se aplica ao caso vertente. O que esse servidor está
requerendo é que seu direito seja reconhecido na área
ADMINISTRATIVA, já que na esfera judicial esse direito já
foi reconhecido, conforme se denota a seguir:
MANDADO
DE
32.2018.8.08.0000
SEGURANÇA
0015387-REQUERENTE: GILBERTO BORGES CASTELLO
JUNIOR AUTORIDADE COATORA: EXM0° CONSELHEIRO
PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO
ESPÍRITO SANTO RELATOR: DES. WILLIAN SILVA SERVIDOR

O servidor público que tenha implementado os requisitos
para a aposentadoria voluntária nos moldes do artigo 3°
da EC 47/2005 e que opte por permanecer em atividade
fará jus ao valor de sua contribuição previdenciária
até completar as exigências para a aposentadoria
compulsória.

18 -Esse servidor, como operador do direito, sabe
que a impetração do Mandado de Segurança, para o
recebimento de valores pretéritos não é cabível, mas sabe
também, que a esfera Administrativa não se confunde
com a esfera Judicial.

20 -O Princípio da Eficiência, dado a sua importância, foi
inserido na Constituição Federal em seu Art. 37 caput,
que trata da Administração Pública, onde se infere que
é obrigação do bom administrador público de alcançar
os resultados administrativos impostos pela Constituição
e pelas leis de maneira mais satisfatória possível, com o
menor dispêndio de tempo, recursos e pessoal.
21 -Sabe esse servidor que poderá se socorrer novamente
ao Poder Judiciário, já que a Constituição Federal prevê
www.tce.es.gov.br

expressamente em seu art. 5°, XXXV , que a lei não excluirá
da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito
(inafastabilidade da prestação jurisdicional), mas tendo
consciência que a justiça está abarrotada de processos,
e sendo seu direito já assegurado por decisão judicial,
prefere que seja reconhecido ADMINISTRATIVAMENTE
seu pedido, evitando mais uma demanda judicial,
com o pagamento de custas, juros legais e honorários
advoca�cios sucumbenciais por parte da Administração
Pública, já que a eventual Ação Ordinária de Cobrança,
a ser impetrada, terá como �tulo executivo, a própria
decisão Judicial já exarada pelo Tribunal de Justiça do
Estado do Espírito Santo.
Ao final, requer seja seu recurso conhecido e provido para
que a decisão exarada no bojo do Protocolo 03480/20198 seja reformada, a fim de que lhe seja concedido o
Abono de Permanência com valores retroativos, a
contar da data da implementação dos requisitos da EC
47/2005, ou seja, 26/09/2017, até a data do ajuizamento
do Mandado de Segurança 07/06/2018 (Proc. 001538732.2018.8.08.0000).
Pois bem.
Na via judicial, por meio do instrumento Mandado
de Segurança, o ora recorrente teve reconhecido o
seu direito ao abono de permanência, com fulcro no
artigo 3º da Emenda Constitucional 47/2005, por ter
implementado os requisitos para a sua aposentadoria
voluntária.
Conforme clara redação do art. 14, § 4º da Lei
12.016/2009, o pagamento de vencimentos e vantagens
que são deferidas em sede de mandado de segurança é o
relativo às prestações que se vencerem a contar da data
do ajuizamento da inicial. Vejamos:
Art. 14. Da sentença, denegando ou concedendo o
mandado, cabe apelação.
Segunda-feira, 26 de agosto de 2019
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(...)
§ 4º O pagamento de vencimentos e vantagens pecuniárias
assegurados em sentença concessiva de mandado de
segurança a servidor público da administração direta ou
autárquica federal, estadual e municipal somente será
efetuado relativamente às prestações que se vencerem a
contar da data do ajuizamento da inicial.
Também é devida menção às Súmulas 269 e 271 do
Supremo Tribunal Federal, que assim dispõe:
SÚMULA 269
O mandado de segurança não é substitutivo de ação de
cobrança.
SÚMULA 271
Concessão de mandado de segurança não produz efeitos
patrimoniais em relação a período pretérito, os quais
devem ser reclamados administrativamente ou pela via
judicial própria.

permanência foi concedido pelo Poder Judiciário, e
inclusive já cumprido por este Tribunal, pleiteando o
recorrente que esta Corte conceda efeitos patrimoniais
a partir da data em que implementou as condições para
a aposentadoria, com base na Emenda Constitucional
47/2005, ou seja, de 26/09/2017, até a data em que
entrou com Mandado de Segurança no Tribunal de
Justiça do Estado do Espírito Santo, até 07/06/2018, já
que esse período não foi abarcado pelo decisum em sede
de mandado de segurança.

de conceder ao ora recorrente o direito aos efeitos
patrimoniais do abono de permanência tendo como
início 26/09/2017 (data da implementação dos requisitos
para a aposentadoria voluntária) até 07/06/2018 (data
do ajuizamento do mandado de segurança), com base na
fundamentação acima.

Dessa forma, reconhecido o direito ao abono de
permanência, com fulcro no art. 3º da Emenda
Constitucional 47/2005, c/c art. 40, § 19 da Constituição
Federal, é de se assegurar, na via administrativa, os
reﬂexos patrimoniais desde a data da ocorrência do
direito, que é quando o recorrente implementou os
requisitos para a sua aposentadoria voluntária.

1.4. Após o trânsito em julgado sejam os presentes autos
ARQUIVADOS.

4. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO

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

Enquanto a Súmula 269 dispõe que o mandado de
segurança não é substitutivo de ação de cobrança, a
Súmula 271 lida com os efeitos patrimoniais desse tipo
de ação, no sentido de vedação a sua incidência a período
pretérito.

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

Tanto o art. 14, § 4º da Lei 12.016/2009, quanto as súmulas
acima transcritas foram utilizadas como fundamento para
a negativa do pleito inicial. Entretanto, não se verifica
nos autos a tentativa de executar a decisão exarada em
sede de mandado de segurança, em termos pretéritos ao
ajuizamento da ação, o que seria vedado, obviamente.
O que o recorrente pretende é ver reconhecido,
administrativamente, o direito ao recebimento de valores
tendo como data inicial aquela em que implementou as
condições para a sua aposentadoria voluntária, com base
no art. 3º da Emenda Constitucional 47/2005.

Conselheiro Relator

Nesse sentido, frise-se que seu direito ao abono de

LUIZ CARLOS CICILIOTTI DA CUNHA
1. ACÓRDÃO:

1.3. CIENTIFICAR os interessados e encaminhar os
presentes autos à Diretoria-Geral de Secretaria deste
Tribunal, para seguimento.

2. Unânime.
3. Data da Sessão: 06/08/2019 – 8ª Sessão Administrativa
do Plenário.
4. Especificação do quórum:

CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Vice-presidente no exercício da presidência
CONSELHEIRO LUIZ CARLOS CICILIOTTI DA CUNHA

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

CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO

1.1. CONHECER o presente Recurso Inominado,
interposto pelo Sr. Gilberto Borges Castello Junior.

CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES

1.2. DAR PROVIMENTO, no mérito, para o fim REFORMAR
a Decisão da Presidência constante do Despacho
13002/2019-8 (Protocolo 3480/2019-8), no sentido

ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR

www.tce.es.gov.br

Relator
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
Secretário-geral das sessões
Segunda-feira, 26 de agosto de 2019
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Atos da 1ª Câmara

1 a CÂMARA

Anual do Consórcio Público da Região Polinorte (CIM
Polinorte), sob a responsabilidade do senhor Eduardo
Marozzi Zanotti, referente ao exercício de 2017.

Acórdãos e Pareceres - 1ª Câmara
ACÓRDÃOS

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

Conselheiros-substitutos
Márcia Jaccoud Freitas
Marco Antônio da Silva

Ministério Público Especial de Contas

NOTIFICAÇÃO do conteúdo dispositivo dos Acórdãos,
nos termos do artigo 66, parágrafo único, da Lei
Complementar nº 621/2012, encontrando-se os autos
na Secretaria Geral das Sessões do Tribunal de Contas
do Estado do Espírito Santo. O inteiro teor dos Acórdãos
se encontra disponível no sítio eletrônico do Tribunal de
Contas do Estado do Espírito Santo.
Acórdão 00772/2019-9 – PRIMEIRA CÂMARA
Processo:
Classificação:
Ordenador

08831/2018-1
Prestação

Exercício:

de

Contas

Anual

de

2017

UG:
CIM POLINORTE - Consórcio
Público da Região Polinorte
Relator:

Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun

Responsável:

EDUARDO MAROZZI ZANOTTI

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE ORDENADOR –
ATOS DE GESTÃO – CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO
POLINORTE – EXERCÍCIO DE 2017 – JULGAMENTO
PELA REGULARIDADE – QUITAÇÃO – CIÊNCIA –
ARQUIVAMENTO.
SESSÕES
Quartas-feiras às 14 horas

No Relatório Técnico 00077/2019-1 (peça 67), a área
técnica apontou indícios de irregularidades, reproduzidos
na Instrução Técnica Inicial 00172/2019-1 (peça 68) e na
Decisão Segex 00155/2019-6 (peça 69) que embasou a
citação do responsável.
Em atenção ao Termo de Citação 00220/2019-5 (peça
70), o gestor encaminhou documentos e justificativas
(peças 73 a 77), as quais foram devidamente analisadas
pelo Núcleo de Controle Externo de Contabilidade
e Economia (NCE), que elaborou a Instrução Técnica
Conclusiva 01776/2019-6 (peça 82), opinando pelo
julgamento pela regularidade das contas, concluindo nos
seguintes termos:
[...]
3. CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Foi examinada a Prestação de Contas Anual relativa à
CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO POLINORTE, exercício
de 2017, formalizada de acordo com a Resolução TC
261/13 e alterações posteriores, sob a responsabilidade
da Sr. EDUARDO MAROZZI ZANOTTI.

O CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS
CHAMOUN:

Quanto ao aspecto técnico-contábil e o disposto
na legislação pertinente, opina-se pelo julgamento
REGULAR da prestação de Contas do Sr. EDUARDO
MAROZZI ZANOTTI, no exercício de 2017, conforme
dispõe o art. 84, inciso I, da Lei Complementar 621/2012
c/c art.161, do Regimento Interno do TCEES, aprovado
pela Resolução 261/2013.

I

[...]

RELATÓRIO

Versam os presentes autos sobre a Prestação de Contas
www.tce.es.gov.br

Encaminhados os autos ao Ministério Público Especial
Segunda-feira, 26 de agosto de 2019
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de Contas para manifestação, o procurador Heron
Carlos Gomes de Oliveira elaborou o Parecer do
Ministério Público de Contas 02289/2019-1 (peça 86)
acompanhando a área técnica.
II

FUNDAMENTOS

Examinando os autos, verifico que se encontra
devidamente instruído, portanto, apto à apreciação de
mérito, eis que observados todos os trâmites legais e
regimentais.
Neste sentido, ante a documentação conduzida aos
autos, com as manifestações da área técnica e do
Ministério Público Especial de Contas, tornam-se
desnecessárias maiores considerações, eis que as razões
para sugerirem a regularidade das contas apresentadas,
referentes ao exercício de 2017, são bastante razoáveis e
coadunam-se com as normas atinentes à matéria.
III

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO

Por todo o exposto e com base na competência outorgada
pelo inciso V, do artigo 29, da Resolução TC 261, de 4
de junho de 2013 (Regimento Interno do Tribunal de
Contas), acompanho o entendimento da área técnica
e do Ministério Público Especial de Contas e VOTO no
sentido de que o Colegiado aprove a seguinte proposta
de deliberação:
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Conselheiro relator
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as
razões expostas pelo relator, em:

1.1.
Julgar REGULARES as contas do Consórcio
Público da Região Polinorte, sob a responsabilidade
do senhor Eduardo Marozzi Zano�, relativas ao
exercício de 2017, nos termos do art. 84, inciso I, da Lei
Complementar Estadual 621, de 8 de março de 2012,
dando quitação ao responsável, nos termos do art. 85
do mesmo diploma legal;

Processo: 03269/2018-3

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

Procuradores: GREGORIO RIBEIRO DA SILVA (OAB:
16046-ES), ALTAMIRO THADEU FRONTINO SOBREIRO
(OAB: 15786-ES)

1.3.

ARQUIVAR os autos, após o trânsito em julgado.

2. Unânime.
3. Data da Sessão: 26/06/2019 – 20ª Sessão Ordinária da
Primeira Câmara.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
(presidente), Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
(relator) e Luiz Carlos Ciciliotti da Cunha.
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
Relator
CONSELHEIRO LUIZ CARLOS CICILIOTTI DA CUNHA
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS
HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Em substituição ao procurador-geral
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões
Acórdão 00773/2019-9 – PRIMEIRA CÂMARA

www.tce.es.gov.br

Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2017
UG: PMG - Prefeitura Municipal de Guaçuí
Relator:

Luiz Carlos Ciciliotti da Cunha

Responsável:

VERA LUCIA COSTA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – PREFEITURA
MUNICIPAL DE GUAÇUÍ - EXERCÍCIO DE 2017
– JULGAMENTO PELA IRREGULARIDADE DAS
CONTAS COM AUSÊNCIA DE EFEITOS PARA FINS DE
INELEGIBILIDADE – MULTA - APÓS TRÂNSITO EM
JULGADO DO ACÓRDÃO, POR FORÇA DA TESE FIXADA
PELO STF NO RE Nº 848.826, COMUNICAÇÃO DO
JULGAMENTO À CÂMARA MUNICIPAL, SOB A FORMA
DE PARECER PRÉVIO, PARA FINS DE INELEGIBILIDADE
(LEI COMPLEMENTAR Nº 64/90, ART. 1º, I, g, ALTERADO
PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 135/2010) - DETERMINAR
– MONITORAR - ENCAMINHAR AO MINISTÉRIO
PÚBLICO DE CONTAS PARA ACOMPANHAMENTO DAS
MULTAS APLICADAS – DAR CIÊNCIA - ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO LUIZ CARLOS CICILIOTTI DA
CUNHA:
RELATÓRIO:
Tratam os autos da Prestação de Contas Anual da
Prefeitura Municipal de Guaçuí, referente ao exercício
de 2017, sob a responsabilidade da senhora Vera Lúcia
Costa.
Com base no Relatório Técnico nº 00244/2018-2 e na
Segunda-feira, 26 de agosto de 2019
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Instrução Técnica Inicial n.º 00471/2018-5, foi proferida
a Decisão SEGEX n.º 0469/2018-8, por meio da qual a
gestora responsável foi citada para justificar os seguintes
indícios de irregularidades:
2.1 Descumprimento do prazo de envio da Prestação de
Contas;
3.1.12 Divergência entre o saldo da Dívida Flutuante e
o saldo do Passivo Financeiro evidenciado no Balanço
Patrimonial;
3.3.1 Ausência de medidas administrativas que
viabilizassem a emissão do parecer do controle interno
sobre a Prestação de Contas Anual; e
3.4.1. Ausência de recolhimento da contribuição
patronal (RPPS).
Devidamente citada, a responsável apresentou suas
razões de justificativas (Defesa n.º 01433/2018-1 e
peças complementares 20184/2018-6, 20185/2018-1,
20186/2018-5).
Instado a manifestar-se, o Núcleo de Controle Externo de
Economia e Contabilidade – NCE, por meio da Instrução
Técnica Conclusiva n.º 0482/2019-1, opinou pelo
afastamento das irregularidades constantes dos itens
3.1.12 e 3.4.1 e pela manutenção das irregularidades
dos itens 2.1 e 3.3.1 do RT 00244/2018-2, e por
consequência pelo julgamento IRREGULAR da prestação
de contas anual, com proposição de aplicações de multas
por atraso no envio da prestação de contas anual e em
função do julgamento, com determinações.
Suscitou, ainda, a emissão de parecer prévio
recomendando a REJEIÇÃO da prestação de contas da
Senhora Vera Lúcia Costa, nos termos do art. 1º, inciso
I, alínea “g”, da Lei Complementar nº 64, de 18 de maio

de 1990.

VOTO

O Ministério Público de Contas, por meio do Parecer n.º
01288/2019-5, de lavra do Procurador Luciano Vieira,
anui aos argumentos fáticos e jurídicos delineados na
Instrução Técnica Conclusiva e pugna que seja emitido
PARECER PRÉVIO recomendando-se ao Legislativo
Municipal, a REJEIÇÃO das contas do Executivo Municipal
de Guaçuí, referentes ao exercício de 2017, sob
responsabilidade de Vera Lúcia Costa, com proposição
de expedir as seguintes determinações:

FUNDAMENTAÇÃO:

aquelas propostas pelo Núcleo de Controle Externo de
Contabilidade e Economia contidas na ITC – 482/2019, e

Inobservância ao artigo 139 da Resolução TC 261/2013.

ao Poder Executivo Municipal para que divulgue
amplamente, inclusive em meios eletrônicos de acesso
público, a prestação de contas relativa ao exercício
financeiro em questão e o respectivo parecer prévio, na
forma do art. 48 da LC n. 101/00.
Tendo os autos integrado a pauta da 18ª Sessão
Ordinária da 1ª Câmara, em 12 de junho de 2019, a
senhora Vera Lúcia Costa, por seu patrono, apresentou
argumentos, em sede de sustentação oral, no intuito
de suprimir as irregularidades apontadas na Instrução
Técnica Inicial 00471/2018-5, somente em relação
aos itens 2.1 (Descumprimento do prazo de envio da
Prestação de Contas) e 3.3.1 (Ausência de medidas
administrativas que viabilizassem a emissão do parecer
do controle interno sobre a Prestação de Contas Anual),
mantidas pela área técnica por meio da ITC 482/2019,
conforme Notas Taquigráficas 00107/2019-7 e Memorial
00091/2019-1, que estão sendo objeto de apreciação
neste Voto.
É o Relatório. Passo a fundamentar.
www.tce.es.gov.br

Analisados os autos, verifico que a área técnica e o
Ministério Público de Contas manifestaram-se pela
irregularidade e rejeição da Prestação de Contas Anual,
conforme os fundamentos expostos pelo corpo técnico
na Instrução Técnica Conclusiva n.º 0482/2019-1, abaixo
transcritos:
DESCUMPRIMENTO DO PRAZO DE ENVIO DA PRESTAÇÃO
DE CONTAS (ITEM 2.1 DO RT 244/2018-2)
DOS FATOS
Conforme relatado no RT 244/2018-2:
A Prestação de Contas foi encaminhada a este Tribunal,
por meio do sistema CidadES, em 30/05/2018, nos
termos do art. 139 do Regimento Interno do Tribunal
de Contas do Estado do Espírito Santo, aprovado pela
Resolução TC 261/2013, não observando, portanto, o
prazo regimental.
Dessa forma, com vistas ao cumprimento do disposto no
artigo 71, inciso III, da Constituição Estadual e art. 168
do Regimento Interno do TCEES, o prazo para julgamento
das contas encerra-se em 31/12/2019.
Tendo em vista o descumprimento do prazo de envio
da PCA, propõe-se a citação do gestor para apresentar
justificativa tendo como fundamento o art. 139 do
RITCEES.
DAS JUSTIFICATIVAS
Após regular citação, Termo de Citação 878/2018-8,
a gestora responsável apresentou documentos e as
seguintes alegações de defesa, como segue:
Segunda-feira, 26 de agosto de 2019
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Relata-se que a prestação de contas teria sido
encaminhada ao TCEES por meio do sistema CidadES
em 30/05/2018, não tendo sido observado o prazo
regimental.
Em relação ao atraso no envio da prestação de contas,
esclarece a Manifestante que o atraso ocorrido se deu
em razão de detalhes relacionados à consolidação do
cálculo atuarial por parte do Fundo de Aposentadoria e
Pensão dos Servidores Públicos do Município de Guaçuí
(FPAS).
Tem-se, portanto, que o atraso no envio da PCA decorreu
de circunstâncias alheias à vontade da Manifestante.
A Manifestante já veio aos autos, nos termos do
Documento Eletrônico n. 15, trazendo as justificativas
acima sobre o atraso no envio da PCA.
Entende-se que o atraso no envio não trouxe prejuízo à
ação fiscalizadora e de controle externo. A PCA encontrase analisada dentro do próprio exercício de 2018,
comparecendo a Manifestante neste ato para apresentar
os seus esclarecimentos. Por outro lado, o vencimento
da PCA ocorrerá em 31/12/2019.
Com base nas razões expostas, pede-se o afastamento
da irregularidade.
DA ANÁLISE
O presente indicativo de irregularidade se refere ao
descumprimento do prazo de envio da prestação de
contas anual.
Após regular citação, a defendente afirma que o atraso
se deu em razão de detalhes relacionados à consolidação
do cálculo atuarial por parte do Fundo de Aposentadoria
e Pensão dos Servidores Públicos do Município de
Guaçuí. Aduz ainda que o atraso no envio não trouxe

prejuízo à ação fiscalizadora e de controle externo.

Conforme relatado no RT 244/2018-2:

Inicialmente é importante destacar que, o presente
indicativo de irregularidade também fora apontado
quando da análise da Prestação de Contas Anual,
exercício 2016, processo TC 5559/2017, sendo que
naquela ocasião a irregularidade fora mantida visto
que a gestora responsável não apresentou explicações
quanto ao atraso no envio da PCA.

Da análise do Balanço Patrimonial e do Demonstrativo
da Dívida Flutuante, observa-se divergência no valor do
Passivo Financeiro evidenciado, como segue:

Neste exercício, embora a gestora tenha apresentado
suas alegações, estas estão desacompanhadas de
quaisquer documentos comprobatórios, necessários
e suficientes a fim de justificar o descumprimento
do prazo legal para apresentação dos documentos
referentes à PCA 2017.
Ademais, o motivo ensejador da demora da entrega
da PCA deriva de deficiência da própria gestão, como
por exemplo, a falta de providência tempestiva para
viabilizar a documentação que serve de suporte aos
registros contábeis. Desta forma, entende-se não ser
motivo legítimo para justificar o atraso no cumprimento
do prazo regulamentar.
Sendo assim, sugere-se manter o presente indicativo
de irregularidade, com aplicação de multa à Sra. Vera
Lúcia Costa, tendo em vista os artigos 139, Resolução TC
261/2013 e 135 da Lei Complementar 621/2012.
DIVERGÊNCIA ENTRE O SALDO DA DÍVIDA FLUTUANTE
E O SALDO DO PASSIVO FINANCEIRO EVIDENCIADO NO
BALANÇO PATRIMONIAL (ITEM 3.1.12 DO RT 244/20182)

(FIGURA)
É importante destacar que a divergência apontada é no
mesmo montante dos restos a pagar processados. Assim,
conclui-se que o demonstrativo da Dívida Flutuante
encaminhado deixou de evidenciar a movimentação dos
restos a pagar processados.
Por conseguinte, sugere-se citar o gestor responsável,
para apresentar as razões de justificativas que julgar
necessárias.
DAS JUSTIFICATIVAS
Após regular citação, Termo de Citação 878/2018-8,
a gestora responsável apresentou documentos e as
seguintes alegações de defesa, como segue:
Sobre o presente apontamento, relata-se divergência
no valor do Passivo Financeiro exposto no Balanço
Patrimonial e no Demonstrativo da Dívida Flutuante.
Ressaltou-se ainda que tal divergência seria no mesmo
montante nos restos a pagar, apontando-se que o
Demonstrativo da Dívida Flutuante teria deixado
de evidenciar a movimentação dos restos a pagar
processados.

Inobservância aos artigos 85, 89, 100, 101 e 105, da lei
federal 4.320/1964.

Analisando-se o arquivo “DEMDFLT.xml” encaminhado
na PCA, realmente não constam os restos a pagar
processados, mas ao se imprimir o mesmo arquivo em
formato “.PDF”, nota-se que estão discriminados os
restos a pagar e também as consignações e os depósitos.

DOS FATOS

Questionou-se junto à empresa E&L Produções de
www.tce.es.gov.br
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So�ware LTDA, que fornece o sistema de contabilidade,
sobre o ocorrido. Foi relatado que uma análise acerca do
ocorrido será realizada. Além disso, todas as providências
necessárias ao devido acerto serão tomadas. Anexa-se
o arquivo impresso em PDF (doc. 01), comprovando-se
que o Demonstrativo da Dívida Flutuante se encontra
materialmente correto, e da mesma forma o Balanço
Patrimonial.

Pelo exposto, considerando que o novo demonstrativo
apresentado não altera os resultados do exercício,
sugere-se acatar as justificativas da gestora e afastar o
presente indicativo de irregularidade.

seguintes alegações de defesa, como segue:

AUSÊNCIA DE MEDIDAS ADMINISTRATIVAS QUE
VIABILIZASSEM A EMISSÃO DO PARECER DO CONTROLE
INTERNO SOBRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (ITEM
3.3.1 DO RT 244/2018-2)

Com base em tal ordem de ideias, pede-se o afastamento
do indício de irregularidade.

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

Relata-se que o parecer do órgão não emitiu, ou abstevese de emitir opinião sobre as demonstrações contábeis
devido à ausência de capacidade técnica contábil da
Controladora Geral que subscreve o relatório e o parecer.

DA ANÁLISE

Conforme relatado no RT 244/2018-2:

O presente indicativo de irregularidade se refere à
divergência entre o saldo da Dívida Flutuante e o saldo do
Passivo Financeiro evidenciado no Balanço Patrimonial.

Ao analisar o Relatório e o Parecer Conclusivo do
Controle Interno, exigidos no §2º do art. 82 da Lei
Complementar Estadual 621/2012, no §4º do art. 135 do
Regimento Interno do TCEES e na IN 43/2017, concluise que o Sistema de Controle Interno não está atuando
de forma adequada, indicando que o mesmo não está
totalmente implementado.

Devidamente citada, a gestora responsável alega que
divergência apontada seria no mesmo montante nos
restos a pagar, apontando-se que o Demonstrativo
da Dívida Flutuante teria deixado de evidenciar a
movimentação dos restos a pagar processados.
Compulsando as justificativas e os documentos
apresentados pela defesa verifica-se que merecem
prosperar, visto que o Demonstrativo da Dívida Flutuante
apresentado quando da Prestação de Contas Anual
não evidenciava a movimentação dos restos a pagar
processados, que totalizaram R$ 422.400,25 ao final de
2017.
Sendo assim, verifica-se que o novo demonstrativo
acostado pela defesa demonstra a correta
movimentação dos restos a pagar (processados e não
processados) e dos depósitos e consignações, em
consonância com o passivo financeiro evidenciado no
Balanço Patrimonial.

O Parecer não emite opinião, ou seja, absteve-se de
opinar sobre as demonstrações contábeis devido à
ausência de capacidade técnica contábil da controladora
geral que subscreve o Relatório e Parecer e, ainda, não
dispõe de colaboradores lotados na Controladoria Geral
com habilitação para realizar as análises e emitir parecer.
Diante do exposto, sugere-se CITAR o gestor responsável
para apresentar justificativas pela ausência de tomada
de medidas necessárias e suficientes que viabilizassem
a emissão do parecer do controle interno sobre a
prestação de contas anual.
DAS JUSTIFICATIVAS
Após regular citação, Termo de Citação 878/2018-8,
a gestora responsável apresentou documentos e as
www.tce.es.gov.br

Aponta a equipe técnica que o Sistema de Controle Interno
não estaria atuando de forma adequada, demonstrando
que não estaria totalmente implementado.

Quanto à referida inconsistência, esclarece-se que o
Sistema de Controle Interno do Município de Guaçuí
foi instituído por meio da Lei Municipal n. 3.816/2011,
alterada pelas Leis n. 3.995/2013, Leis Complementares
n. 054/2013 e n. 069/2017, revogadas pela Lei n.
4221/2018, onde passou a dispor sobre todos os cargos,
e também quanto ao devido suporte ao Controle Interno.
Destaca-se desta última lei, cópia em anexo (doc. 02), os
seguintes dispositivos, que dispõem sobre as atribuições
do Superintendente de Controle Interno e a necessidade
de formação superior em Ciências Contábeis:
SUPERINTENDÊNCIA DE CONTROLE INTERNO
Art. 23. A Superintendência de Controle Interno do
Município, órgão diretamente ligado à Controladoria
Geral do Município tem como competência o
desenvolvimento das seguintes atribuições:
I - Programar e planejar a realização de atividades de
controle interno na Administração Pública Municipal;
II – Emitir pareceres de natureza administrativa, contábil,
financeira, orçamentária, patrimonial e operacional,
elaborando os relatórios técnicos de análise da aplicação
e da gestão dos recursos públicos de responsabilidade
do Município de Guaçuí;
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III - Auxiliar na elaboração de parecer técnico nas
prestações de contas da Administração, realizando
diligências, vistorias e análises de legislação específica
necessárias à complementação de informações;

Geral na sua representação funcional e social;

IV - Analisar prestações de contas de ordenadores
de despesas e almoxarifes relativamente a recursos
públicos;

§ 1º. Para exercer a atribuições da SUPERINTENDÊNCIA
DE CONTROLE INTERNO fica criado 01 (um) cargo
comissionado de SUPERINTENDENTE DE CONTROLE
INTERNO, com as seguintes atividades: Referência: CC3.

V - Emitir parecer e manifestar-se nas denúncias ou
representações feitas sobre possíveis irregularidades na
aplicação de recursos públicos;
VI - Analisar e emitir parecer sobre licitação, dispensa
e inexigibilidade de licitação na contratação de
fornecimento de bens, serviços ou obras, na celebração
de convênios ou instrumento congêneres, concessão,
permissão, autorização públicas e parcerias públicoprivadas;
VII – Orientar os órgãos da Administração na gestão de
recursos públicos;
VIII - analisar e instruir os atos e procedimentos relativos
à gestão fiscal;
IX - analisar e instruir os procedimentos de fiscalização
de arrecadação, gestão e destinação das receitas
públicas, além de fiscalização relativa à concessão e
administração de bene�cios fiscais ou financeiros, como
aqueles relativos à renúncia de receita e de fiscalização
de despesa ou de alienação de bens.
X - planejar, coordenar, supervisionar e executar
atividades relacionadas a recursos humanos, materiais e
serviços, patrimonial e documental da Administração e
realizar estudos para elaboração de normas destinadas à
padronização da gestão do Município;
XI - Prover assistência direta e imediata ao Controlador

XII - Praticar os atos pertinentes às atribuições descritas
nesta Lei ou outras correlatas e eventuais previstas para
o referido cargo.

I - programar e planejar a realização de atividades de
controle interno na Administração Pública Municipal;
II – emitir pareceres de natureza administrativa, contábil,
financeira, orçamentária, patrimonial e operacional,
elaborando os relatórios técnicos de análise da aplicação
e da gestão dos recursos públicos de responsabilidade
do Município de Guaçuí;
III - auxiliar na elaboração de parecer técnico nas
prestações de contas da Administração, realizando
diligências, vistorias e análises de legislação específica
necessárias à complementação de informações;
IV - analisar prestações de contas de ordenadores
de despesas e almoxarifes relativamente a recursos
públicos;
V - emitir parecer e manifestar-se nas denúncias ou
representações feitas sobre possíveis irregularidades na
aplicação de recursos públicos;
VI - analisar e emitir parecer sobre licitação, dispensa
e inexigibilidade de licitação na contratação de
fornecimento de bens, serviços ou obras, na celebração
de convênios ou instrumento congêneres, concessão,
permissão, autorização públicas e parcerias públicoprivadas;
www.tce.es.gov.br

VII – orientar os órgãos da Administração na gestão de
recursos públicos;
VIII - analisar e instruir os atos e procedimentos relativos
à gestão fiscal;
IX - analisar e instruir os procedimentos de fiscalização
de arrecadação, gestão e destinação das receitas
públicas, além de fiscalização relativa à concessão e
administração de bene�cios fiscais ou financeiros, como
aqueles relativos à renúncia de receita e de fiscalização
de despesa ou de alienação de bens.
X - planejar, coordenar, supervisionar e executar
atividades relacionadas a recursos humanos, materiais e
serviços, patrimonial e documental da Administração e
realizar estudos para elaboração de normas destinadas à
padronização da gestão do Município;
XI - Prover assistência direta e imediata ao Controlador
Geral na sua representação funcional e social;
XII - Praticar os atos pertinentes às atribuições descritas
nesta Lei ou outras correlatas e eventuais previstas para
o referido cargo.
XIII – Participar dos eventos promovidos pela
administração municipal buscando, sempre que
necessário, promover a ordem, com dedicação e postura.
§ 2º - Para ocupar o cargo comissionado de
SUPERINTENDENTE DE CONTROLE INTERNO, é exigida
a formação de nível superior na área de Ciências
Contábeis. [grifo nosso]
Até então a Controladoria Interna Municipal contava
apenas com o cargo de Secretário Municipal de Controle
Interno, não possuindo dessa forma equipe técnica
operacional para desenvolver todas as atividades
pertinentes ao órgão.
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Demonstra-se, dessa forma, que medidas administrativas
vêm sendo empreendidas para dotar o órgão de Controle
Interno de toda a estrutura necessária ao desempenho
de suas atividades.
Em razão do exposto, pede-se o afastamento do indício
de irregularidade.
DA ANÁLISE
O presente indicativo de irregularidade se refere à
ausência de medidas administrativas para o pleno
funcionamento do Sistema de Controle Interno.
Quanto a este item, a defesa alega que o parecer do
órgão não emitiu, ou absteve-se de emitir opinião
sobre as demonstrações contábeis devido à ausência
de capacidade técnica contábil da Controladora Geral
que subscreve o relatório e o parecer. Apresenta ainda
a Lei 4.221/2018 que estabelece em seu artigo 23, §2º
a exigência de formação de nível superior em Ciências
Contábeis para ocupar o cargo de Superintende de
Controle Interno.
Preliminarmente é importante frisar que o presente
indicativo de irregularidade também fora apontado
quando da análise da Prestação de Contas Anual,
exercício 2016, processo TC 5.559/2017, sendo que
naquela ocasião a irregularidade fora mantida visto
que a gestora responsável não apresentou explicações
quanto àquele apontamento.
Nesta ocasião a defesa limita-se a dizer que o responsável
pelo controle interno não possuía capacidade técnica
para análise dos demonstrativos contábeis e emissão de
uma opinião conclusiva sobre os mesmos, e apresenta
a Lei 4221, de 19 de junho de 2018, que estabelece a
obrigatoriedade de formação em Ciências Contábeis

para o exercício do cargo de Superintende de Controle
Interno.
Assim, da análise das justificativas apresentadas verificase que as mesmas não devem prosperar visto que a
nomeação de um Controlador com conhecimentos
técnicos compa�veis para o exercício do cargo não
dependia de lei específica que a autorizasse, estando
tal nomeação dentro do poder discricionário da gestora
responsável, que deveria ter escolhido alguém que
possuísse os requisitos necessários para o desempenho
de suas funções, bem como dotado o controle interno
de recursos humanos e materiais suficientes para seu
regular funcionamento.
Pelo exposto, considerando que não houve a análise
e a emissão de uma opinião conclusiva sobre os
demonstrativos contábeis, opina-se no sentido de
manter o presente indicativo de irregularidade.
AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO
PATRONAL (ITEM 3.4.1 DO RT 244/2018-2)
Inobservância aos artigos 40 e 195, inciso II da
Constituição Federal
DOS FATOS
Conforme relatado no RT 244/2018-2:
No que tange ao pagamento das contribuições
previdenciárias patronais do RPPS, verifica-se, na
tabela 15, que os valores empenhados e liquidados
representaram 11,05% e os valores pagos representaram
2,91% dos valores devidos, sendo considerados como
passíveis de justificativas, para fins de análise das contas,
tendo em vista a ausência do recolhimento da parte
patronal no montante R$ 944.025,16. Observa-se no
item 3.5 deste RT o reconhecimento, em 2016, de débitos
www.tce.es.gov.br

previdenciários do RPPS no valor de R$ 23.047.389,85.
Desta forma, propõem-se a citação do gestor para
apresentar os documentos e razões de justificativa que
julgar necessários, tendo em vista os artigos 40 e 195,
inciso I da Constituição Federal.
DAS JUSTIFICATIVAS
Após regular citação, Termo de Citação 878/2018-8,
a gestora responsável apresentou documentos e as
seguintes alegações de defesa, como segue:
Questiona-se sobre o presente tópico a ausência de
recolhimento de contribuições patronais na ordem de R$
944.025,16 (novecentos e quarenta e quatro mil, vinte e
cinco reais e dezesseis centavos).
Em relação ao recolhimento das contribuições
previdenciárias ao RPPS, em 2017, no mês de novembro
foram realizados parcelamentos das contribuições
patronais, com o reconhecimento como dívida fundada.
Junta-se em anexo os parcelamentos realizados (doc. 03):
Acordo n. 2208/2017 e o Acordo n. 2207/2017, cabendo
destacar que os referidos parcelamentos englobam todo
Município e não somente a unidade gestora sob análise.
Pede-se o afastamento do início de irregularidade, em
razão dos esclarecimentos e da documentação juntada.
DA ANÁLISE
O presente indicativo de irregularidade se refere
à ausência de recolhimento das contribuições
previdenciárias patronais devidas ao RPPS.
Com relação a este apontamento a defesa alega que em
novembro de 2017 foram realizados dois parcelamentos
das contribuições patronais, Acordo 2207 e 2208/2017,
referente a dívidas de todo o Município.
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Inicialmente, é imperioso ressaltar que o parcelamento
de débitos previdenciários demanda lei autorizativa
específica do Poder Legislativo, tendo em vista o artigo
29 da Lei Complementar 101/2000 (LRF).
Sendo assim, em consulta ao sitio eletrônico da Câmara
Municipal de Guaçuí foi encontrada a Lei Ordinária
4167/2017 que autoriza o Poder Executivo a realizar
o parcelamento e/ou reparcelamento dos débitos
do Município de Guaçuí com seu Regime Próprio de
Previdência Social - RPPS, gerido pelo FAPSPMG - Fundo
de Aposentadoria e Pensão dos Servidores Públicos do
Município de Guaçuí, e autoriza ainda a retenção no
Fundo de Participação dos Municípios.
Compulsando os documentos acostados pela defesa
verifica-se dois Termos de Acordo de Parcelamento
e Confissão de Débitos Previdenciários (CADPREV
2207/2017 e 2208/2017), dos quais extraem-se as
seguintes informações:
(FIGURA)
Sendo assim, considerando que o gestor responsável
comprovou a realização do parcelamento dos valores
devidos junto ao RPPS, sugere-se afastar o presente
indicativo de irregularidade, porém, passível de
ressalva e determinação.
Todavia, da análise da tabela acima, constata-se que os
parcelamentos se referem a valores não pagos no período
de 12/2016 a 11/2017, sendo que, o não pagamento dos
valores devidos no prazo legal, gerou o pagamento de
atualização (R$ 37.448,52), juros (R$ 86.618,69) e multa
(R$ 6.195,27), que totalizam R$ 130.262,48.
Assim, propõe-se determinar ao gestor tomar as
medidas administrativas necessárias, nos termos do art.

2º da IN TCEES 32/2014, a fim de apurar a totalidade dos
encargos financeiros incidentes sobre recolhimento de
contribuições previdenciárias em atraso (R$ 130.262,48),
bem como a responsabilidade e o ressarcimento aos
cofres do município, tendo em vista que tal despesa é
considerada ilegítima e contrária à finalidade pública,
impondo-se a sua glosa.
3. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Foi examinada a Prestação de Contas Anual de gestão
relativa à Prefeitura Municipal de Guaçuí, exercício
de 2017, formalizada de acordo com a IN 43/2017, e
conforme escopo definido na Resolução TC 297/2016 e
alterações posteriores.
Apontados indicativos de irregularidades no RT
244/2018, assegurou-se ao responsável indicado o
direito ao contraditório e à ampla defesa, observado,
portanto, o devido processo legal.
Devidamente citada, a responsável pela gestão da
Prestação de Contas sob exame, Sra. Vera Lucia Costa,
apresentou justificativas com documentação de suporte,
em resposta ao Termo de Citação 878/2018, ficando
mantida, após a análise, a irregularidade apontada no
item 3.3.1 do RT 244/2018, além do descumprimento
do prazo de envio da PCA ao TCEES (item 2.1 do RT
244/2018).
Diante do exposto e do que consta dos autos, submetese à consideração superior a seguinte proposta de
encaminhamento:
1. Julgar IRREGULAR a prestação de contas anual de
gestão da Sra. Vera Lucia Costa, no exercício das funções
de ordenadora de despesas da Prefeitura Municipal de
Guaçuí, no exercício de 2017, na forma do artigo 84 da
www.tce.es.gov.br

Lei Complementar Estadual 621/2012, aplicando-lhe,
ainda, MULTA individual com base nos artigos 87, inciso
IV e 135, incisos I e II da Lei Complementar 621/2012, e
art. 389, I do RITCEES;
2. Exclusivamente para os fins do disposto na Decisão
Plenária TC-13/2018, que dispõe sobre a aplicação no
âmbito deste Tribunal da interpretação da fixação de
tese jurídica de repercussão geral pelo Supremo Tribunal
Federal, em sede de Recurso Extraordinário nº 848.826/
DF, emitir parecer prévio pela REJEIÇÃO da prestação
de contas anual de gestão, exercício de 2017, sob
responsabilidade da Sra. Vera Lucia Costa, objetivando
instrumentalizar o julgamento pela Câmara Municipal de
Guaçuí, nos termos do art. 1º, inciso I, alínea “g”, da Lei
Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990.
3. Determinar à gestora:
- Que observe rigorosamente o prazo regimental para
envio da Prestação de Contas Anual a esta Corte de
Contas para análise e julgamento;
- Que adote as medidas administrativas e legais
necessárias e suficientes a fim de garantir o pleno
funcionamento do Sistema de Controle Interno, bem
como a devida analise e emissão de uma opinião
conclusiva sobre os demonstrativos contábeis e demais
peças integrantes da Prestação de Contas Anual a ser
enviada a esta Corte de Contas;
- Que tome as medidas administrativas para
responsabilizar e recompor o erário municipal com os
valores dispendidos com encargos financeiros por atraso
na quitação de débitos previdenciários, tendo em vista o
art. 37 da Constituição da República.
Cabe ressaltar que em relação ao item 2.2 da Instrução
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Técnica Conclusiva (Divergência entre o saldo da dívida
ﬂutuante e o saldo do passivo financeiro evidenciado no
balanço patrimonial - item 3.1.12 do RT 244/2018), após
análise das justificativas apresentadas pela defesa, a área
técnica sugeriu afastar o indicativo de irregularidade,
sendo acompanhada pelo Ministério Público de Contas.
Assim, estou acatando tal posicionamento.
Contudo, dos elementos constantes dos autos, divirjo
parcialmente do entendimento da área técnica e
Ministerial, conforme relato a seguir:
Em relação ao item 2.1 da ITC 00482/2019-1 –
Descumprimento do prazo de envio da prestação de
contas (Item 2.1 do RT 244/2018-2).
Conforme Relatório Técnico 00244/2018-8 a prestação
de contas foi encaminhada a este Tribunal, por meio
do sistema CidadES, em 30/05/2018, não observando o
prazo regimental. A defesa justifica que o atraso ocorreu
em razão de detalhes relacionados à consolidação do
cálculo atuarial por parte do Fundo de Aposentadoria
e Pensão dos Servidores Públicos do Município de
Guaçuí (FAPS) e que tal fato não trouxe prejuízo à ação
fiscalizadora e de controle externo.
A área técnica, em análise às justificativas opinou pela
manutenção da irregularidade, com aplicação de multa,
em virtude das alegações não estarem acompanhadas
de documentos comprobatórios a fim de justificar o
descumprimento do prazo legal para apresentação dos
documentos referentes à PCA 2017. Registra ainda que
o motivo ensejador da demora da entrega da prestação
de contas deriva de deficiência da própria gestão, e
exemplifica, a falta de providência tempestiva para
viabilizar a documentação que serve de suporte aos
registros contábeis.

Em sede de sustentação oral, a defesa argumenta
que o atraso não foi causado por nenhuma ação ou
omissão por parte da Prefeita, mas sim por parte de
atrasos relacionados à consolidação do cálculo atuarial
por parte do Fundo de Aposentadoria e Pensão dos
Servidores Públicos do Município de Guaçuí. Justifica
ainda que o atraso foi por um curto lapso temporal e
não trouxe nenhum prejuízo para a análise e que o prazo
para apreciação das contas vencerá no dia 31/12/2019.
Ressalta ainda que tanto o Plenário quanto a Câmara
já tiveram oportunidade de analisar casos exatamente
iguais e chegaram à conclusão que essa irregularidade
não seria capaz de ensejar a desaprovação das
contas. E assim sugere o afastamento do indicativo de
irregularidade e a aplicação da pena de multa.
Assim, tendo em vista as justificativas apresentadas
pela defesa, foi consultada a prestação de contas
anual do exercício de 2016 (Processo TC-05465/20176), cuja responsabilidade pelo envio era da Srª Vera
Lúcia Costa e observou-se que tal irregularidade foi
objeto de apontamento naqueles autos, tendo a
gestora apresentado a mesma justificativa, ou seja,
que a entrega intempestiva foi decorrente do atraso na
entrega das informações pelo FAPS, e que após o envio
dessa unidade, houve a consolidação e o envio das
informações ao TCEES.
Entendo desta forma, que tendo ocorrido também
o problema em relação à prestação de contas do
exercício de 2016, decorrente do envio intempestivo das
informações do FAPS, deveria a responsável ter adotado
medidas, a fim de que tal fato não ocorresse também
nos exercícios seguintes.
Quanto à alegação de que o atraso não trouxe prejuízo
www.tce.es.gov.br

à análise, a mesma não é suficiente para afastar a
irregularidade. Observa-se, conforme comentado acima,
a reincidência no encaminhamento intempestivo de
prestações de contas a esta Corte de Contas, conforme
se constata nos processos em referência (Processo TC3269/2018, 05465/2017-6) e ainda no processo TC3813/2018-4 (Prestação de Contas Mensal referente aos
meses 12, 13 e 14 do exercício de 2017).
Pelos motivos expostos, considerando a análise realizada
pela ITC 00482/2019-1, acompanho o posicionamento da
área técnica pela manutenção da irregularidade, porém,
sem o condão de macular as contas, com aplicação da
multa sugerida.
Quanto ao item 2.3 da ITC 00482/2019-1 – Ausência de
medidas administrativas que viabilizassem a emissão do
Parecer do Controle Interno sobre a Prestação de Contas
Anual (Item 3.3.1 do RT 244/2018-2).
Na análise inicial a área técnica manifestou-se no sentido
de que o Sistema de Controle Interno não atua de forma
adequada, indicando que o mesmo não se encontrava
totalmente implementado, considerando que o Parecer
Conclusivo do Controle Interno não emitiu opinião,
ou seja, absteve-se de opinar sobre as demonstrações
contábeis, devido à ausência de capacidade técnica
contábil da controladora geral, bem como não dispõe
de colaboradores lotados na Controladoria Geral com
habilitação para realizar as análises e emitir parecer.
Na defesa apresentada a responsável esclareceu que o
Sistema de Controle Interno municipal foi instituído por
meio da Lei Municipal nº 3.816/2011 (alterada pelas Leis
nº 3.995/2013 e Leis Complementares nº 054/2013 e
069/2017, revogadas pela Lei nº 4221/2018, onde passou
a dispor sobre todos os cargos, e também quanto ao
Segunda-feira, 26 de agosto de 2019
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devido suporte ao Controle Interno. Acrescentou que até
então a Controladoria Interna Municipal contava apenas
com o cargo de Secretário Municipal de Controle Interno,
não possuindo dessa forma equipe técnica operacional
para desenvolver todas as atividades pertinentes ao
órgão. Concluiu que assim, ficou demonstrada que
medidas administrativas vêm sendo empreendidas para
dotar o órgão de Controle Interno de toda a estrutura
necessária ao desempenho de suas atividades.
A Instrução Técnica Conclusiva opinou pela manutenção
da irregularidade, concluindo que a nomeação de um
Controlador Interno, com conhecimentos técnicos
compa�veis para o exercício do cargo não dependia de
lei específica que a autorizasse, e que a nomeação para
o referido cargo estaria dentro do poder discricionário
da gestora responsável, que deveria ter escolhido
alguém que possuísse os requisitos necessários para
o desempenho das funções. O Ministério Público de
Contas acompanhou o entendimento da área técnica.
Na sustentação oral apresentada, no intuito de justificar
a adoção de medidas em relação ao controle interno,
a defesa faz uma cronologia de leis que foram criadas
no Município de Guaçuí, partindo da Lei Municipal
3.816/2011 até a edição da Lei Municipal 4.221/2018,
esclarecendo que a maior parte das medidas foi
implantada e implementada no período de gestão da
Srª Vera Lúcia Costa, demonstrando o empenho em
regularizar a situação do controle interno, a fim de que
essa irregularidade não ocorra nas prestações de contas
futuras. Ressaltou ainda a previsão legal para o suporte
do profissional contábil e juntou ato de nomeação do
profissional da área contábil para auxiliar o Controle
Interno Municipal (Decreto nº 10.781, de 01 de outubro

de 2018).
Em análise ao Processo TC-5559/2017 (Prestação de
Contas Anual do exercício de 2016) verifico que foi
realizado também apontamento pela área técnica
em função da ausência de medidas administrativas
que viabilizassem a análise e emissão de opinião
conclusiva sobre os demonstrativos contábeis. Em
sede de sustentação oral a gestora justificou que houve
a necessidade de adotar medidas de austeridade
no sentido de enquadrar o município à Lei de
Responsabilidade Fiscal (quanto ao gasto com pessoal)
e que teria adotado as medidas necessárias para que o
controle fosse implementado no Município de Guaçuí,
com a edição da Lei 4221/2018. Assim, o relator
acolheu as justificativas apresentadas com proposição
de julgamento pela REGULARIDADE COM RESSALVA da
Prestação de Contas Anual com determinação ao Poder
Executivo do Município de Guaçuí para a adoção de
medidas necessárias à implantação do Controle Interno
e encaminhamento do Parecer Conclusivo do Controle
Interno nas próximas prestações de contas.
Desta forma, considerando-se que se trata de
julgamento recente em relação às contas do exercício de
2016, ainda em fase de elaboração de Acórdão, adoto
o posicionamento de determinação nos termos do voto
do Relator.
Pelo exposto, divergindo parcialmente da área técnica
e do Ministério Público de Contas, considerando as
justificativas apresentadas, bem como o documento
apresentado em sede de sustentação oral, adoto o
posicionamento pela manutenção da irregularidade,
porém, sem o condão de macular as contas, sendo
passível de ressalva, mantendo as determinações
www.tce.es.gov.br

propostas no voto do Conselheiro Relator no TCProcesso TC-5559/2017.
Quanto ao item 2.4 da ITC 00482/2019-1 – Ausência de
recolhimento da contribuição patronal (Item 3.4.1 do RT
244/2018-2).
Na instrução inicial a área técnica apontou divergência
no pagamento de contribuições previdenciárias do
RPPS e ausência do recolhimento da parte patronal
no montante de R$ 944.025,16. Após análise das
justificativas apresentadas, a ITC 00482/2019-1 sugeriu
o afastamento da irregularidade, porém, passível de
ressalva e determinação, considerando que o gestor
responsável comprovou a realização do parcelamento
dos valores devidos junto ao RPPS.
Observou ainda que os parcelamentos se referem a
valores não pagos no período de 12/2016 a 11/2017,
sendo que, o não pagamento dos valores devidos no
prazo legal, gerou atualização (R$ 37.448,52), juros (R$
86.618,69) e multa (R$ 6.195,27).
Registro que na sustentação oral não foram apresentados
argumentos e/ou documentação em relação ao referido
apontamento.
Da análise dos autos, verifico que muito embora a
proposição da área técnica seja pelo afastamento da
irregularidade, na defesa apresentada foram juntados
os Termos de Acordo de Parcelamento e Confissão de
Débitos Previdenciários tendo como credor o FAPSPMG
– Fundo de Aposentadoria e Pensão dos Servidores
Públicos do Município de Guaçuí e devedor o Município
de Guaçuí (83 - Peça Complementar 20186/20185), correspondentes aos valores de contribuição
previdenciárias patronal devidos e não repassados ao
Segunda-feira, 26 de agosto de 2019
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Regime Próprio de Previdência Social, como segue:
Termo de Acordo de Parcelamento e Confissão de Débitos
Previdenciários (Acordo CADPREV Nº 02207/2017) –
R$ 2.188.866,79 (dois milhões, cento e oitenta e oito
reais, oitocentos e sessenta e seis reais e setenta e
nove centavos) – a ser pago em 60 (sessenta) parcelas –
débitos de competência do exercício de 2017 – Período:
04 a 11/2017; e
Termo de Acordo de Parcelamento e Confissão de Débitos
Previdenciários (Acordo CADPREV Nº 02208/2017)
– R$ 1.039.029,57 (Um milhão trinta e nove mil, vinte
nove reais e cinquenta e sete centavos) – a ser pago
em 200 (duzentas) parcelas – débitos de competência
dos exercícios de 2016 e 2017, sendo R$ 123.502,90
referente ao mês 12/2016 e R$ 915.526,67 referente ao
período de janeiro a março/2017.
Desta forma, de acordo com os referidos termos de
parcelamento os valores que deixaram de ser repassados
pelo Poder Executivo ao RPPS no exercício de 2017 e
atualizados até a data do termo de parcelamento somam
a importância de R$ 3.104.393,46 (três milhões, cento e
quatro mil, trezentos e noventa e três reais e quarenta e
seis centavos).
Em consulta ao processo de Prestação de Contas Anual
do Fundo de Aposentadoria e Pensão dos Servidores
Públicos do Município de Guaçuí do exercício de
2017 (Processo TC-08976/2018-1) o item 3.3.1 do RT00125/2019-5 consignou que deixou de ser recolhido no
exercício aos cofres do RPPS de Guaçuí o montante de
R$ 5.521.038,80, sendo o valor de R$ 3.331.859,18 de
responsabilidade da Prefeitura Municipal e o restante (R$
2.189.179,62) de responsabilidade dos demais órgãos
da administração direta e indireta (Fundo Municipal de

Saúde, Fundo Municipal de Educação, Fundo Municipal
de Ação Social e SAAE).
Em relação aos parcelamentos de débitos firmados pelo
Poder Executivo Municipal junto ao RPPS, o item 3.4 do
RT-00125/2019-5 (Processo TC-08976/2018-1) registrou
que as análises realizadas no relatório detalhado dos
parcelamentos vigentes no ano de 2017 (RELPAR)
constataram a existência de acordos de parcelamento
no total de R$ 18.538.714,32, conforme demonstrado a
seguir:

da IN TCEES 32/2014, a fim de apurar a totalidade dos
encargos financeiros incidentes sobre recolhimento
de contribuições previdenciárias em atraso e sobre os
termos de parcelamentos realizados no período de 2013
a 2017, bem como a responsabilidade e o ressarcimento
aos cofres do município, tendo em vista que tal despesa
é considerada ilegítima e contrária à finalidade pública,
devendo informar as medidas adotadas na próxima
prestação de contas, cabendo à área técnica monitorar
o cumprimento dessa determinação.

(FIGURA)

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO:

Do histórico acima, observa-se a utilização de termos de
acordos de parcelamentos sistemáticos realizados nos
exercícios de 2013, 2015, 2016 e 2017 aumentando o
nível de endividamento do Poder Executivo Municipal
junto ao RPPS, contribuindo para o aumento do déficit
atuarial e inviabilizando as futuras administrações.

Ante o exposto, divergindo parcialmente do
posicionamento técnico e ministerial, VOTO no sentido
de que o Colegiado aprove a minuta de deliberação que
submeto à apreciação.

Acrescento que a ausência de repasse de contribuição
previdenciária patronal tempestivamente ao RPPS
contribui para o desequilíbrio orçamentário, financeiro e
atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores.
Vale ressaltar que no processo de Prestação de Contas
Anual de Prefeito do exercício de 2017 (Processo TC03268/2018-9) o Relatório Técnico 00157/2019-5 (peça
88) registra ainda outras irregularidades que em conjunto
com o apontamento deste item têm contribuído para o
desequilíbrio financeiro e atuarial do RPPS.

1. ACÓRDÃO

Pelo exposto, divergindo da proposição da área técnica
e ministerial voto pela manutenção da irregularidade.
Cabe, ainda, determinar ao gestor tomar as medidas
administrativas necessárias, e se for o caso a instauração
de tomada de contas especial, nos termos do art. 2º
www.tce.es.gov.br

Luiz Carlos Cicilio� da Cunha
Conselheiro Relator
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as
razões expostas pelo relator, em:
1.1. Afastar o indicativo de irregularidade referente ao
item 2.2 da ITC 00482/2019-1:
- Divergência entre o saldo da dívida ﬂutuante e o
saldo do passivo financeiro evidenciado no balanço
patrimonial;
1.2. Manter as seguintes irregularidades, SEM O
CONDÃO DE MACULAR AS CONTAS, pois passíveis de
ressalva:
– Descumprimento do prazo de envio da prestação de
Segunda-feira, 26 de agosto de 2019
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contas (item 2.1 da ITC 00482/2019-1); e
- Ausência de medidas administrativas que viabilizassem
a emissão do Parecer do Controle Interno sobre a
prestação de contas anual (item 2.3 da ITC 00482/20191);
1.3. Julgar IRREGULARES as Contas da PREFEITURA
MUNICIPAL DE GUAÇUÍ, sob a responsabilidade da
Srª Vera Lúcia Costa, relativamente ao exercício de
2017, nos termos do art. 84, III, alíneas “c” e “d”, da
Lei Complementar 621/2012, observando que este
julgamento não produzirá efeitos para os fins de
inelegibilidade, nos termos do art. 1º, I, “g” da Lei
Complementar nº 64/90 (alterado pela Lei Complementar
nº 135, de 4 de junho de 2010, por força da tese fixada
pelo Supremo Tribunal Federal na decisão do Recurso
Extraordinário nº 848.826/DF, em razão da manutenção
da seguinte irregularidade:
– Ausência de recolhimento da contribuição patronal
(item 2.4 da ITC 00482/2019-1); e
1.4. Aplicar sanção de MULTA a Srª Vera Lúcia Costa, no
valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com fundamento nos
art. 87, inciso IV e 135, incisos I e II, da Lei Complementar
621/2012, considerando a irregularidade das contas
apresentadas.
1.5. Aplicar sanção de MULTA a Srª Vera Lúcia Costa,
no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), em razão do
descumprimento do prazo de envio da Prestação de
Contas Anual; com fundamento no artigo 135, VIII e IX
da Lei Complementar 621/2012.
1.6. Enviar, após o trânsito em julgado, a comunicação
do julgamento, por força da tese fixada pelo Supremo
Tribunal Federal na decisão do Recurso Extraordinário

nº 848.826/DF, sob a forma de parecer prévio,
recomendando a desaprovação das contas pela Câmara
Municipal, para fins de inelegibilidade, nos termos do
art. 1º, I, g da Lei Complementar nº 64/90 (alterado pela
Lei Complementar nº 135, 4 de junho de 2010);
1.7. Determinar:
a) à gestora responsável ou quem vier a sucedê-la,
devendo informar as medidas adotadas na próxima
prestação de contas:
a.1) Observe rigorosamente o prazo regimental para
envio da Prestação de Contas Anual a esta Corte de
Contas para análise e julgamento;

amplamente, inclusive em meios eletrônicos de acesso
público, a prestação de contas relativa ao exercício
financeiro em questão e o respectivo parecer prévio, na
forma do art. 48 da LC n. 101/00;
d) à área técnica: o monitoramento do cumprimento das
determinações do item VII, “a.1” e “a.2” junto à próxima
prestação de contas anual e do item VII, “b” nos prazos
estabelecido pela IN 32/2014.
1.8. Dar ciência aos interessados, encaminhandose os autos ao Ministério Público de Contas para
acompanhamento da aplicação das multas, arquivandose os autos, após o trânsito em julgado.

a.2) Tome as medidas administrativas e legais necessárias
e suficientes a fim de garantir o pleno funcionamento
do Sistema de Controle Interno, bem como a devida
analise e emissão de uma opinião conclusiva sobre os
demonstrativos contábeis e demais peças integrantes da
Prestação de Contas Anual a ser enviada a esta Corte de
Contas;

2. Unânime.

b) à gestora responsável ou quem vier a sucedê-la e ao
Responsável pelo Controle Interno do Município:

5. Fica o responsável obrigado a comprovar perante
o Tribunal o recolhimento do débito e/ou da multa
aplicada, no prazo de trinta dias, contados a partir da
publicação deste Acórdão, nos termos do art. 454, inciso
I, do Regimento Interno deste Tribunal. Quando cabível
recurso, os prazos para interposição encontram-se
previstos no Título VIII do mesmo diploma normativo.

- Adote as medidas administrativas necessárias, e se
for o caso a instauração de tomada de contas especial,
nos termos do art. 2º da IN TCEES 32/2014, a fim de
apurar a totalidade dos encargos financeiros incidentes
sobre recolhimento de contribuições previdenciárias em
atraso, e sobre os termos de parcelamentos realizados no
período de 2013 a 2017, bem como a responsabilidade
e o ressarcimento aos cofres do município, tendo em
vista que tal despesa é considerada ilegítima e contrária
à finalidade pública;
c) ao Poder Executivo Municipal: que divulgue
www.tce.es.gov.br

3. Data da Sessão: 26/06/2019 – 20ª Sessão Ordinária da
Primeira Câmara.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
(presidente), Luiz Carlos Ciciliotti da Cunha (relator) e
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun.

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

Classificação:
Ordenador
Exercício:

04162/2018-1
Prestação

de

Contas

Anual

demonstrativos contábeis e o valor dos inventários de
bens. (item 3.2.2 do RTC nº 56/2019)

3.2.2 Divergência entre o saldo contábil dos
demonstrativos contábeis e o valor dos inventários de
bens; e

Base Legal: artigos 94,95 e 96 da Lei 4320/1964.

3.4.1.1 Divergências entre os valores de contribuição
previdenciária patronal apurada na folha de pagamento
e registros contábeis indicam pagamentos a menor que
o devido de contribuições patronais ao RPPS.

Acórdão 00774/2019-9 – PRIMEIRA CÂMARA
Processo:

gestor responsável foi citado para justificar os seguintes
indícios de irregularidades:

de

2017

UG:
FMSSMJ - Fundo Municipal
de Saúde de Santa Maria de Jetibá
Relator:

Luiz Carlos Ciciliotti da Cunha

Responsável:
ESPINDULA

SIGRID STUHR, GEOCONDA CALDEIRA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO DE 2017 –
REGULAR – QUITAÇÃO – DAR CIÊNCIA - ARQUIVAR
O EXMO. SR. CONSELHEIRO LUIZ CARLOS CICILIOTTI DA
CUNHA:
RELATÓRIO:
Tratam os autos da Prestação de Contas Anual da FUNDO
MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA MARIA DE JETIBÁ,
referente ao exercício de 2017, sob a responsabilidade
das senhoras SIGRID STUHR e GEOCONDA CALDEIRA
ESPINDULA.
Com base no Relatório Técnico n.º 00056/2019-8 e na
Instrução Técnica Inicial n.º 00107/2019-7, foi proferida
a Decisão SEGEX n.º 00096/2019-2, por meio da qual o

Devidamente citados, os responsáveis apresentaram suas
razões de justificativas, conforme Defesa/Justificativa
00397/2019-5 (Peça Complementar 08025/2019-7) e
Defesa/Justificativa 00416/2019-4 (Peça Complementar
08436/2019-6).
Instado a manifestar-se, o Núcleo de Controle Externo
de Economia e Contabilidade – NCE, por meio da
Instrução Técnica Conclusiva n.º 01758/2019-8, opinou
pelo julgamento REGULAR da Prestação de Contas Anual.
O Ministério Público de Contas, por meio do Parecer
n.º 02032/2019-6, de lavra do Procurador Dr. Heron
Carlos Gomes de Oliveira, anuiu à proposta contida na
Instrução Técnica Conclusiva.
É o Relatório. Passo a fundamentar.
VOTO
FUNDAMENTAÇÃO:
Analisados os autos, verifico que a área técnica e o
Ministério Público de Contas manifestaram-se pela
regularidade da Prestação de Contas Anual, conforme os
fundamentos expostos pelo corpo técnico na Instrução
Técnica Conclusiva nº 01758/2019-8, abaixo transcritos:
2.1

Divergência

entre

o

www.tce.es.gov.br

saldo

contábil

dos

Segundo o relatório técnico:
A análise dos registros patrimoniais restringiu-se à
avaliação dos valores demonstrados nas contas de
estoques e de bens móveis, imóveis e intangíveis.
Na tabela a seguir, demonstram-se os valores extraídos
das demonstrações contábeis e do inventário de bens
realizado em 31/12/2017:
(FIGURA)
Conforme divergências demonstradas na tabela anterior,
verifica-se que o valor inventariado do bem não foi
devidamente evidenciado em sua respectiva conta
contábil do Balanço Patrimonial. Tal situação pressupõe
falhas na contabilização, nas conciliações e/ou inventário
ou não elaboração do inventário �sico, na medida em
que há divergências entre o inventário de bens e os
valores registrados na contabilidade.
Além disso, vale registrar, que os Termos circunstanciados
(TERALM, TERMOV, TERIMO e TERINT) elaborados e
assinados pela comissão responsável pelo Inventário
anual dos bens apresentaram valores divergentes dos
demonstrados nas demonstrações contábeis e do
inventário de bens realizado em 31/12/2017.
Assim, com base nos valores declarados pela comissão,
elaboramos a seguinte tabela:
(FIGURA)
Desta forma sugere-se CITAR o responsável para
que apresente razões de justificativas e apresente
documentação complementar que julgar necessária
Segunda-feira, 26 de agosto de 2019
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considerando as inconsistências apontadas na tabela
acima.

está correto, assim como o Termo Circunstanciado da
Comissão (TERALM), em anexo.

Das justificativas:

Pode-se afirmar que a Comissão apresentou seus
termos em concordância com os valores apresentados
no Balanço Patrimonial, assim como em concordância
com os correlatos relatórios, em anexo, dos sistemas de
Almoxarifado e Patrimônio.

Após análise por parte da Contabilidade do Fundo
Municipal de Saúde e do responsável pelo Setor de
Almoxarifado e Patrimônio, ficou evidenciado que os
valores corretos do Estoque, Bens Móveis, Imóveis
e Bens Intangíveis são os que estão evidenciados no
Balanço Patrimonial, conforme relatórios anexos dos
sistemas de Almoxarifado e Patrimônio da UG Fundo
Municipal de Saúde (tabela 10, tabela 12, tabela 14 e
inventários anual de bens patrimoniais).
(FIGURA)
Durante análise, constatou-se que houve equivoco nos
arquivos disponibilizados dos Bens Móveis, Imóveis e
Intangíveis, chegando a conclusão que os mesmos eram
referentes a UG Município de Santa Maria de Jetibá, e
não UG Fundo Municipal de Saúde, conforme pode
ser comprovado pelos relatórios anexos dos Sistemas
de Almoxarifado e Patrimônio (tabela 10, tabela 12,
e inventário anual UG Município de Santa Maria de
Jetibá), onde os valores constantes são idênticos aos
apresentados na coluna Inventário da tabela 14 do
Termo de Citação.
Já em relação ao arquivo de Estoques, o responsável
pelo setor de Almoxarifado explicou que a divergência
apresentada ocorreu pelo fato de o arquivo enviado ter
sido gerado em momento anterior as baixas realizadas
pelo setor, e, por um equivoco, o arquivo não foi
atualizado junto a PCA 2017, causando assim o erro
apontado, mas que, conforme mostra a tabela 14 do
sistema de Almoxarifado, o valor evidenciado no Balanço

Em relação ao valor de R$854.61 O, 1 f}, apresentado na
coluna Comissão. da Tabela 14-A do Termo
de Citação não foi possível identificar a origem do mesmo,
tendo em vista que, conforme o Termo Circunstanciado
de Bens Móveis (TERMOV) anexado na PCA do exercício
de 2017, com cópia anexa nesta resposta, o valor indicado
de Bens Móveis é de R$2.854.610,49, já descontada
a depreciação que foi no valor de R$221.679,52. A
soma destes dois valores totaliza R$3.076.290,01, que
representa o valor bruto de bens móveis apresentado no
Balanço Patrimonial.

Sendo assim, em função da compatibilidade das
justificativas e dos documentos encaminhados, sugerese o afastamento do indício de irregularidade.
2.2 Divergências entre os valores de contribuição
previdenciária patronal apurada na folha de pagamento
e registros contábeis indicam pagamentos a menor que
o devido de contribuições patronais ao RPPS. (item
3.4.1.1 do RTC nº 56/2019)
Base Legal: Art. 85, 87, 102 e 103 da Lei 4.320/64.
Segundo o relatório técnico:
No que tange às contribuições previdenciárias do RPPS
(parte patronal), verifica-se, das tabelas acima, que os
valores pagos pela unidade gestora, no decorrer do
exercício em análise, representou 89,50%, dos valores
devidos, indicados no RESUMO ANUAL DA FOLHA DE
PAGAMENTOS, sendo considerados como passíveis de
justificativas, para fins de análise das contas.

Reelaborando a tabela 14-A, do termo de citação,
conforme dados acima e relatórios apresentados, a
mesma passaria a ter a seguinte leitura:

Dessa forma, sugere-se a CITAÇÃO do gestor responsável
para apresentação de justificativas e/ou documentação
complementar julgada pertinente quanto ao necessário
saneamento das distorções levantadas.

(FIGURA)

(FIGURA)

Da análise das justificativas

Das justificativas:

Os responsáveis apresentaram suas justificativas acerca
das diferenças apontadas de forma clara e objetiva que
foram reproduzidas para melhor evidenciação.

Conforme já apontado pelo Termo de Citação em
questão, foi observado que o montante pago no
exercício de 2017, referente a parte patronal do Fundo
Municipal de Saúde de Santa Maria de Jetibá ao Regime
Próprio de Previdência (RPPS), foi inferior ao valor
registrado nos empenhos e liquidações da referida
despesa. Se subtrairmos o valor empenhado/liquidado
(R$774.199,55) pelo valor pago (R$702.769,18) chega-se
a diferença de R$ 71.430,37.

Em síntese, os responsáveis encaminham resumos
dos novos inventários com a chancela da comissão
responsável pela realização dos inventários, de tal forma,
que os valores registrados na contabilidade estão em
conformidade com os valores declarados pelos novos
Termos de Circunstanciado de realização dos inventários.
www.tce.es.gov.br
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Analisado os dados acima, os relatórios de pagamentos
da Tesouraria deste município e a legislação vigente,
chega-se a seguinte conclusão:
A parte patronal que ficou devida ao Instituto de
Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria
de Jetiba (IPS/SMJ), gue representa nosso RPPS, referese a obrigações da folha do mês de dezembro/2017,
conforme pode ser observado no relatório de
pagamentos realizados em janeiro de 2018 ao IPS~SMJ,
onde apresenta o montante pago de R$71:430;37
que, conforme data de empenho e histórico pode ser
comprovada sua referência ao mês de dezembro de
2017.
O pagamento só ter ocorrido no mês subsequente dase pelo fato que a Lei Municipal n° 602/2001 e suas
alterações, em especial a alteração ocorrida por meio da
Lei 1908/2016, onde em seu §1° do Art.32 estipula que o
prazo máximo para repasse da parte patronal ao IPS/SMJ,
será até o dia 20 do mês subsequente ao do respectivo
recolhimento. Diante dos fatos apresentados, entendese que esta UG está com suas obrigações patronais em
dia, conforme legislação vigente.
(FIGURA)
Da análise das justificativas
Com base nas justificativas, constata-se a diferença
apontada na falta de recolhimento das contribuições
patronais contabilizadas devidas ao INSS se refere ao
mês de dezembro de 2017 que foi recolhido no dia
15/01/2018 no valor de R$ 71.430,37, valor este idêntico
a divergência entre o montante registrado e pago no
período.
Quanto à diferença entre os valores do registrado/pago

(incluindo o pagamento de dezembro de 2017 pago em
2018) em relação ao resumo da folha de pagamento, esta
divergência resulta no percentual de 1,40%, diferença
esta dentro da margem de tolerância aceita por esta
corte de contas.
Sendo assim, sugere-se pelo afastamento dos indícios de
irregularidade.
3. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Foi examinada a Prestação de Contas Anual relativa ao
Fundo Municipal de Saúde do Município de Santa Maria
de Jetibá, exercício de 2017, sob a responsabilidade da
Sras. Geoconda Caldeira Espíndula e Sigrid Stuhr.
Quanto ao aspecto técnico-contábil e o disposto na
legislação pertinente, opina-se no sentido de que este
Egrégio Tribunal de Contas julgue REGULARES as contas
da Sras. Geoconda Caldeira Espíndula e Sigrid Stuhr,
na forma do artigo 84, I da Lei Complementar Estadual
621/2012, no exercício de funções de ordenadora de
despesas do Fundo Municipal de Saúde do Município
de Santa Maria de Jetibá.
Desse modo, dos elementos constantes dos autos,
entendo que assiste razão à área técnica e ao Ministério
Público de Contas, quanto à regularidade das contas
em apreço, na forma do artigo 84, I e 85 da Lei
Complementar Estadual 621/2012, motivo pelo qual
adoto tais posicionamentos como razão de decidir.
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO:
Ante o exposto, acompanhando o posicionamento
técnico e ministerial, VOTO no sentido de que o
Colegiado aprove a minuta de deliberação que submeto
à apreciação.
Luiz Carlos Cicilio� da Cunha
www.tce.es.gov.br

Conselheiro Relator
1. ACÓRDÃO:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as
razões expostas pelo relator, em:
1.1. Julgar REGULAR a Prestação de Contas Anual da
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SANTA
MARIA DE JETIBÁ, referente ao exercício de 2017, sob
a responsabilidade das senhoras GEOCONDA CALDEIRA
ESPÍNDULA E SIGRID STUHR, na forma do artigo 84, I e
85 da Lei Complementar Estadual 621/2012, dando-lhe
quitação;
1.2. Dar ciência aos interessados;
1.3. Arquivar os autos, após o trânsito em julgado.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 26/06/2019 – 20ª Sessão Ordinária da
Primeira Câmara.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
(presidente), Luiz Carlos Ciciliotti da Cunha (relator) e
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun.
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
Presidente
CONSELHEIRO LUIZ CARLOS CICILIOTTI DA CUNHA
Relator
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS
Segunda-feira, 26 de agosto de 2019
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HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Em substituição ao procurador-geral
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões
Acórdão 00799/2019-9 – PRIMEIRA CÂMARA
Processos: 03118/2014-5, 09353/2017-8
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2013
UG: CMJM - Câmara Municipal de Jerônimo Monteiro
Relator: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
Interessado: CAMARA JERONIMO MONTEIRO
Responsável:
GENALDO RESENDE RIBEIRO, ISABEL
CRISTINA SA RIBEIRO DE SANTANA, WAGNER RIBEIRO
MASIOLI
Procuradores: POLIANE DIAS COCO (OAB: 26492-ES),
MARIANA GOMES AGUIAR (OAB:22270-ES), RODRIGO
BARCELLOS GONCALVES (OAB: 15053-ES)
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – CÂMARA MUNICIPAL
DE JERÔNIMO MONTEIRO – EXERCÍCIO DE 2013 –
CONSIDERAR SEM EFEITO A DECISÃO TC 1083/2017
– PRIMEIRA CÂMARA – CONTAS REGULARES COM
RESSALVA – QUITAÇÃO – DETERMINAÇÃO – ARQUIVAR
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA
DE MACEDO
1 RELATÓRIO
Versam os presentes autos sobre a Prestação de Contas
Anual da Câmara Municipal de Jerônimo Monteiro,
relativa ao exercício de 2013, sob a responsabilidade do
senhor Genaldo Resende Ribeiro.
Inicialmente, a análise técnica formalizada pela área

técnica no Relatório Técnico Contábil RTC 189/2015 (ﬂs.
36/74) registrou indicativos de irregularidades, os quais
foram consubstanciados na Instrução Técnica Inicial
ITI 1097/2015 (ﬂs. 76/77), com sugestão de citação
ao responsável para apresentação de justificativas ou
documentos que entendesse necessários, o que foi
realizado mediante a Decisão Monocrática Preliminar
DECM 1036/2015 (ﬂs. 79/81).
Em seguida, a 6ª Secretaria de Controle Externo
elaborou a Instrução Técnica Inicial ITI 1398/2015 (ﬂs.
84/85), retificando a ITI anteriormente exarada, o que
foi acolhido na Decisão Monocrática Preliminar DECM
1367/2015 (ﬂs. 87/89).
Devidamente citados, os senhores Genaldo Resende
Ribeiro e Isabel Cristina Sá Ribeiro Santana apresentaram
suas justificativas às ﬂs. 100/107 e o senhor Wagner
Ribeiro Masioli apresentou razões de defesa às ﬂs.
109/110.
Foi, então, elaborada a Instrução Contábil Conclusiva
ICC 7/2016 (ﬂs. 115/134), opinando pela regularidade
com ressalva das contas com recomendação.
Tal entendimento foi corroborado pelo Núcleo de
Estudos Técnicos e Análises Conclusivas - NEC na
Instrução Técnica Conclusiva ITC 35/2016 (ﬂs. 136/137).
Em seguida, o Ministério Público de Contas requereu
fossem os autos baixados à unidade técnica para que
fossem apontadas as medidas que deveriam ser objeto
de determinação, em atendimento ao art. 86 da Lei
Complementar 621/2012 (Parecer do Ministério Público
de Contas 12/2016 - ﬂ. 140).
Entretanto, em resposta, a área técnica elaborou a
Manifestação Técnica 584/2016 (ﬂs. 144/145) e a
www.tce.es.gov.br

Instrução Técnica Inicial 547/2016 (ﬂs. 146/150),
sugerindo a reabertura da instrução processual mediante
nova citação ao senhor Genaldo Resende Ribeiro.
Encaminhei os autos ao Ministério Público de Contas
para ciência da propositura e análise. Entretanto, este
optou por não exarar opinamento sobre a matéria,
devolvendo os autos sem qualquer manifestação.
Divergindo da área técnica, exarei o Voto 2599/2016 (ﬂs.
155/160) pelo indeferimento da reabertura da instrução
processual e pela remessa dos autos ao Ministério
Público de Contas para manifestação quanto ao mérito.
Tal opinamento foi corroborado à unanimidade pela 1ª
Câmara (Decisão 1ª Câmara 2818/2016 - ﬂs. 161/167).
Analisando o mérito, o Ministério Público de Contas,
em manifestação da lavra do Excelen�ssimo Procurador
Luciano Vieira, divergiu parcialmente do opinamento
constante da Instrução Contábil Conclusiva ICC 7/2016
(ﬂs. 115/134) e da Instrução Técnica Conclusiva ITC
35/2016 (ﬂs. 136/137) no tocante ao item 5.1.2.1 do
RTC 189/2015, por entender pelo não cabimento do
afastamento da inconsistência relativa ao pagamento de
verba indenizatória ao Presidente da Câmara em parcela
diferenciada do subsídio (Parecer do Ministério Público
de Contas 881/2017 - ﬂs. 171/174).
Citando precedente do TJDF segundo o qual presume-se
de boa fé a percepção de vantagem em razão de lei e de
decisão judicial, pugnou pela notificação ao responsável
para que promovesse a liquidação do débito no prazo de
30 dias, hipótese em que esse Tribunal julgaria as contas
regulares com ressalva, na forma do art. 87, §2º da Lei
Complementar 621/2012.
Tal opinamento foi acolhido no Voto Preliminar
Segunda-feira, 26 de agosto de 2019
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1691/2017 (ﬂs. 178/187), que foi ratificado por esta
Egrégia Câmara na Decisão TC 1083/2017 – Primeira
Câmara (ﬂs. 188/198).
Conforme certificado pela Secretaria Geral das Sessões
à ﬂ. 199, a notificação da Decisão TC 1083/2017 foi
realizada mediante sua disponibilização no Diário
Oficial Eletrônico do TCEES no dia 07 de abril de 2017,
considerando-se publicada no dia 10 de abril de 2017.
No entanto, o prazo para cumprimento da Decisão
1083/2017 venceu em 10/05/2017 sem que o responsável
tivesse anexado aos autos documento comprovando a
liquidação tempestiva do débito (Despacho 24418/2017
– ﬂ. 202).
Consequentemente, o Ministério Público de Contas, em
nova manifestação da lavra do Excelen�ssimo Procurador
Luciano Vieira, pugnou pela irregularidade das contas
do senhor Genaldo Resende Ribeiro com imputação de
débito e multa (Parecer do Ministério Público de Contas
3319/2017 - ﬂs. 207/208).
Tendo os autos integrado a pauta da 28ª Sessão
Ordinária da Primeira Câmara, em 16 de agosto de
2017, a defesa apresentou, em sede de sustentação oral,
argumentos no intuito de suprimir as irregularidades
apontadas, conforme Notas Taquigráficas (ﬂs. 221/224)
e Documentos de Defesa Oral (ﬂs. 229/275).
Foram, então, os autos encaminhados à Secex Contas
para análise dos esclarecimentos prestados na
sustentação oral. A Manifestação Técnica 1210/2017
(ﬂs. 278/288), opinou pelo retorno dos autos ao Relator
para decisão quanto à necessidade de arguição do
incidente de uniformização de jurisprudência quanto
à inconstitucionalidade do art. 2º da Lei Municipal

1149/2012 de Jerônimo Monteiro, o que foi acolhido
no Voto do Relator 6720/2017 e na Decisão 4530/2017
Primeira Câmara, os quais determinaram a instauração
de tal incidente, com sobrestamento do feito até a
decisão final.
Em razão da divergência de entendimento no tocante
ao pagamento de verba indenizatória ao Presidente
de Câmaras Municipais, foi autuado o Processo TC
9353/2017 (apenso) que trata de Uniformização de
Jurisprudência.
O entendimento sedimentado pelo Plenário no Processo
de Uniformização de Jurisprudência TC 9353/2017
(Acórdão TC 1423/2018 Plenário) foi no sentido
da vedação do pagamento de verba indenizatória
ao Presidente da Câmara, ressalvando-se que os
valores pagos anteriormente não serão passíveis de
ressarcimento. Porém, o não ressarcimento encontra
duas condições: não ultrapassagem dos limites
estabelecidos pela Carta Magna e não existência de vício
de outra natureza.
Nesse sentido, entendi ser imperioso o retorno dos
autos à área técnica e ao Ministério Público, haja vista
a necessária verificação da conformidade do valor pago
pela Câmara Municipal de Jerônimo Monteiro em cotejo
com o teto, bem como a verificação da existência ou não
de vício de outra natureza que implique o afastamento
das exceções trazidas pelo Acórdão TC 1423/2018
Plenário (Despacho 18965/2019).
Mediante o Relatório de Diligência 06/2019, o Núcleo
de Contabilidade e Economia – NCE concluiu que:
O pagamento do subsídio do Presidente da Câmara,
adicionado da verba indenizatória pelo exercício da
www.tce.es.gov.br

presidência, obedeceu ao teto constitucional (item 2.1
deste Relatório de Diligência) e;
Não se verificou nenhum vício de outra natureza que
pudesse ensejar o ressarcimento da verba indenizatória
recebida. Registre-se que este questionamento pode
ser modificado por fato superveniente não previsto.
Cabe ressaltar, também, que não havia informações
suficientes para se firmar entendimento quanto ao vício
de inciativa do projeto de lei (item 2.2 deste Relatório de
Diligência).
Mediante o Parecer do Ministério Público de Contas
2003/2019, da lavra do Excelen�ssimo Procurador
Luciano Vieira, o Ministério Público de Contas opinou
nos seguintes termos:
Posto isso, pugna o Ministério Público de Contas:
1 – Preliminarmente, na forma dos arts. 176 e 177 da
LC n. 621/2012 c/c arts. 332 e 333 do RITCEES, seja
instaurado incidente de inconstitucionalidade para negar
exequibilidade ao art. 2º da Lei Municipal n. 1.449/2012,
observada a reserva de plenário, exigida pelo art. 97 da
Constituição Federal;
2 – seja a prestação de contas da Câmara Municipal de
Jerônimo Monteiro, exercício 2013, sob responsabilidade
de Genaldo Resende Ribeiro, julgada REGULAR COM
RESSALVA, com fulcro no art. 84, inciso II, da LC n.
621/2012, dando quitação ao responsável;
3 – nos termos do art. 87, inciso VI, da LC n. 621/2012,
sejam expedidas determinações ao atual Presidente da
Câmara:
3.1 – para que se observe as disposições da IN TC n.
26/2010 nas futuras iniciativas de projetos legislativos
para a fixação de subsídios dos edis;
Segunda-feira, 26 de agosto de 2019
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3.2 – para que corrija a divergência verificada entre o
duodécimo recebido (Poder Legislativo) e duodécimo
concedido (Município), nos respectivos Balanços
Financeiros, no montante de R$ 22.218,97; e

desta decisão; (grifos nossos)

3.3 – para que atente para os prazos-limite de adoção
dos procedimentos contábeis patrimoniais aplicáveis ao
Estado e aos municípios, em decorrência da Portaria STN
n. 548, de 24 de setembro de 2015, constante da IN TC
n. 36/2016.

1.4 FIXAR ENTENDIMENTO de que, a partir desta
Decisão, fica vedado o pagamento de verba indenizatória
a Presidente da Câmara, que essência visava estipular o
pagamento de subsídio diferenciado , ressalvando que
os valores pagos anteriormente não serão passíveis de
ressarcimento desde que não ultrapassem os limites
estabelecidos pela Carta Magna e não tenha vício de
outra natureza; (grifos nossos)

É o relatório.
2 FUNDAMENTAÇÃO
Compulsando acuradamente os autos, verifico que o
feito encontra-se devidamente instruído, portanto, apto
a um julgamento, eis que observados todos os trâmites
legais e regimentais.
Conforme exposto no Relatório do presente Voto, após o
trâmite regular, restou pendente a inconsistência relativa
ao pagamento irregular de verba indenizatória ao
Presidente da Câmara no exercício de 2013 no montante
equivalente a 2.228,42 VRTE.
Ocorre, entretanto, que, na 36ª Sessão Ordinária do
Plenário, em 16/10/2008, foi exarado o Acórdão TC
1423/2018 Plenário, nos autos do Processo TC 9353/2017,
que trata de Uniformização de Jurisprudência acerca
do pagamento de verba indenizatória ao Presidente de
Câmaras Municipais.
O Acórdão TC 1423/2018 Plenário estabeleceu o seguinte
entendimento:
1.3 NEGAR EXEQUIBILIDADE de artigo de lei municipal
que preveja pagamento de verba indenizatória, em
desconformidade com ao artigo 39, §4º da Constituição
Federal, a presidente da câmara a partir da publicação

No tocante ao ressarcimento dos valores pagos
anteriormente à Uniformização de Jurisprudência,
decidiu-se:

Vê-se, portanto, que o entendimento sedimentado pelo
Plenário foi no sentido da vedação do pagamento de
verba indenizatória ao Presidente da Câmara, ressalvando
que os valores pagos anteriormente não serão passíveis
de ressarcimento desde que não ultrapassem os limites
estabelecidos pela Carta Magna e não tenha vício de
outra natureza.
Conforme verificado pela área técnica no Relatório
de Diligência 06/2019, o pagamento do subsídio do
Presidente da Câmara adicionado da verba indenizatória
pelo exercício da Presidência obedeceu ao teto
constitucional e não se verificou nenhum vício de outra
natureza que pudesse ensejar o ressarcimento da verba
indenizatória recebida.

de lei municipal que preveja pagamento de verba
indenizatória, em desconformidade com ao artigo 39,
§4º da Constituição Federal, a Presidente da Câmara
apenas a partir da sua publicação, considero prejudicada
a análise da preliminar de inexequibilidade do art. 2º da
Lei Municipal 1449/2012, levantada pelo douto Órgão
Ministerial.
Na linha do entendimento firmado nos autos do Processo
TC 9353/2017 acima referido, deve ser considerada
sem efeito a Decisão TC 1083/2017 Primeira Câmara,
que rejeitou as alegações de defesa do senhor Genaldo
Resende Ribeiro e concedeu prazo para recolhimento da
importância devida, nos termos do artigo 157, §§ 3º e 4º
do Regimento Interno.
Isto posto, VOTO no sentido de que o Colegiado aprove
a seguinte minuta de Acórdão que submeto à sua
consideração.
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Relator
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as
razões expostas pelo Relator, em:
1.1. CONSIDERAR SEM EFEITO a Decisão TC 1083/2017
Primeira Câmara;

Nesse sentido, deve ser mantida a irregularidade do
pagamento de verba indenizatória ao Presidente da
Câmara no exercício de 2013 sem imposição de dever
de ressarcimento ao responsável.

1.2. MANTER a seguinte irregularidade, apontada
no Relatório Técnico Contábil 189/2015, sob a
responsabilidade do senhor Genaldo Resende Ribeiro:

Considerando que o Acórdão TC 1423/2018 Plenário
estabeleceu que será negada exequibilidade de artigo

1.2.1. Pagamento irregular de verba indenizatória ao
Presidente da Câmara
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Base Legal: art. 39, §4º da Constituição Federal e IN
26/2010 TCEES

Primeira Câmara.

1.3. Tendo em vista a modulação de efeitos estabelecida
no Acórdão TC 1423/2018 Plenário, nos autos do
Processo TC 9353/2017, que trata de Uniformização
de Jurisprudência acerca do pagamento de verba
indenizatória ao Presidente de Câmaras Municipais, a
qual afastou o ressarcimento dos valores anteriormente
pagos, JULGAR REGULARES COM RESSALVA as contas
do senhor Genaldo Resende Ribeiro frente à Câmara
Municipal de Jerônimo Monteiro no exercício de 2013,
na forma do inciso II do artigo 84 da Lei Complementar
621/2012, dando plena quitação ao responsável, nos
termos do artigo 86 do mesmo diploma legal;

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

1.4. Determinar ao atual gestor da Câmara Municipal
de Jerônimo Monteiro que:
1.4.1. Observe as disposições da IN TC 26/2010 nas
futuras iniciativas de projetos legislativos para a fixação
de subsídios dos edis;
1.4.2. Corrija a divergência verificada entre o duodécimo
recebido (Poder Legislativo) e duodécimo concedido
(Município), nos respectivos Balanços Financeiros, no
montante de R$ 22.218,97;
1.4.3. Atente para os prazos-limite de adoção dos
procedimentos contábeis patrimoniais aplicáveis ao
Estado e aos municípios, em decorrência da Portaria STN
n. 548, de 24 de setembro de 2015, constante da IN TC
36/2016;
1.5. Após o trânsito em julgado, arquivar os presentes
autos.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 03/07/2019 – 21ª Sessão Ordinária da

4. Especificação do quórum:

CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO LUIZ CARLOS CICILIOTTI DA CUNHA
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS
HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Em substituição ao procurador-geral
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões
Acórdão 00800/2019-9 – PRIMEIRA CÂMARA
Processo: 04147/2018-6
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2017
UG: FMS - Fundo Municipal de Saúde de Muniz Freire
Relator: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Responsável: JULIANA DE PAULA LOUZADA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE ORDENADOR – ATOS
DE GESTÃO – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MUNIZ
FREIRE – EXERCÍCIO DE 2017 – JULGAMENTO PELA
IRREGULARIDADE – AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DEVIDA AO REGIME GERAL
DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – MULTA – DETERMINAÇÃO
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PARA INSTAURAÇÃO DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL
– NOTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO CENTRAL DE CONTROLE
INTERNO – CIÊNCIA – ARQUIVAMENTO.
O CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS
CHAMOUN:
I

RELATÓRIO

Versam os presentes autos sobre a prestação de contas
anual do Fundo Municipal de Saúde de Muniz Freire, sob
a responsabilidade da senhora Juliana de Paula Louzada,
ordenadora de despesa, referente ao exercício de 2017.
No Relatório Técnico 00681/2018-4 (peça 48), a área
técnica apontou indícios de irregularidades, reproduzidos
na Instrução Técnica Inicial (ITI) 00026/2019-7 (peça
49) e na Decisão Segex 00022/2019-9 (peça 50) que
embasou a citação da responsável.
Em atenção ao Termo de Citação 00017/2019-8 (peça
51), a gestora encaminhou documentos e justificativas
(peças 54 e 55), os quais foram devidamente analisados
pelo Núcleo de Controle Externo de Contabilidade
e Economia (NCE), que elaborou a Instrução Técnica
Conclusiva 01046/2019-6 (peça 58), opinando pela
irregularidade das contas, nos seguintes termos:
[...]
3 CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Foi examinada a Prestação de Contas Anual da Fundo
Municipal de Saúde de Muniz Freire, relativa ao
exercício de 2017, sob a responsabilidade da Sra. Juliana
de Paula Louzada.
Conforme exposto, não foram apresentados elementos
suficientes ao afastamento da seguinte irregularidade:
2.1 Divergências entre os valores de contribuição
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previdenciária patronal – RGPS, apurada na folha de
pagamento e registros contábeis. (ITEM 3.4.2.1 DO
RTC 681/2018-4).
Quanto ao aspecto técnico-contábil e o disposto na
legislação pertinente, temos a sugerir que a Prestação de
Contas sob a responsabilidade da Sra. Juliana de Paula
Louzada, relativamente ao exercício de 2017, seja julgada
IRREGULAR com base no art. 84, inciso III, alíneas “c”, “d”
e “e”, da Lei Complementar 621/2012, aplicando-lhe a
MULTA prevista no artigo 135, incisos II e III, da mesma
Lei, em face da manutenção da irregularidade tratada no
item 2.1 desta instrução.
Sugere-se, ainda, determinar ao atual ordenador de
despesas, ou a quem lhe vier a substituir, que tome as
medidas necessárias para a apuração da totalidade dos
encargos financeiros incidentes sobre o recolhimento
em atraso das parcelas devidas referentes às
contribuições previdenciárias, bem como a identificação
dos responsáveis e o ressarcimento aos cofres do
Município e após, se não elidido o dano, seja instaurada
Tomada de Contas Especial, nos termos dos arts. 2º e
5º da Instrução Normativa TC nº 32/2014, sob pena de
incorrer em responsabilidade solidária, com fulcro no
artigo 83, §1º, da Lei Complementar Estadual 621/2012
(Lei Orgânica do TCEES), devendo os autos da Tomada
de Contas Especial serem encaminhados a este Tribunal
no prazo de 90 (noventa) dias, na forma do art. 14 da
referida IN.”
[...]
Encaminhados os autos ao Ministério Público Especial
de Contas para manifestação, o procurador Luis
Henrique Anastácio da Silva elaborou o Parecer do
Ministério Público de Contas 02067/2019-1 (peça 62)

acompanhando a área técnica.
II

FUNDAMENTOS

Examinando os autos, verifico que se encontra
devidamente instruído, portanto, apto à apreciação de
mérito, eis que observados todos os trâmites legais e
regimentais.
Quanto ao mérito, passo a expor as razões que formaram
meu convencimento.
II.1

MÉRITO

II.1.1
Divergências entre os valores de contribuição
previdenciária patronal – RGPS, apurada na folha de
pagamento e registros contábeis (Item 3.4.2.1 do RT
00681/2018-4 e 2.1 da ITC 01046/2019-6).
Base legal: artigo 40 e 195, inciso I, da Constituição
Federal de 1988.
Foi apontado no Relatório Técnico 00681/2018-4 (peça
48) que do montante de R$ 1.425.803,00 relativo às
contribuições previdenciárias patronais devidas ao
Regime Geral de Previdência Social (RGPS), foram pagos
pela unidade gestora R$ 250.897,88, que representa
17,60% dos valores devidos, conforme demonstrado
abaixo:
(FIGURA)
Devidamente citada, a responsável informou que o baixo
percentual de recolhimento de obrigações patronais não
ocorreu de forma proposital por parte da gestora, mas
pela dificuldade financeira vivenciada pelo Município,
asseverado ainda mais em decorrência do significativo
montante de dívida herdada da gestão anterior.
Arguiu a defesa que um dos fatores que vem dificultando
a Prefeitura equilibrar o ﬂuxo de caixa e equacionar as
www.tce.es.gov.br

finanças públicas reside na ausência de perspectiva a
curto prazo reduzir as despesas com pessoal de forma
a se enquadrar no limite previsto na Lei Complementar
101, de 4 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade
Fiscal).
Alegou, ainda, que um dos fatores que contribuíram
para o aumento das despesas com pessoal foi a
municipalização das escolas que pertenciam ao Estado,
elevando o índice de gasto com os profissionais do
magistério de 81,92% em 2010 para 126,63% em 2017,
comprometendo todos os recursos recebidos do Fundo
de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica
e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb).
Neste sentido, ponderou que várias foram as tentativas
da administração municipal de estadualizar as escolas
que haviam sido municipalizadas, porém, todas as
tentativas foram frustradas.
Em seguida, a defesa arguiu que mesmo se o Município
exonerasse todos os cargos comissionados e todos os
secretários municipais da folha de pagamento, ainda
assim não seria suficiente para adequar o índice de
despesas com pessoal.
Diante disso, alega a defesa que não restou outra saída
senão priorizar o pagamento dos servidores municipais
em detrimento do recolhimento ao Instituto Nacional do
Seguro Social (INSS), já que o não pagamento poderia
gerar a paralisação de serviços essenciais dispostos à
população através da iminente possibilidade de greve
dos servidores.
Por fim, a defesa destacou que os valores não
recolhidos de INSS foram posteriormente inseridos em
parcelamento de débito junto ao INSS.
Segunda-feira, 26 de agosto de 2019
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A área técnica, por meio da Instrução Técnica Conclusiva
01046/2019-6 (peça 58) destacou que toda obrigação
financeira assumida pelos entes públicos deve ser
adimplida, independentemente do tipo de credor e do
montante a pagar. Assim, observou que a alegação da
gestora de que foi preciso escolher entre os credores
que seriam pagos dentro do prazo previsto não parece
razoável, visto que, segundo a área técnica, se um ﬂuxo
de caixa chega ao ponto de haver concurso de credores,
isso significa, no mínimo, falta de planejamento.
Adiante, destacou a área técnica que o Fundo Municipal
de Saúde possuía disponibilidade em 31/12/2017 no
total de R$ 3.893.847,34, saldo suficiente para cobrir
não só as contribuições patronais ao RGPS pendentes de
pagamento, como todo o saldo de restos a pagar inscrito
no demonstrativo dos restos a pagar.
Nesse sentido, a escolha por adiar os pagamentos
devidos à autarquia federal não pareceu a medida
mais adequada, uma vez que esse tipo de obrigação
financeira, quando não paga no período correto, gera o
pagamento de multas e juros de mora, que causam dano
ao erário municipal.
Por fim, no que diz respeito à realização de parcelamento
previdenciário, ressaltou a área técnica que não foi
encontrada autorização legislativa que permitisse
ao município efetuar o parcelamento dos débitos
previdenciários, contrariando o comando gravado no
artigo 29, da Lei de Responsabilidade Fiscal, artigo 27, III
e 28, XXVIII da Lei Orgânica do Município.
Diante do exposto, a área técnica sugeriu não acatar
as justificativas apresentadas, mantendo o presente
indicativo de irregularidade.

Pois bem, em suma, a gestora traz em sua defesa os
seguintes argumentos: i) crise financeira vivenciada
pelo Município; ii) alto índice de despesas com
pessoal, comprometendo o orçamento do Município;
iii) municipalização das escolas; iv) realização de
parcelamento previdenciário.
Com relação à crise financeira, é fato notório que o Brasil
vivencia uma forte recessão econômica desde meados
de 2014, não sendo uma excepcionalidade do ente sob
análise. Sabe-se que a economia contraiu cerca de 3,5%
em 2015 e 3,5% em 2016, já em 2017, o Produto Interno
Bruto (PIB) cresceu 1% em relação ao ano anterior.
Ademais, verifiquei o comportamento da receita
realizada do Fundo Municipal de Saúde e apurei o
seguinte:
Tabela 1 – Receita realizada do Fundo Municipal de
Saúde de Muniz Freire
(FIGURA)
Fonte: e-TCEES
Diante do exposto, ainda que verificada uma queda na
receita realizada, a retração na economia não impactou
significativamente o Fundo Municipal de Saúde. Neste
sentido, faz-se necessário adaptar as contas para a atual
realidade financeira do ente, de modo a adotar medidas
administrativas que visem ao funcionamento da máquina
pública neste cenário de retração econômica.
Quanto ao elevado percentual de despesa com pessoal,
verifico que o Município de Muniz Freire possui um longo
histórico de descumprimento do limite imposto pela Lei
de Responsabilidade Fiscal, vejamos:
Tabela 2 – Histórico de despesas com pessoal de Muniz
Freire
www.tce.es.gov.br

(FIGURA)
Fonte: CidadES – TCEES
A esse respeito, o caput do art. 169 da CF/88 determina
que “a despesa com pessoal ativo e inativo da União, dos
estados, do Distrito Federal e dos municípios não poderá
exceder os limites estabelecidos em lei complementar”.
A estrutura da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF),
que regulamentou a matéria quanto às normas sobre
despesas com pessoal, está prevista nos artigos 18
a 23, inseridos no Capítulo IV – da despesa pública. A
Seção II desse Capítulo, que cuida especificamente das
despesas com pessoal, é dividida em três subseções: (I)
trata das definições e limites; (II) versa sobre o controle
de tais despesas; e (III) dispõe sobre as despesas com
seguridade social.
Nesse âmbito, a CF/88, a LRF e a Lei de Crimes de
Responsabilidade Fiscal possuem poderosas salvaguardas
para impedir que as despesas com pessoal saiam dos
trilhos. Essas salvaguardas preveem que: (i) o aumento
das despesas com pessoal só pode ser feito mediante o
rigoroso cumprimento das regras estabelecidas; (ii) são
nulos os atos que provocam aumentos sem observar tais
regras; (iii) uma vez ultrapassados os limites legais, abrese prazo para o seu retorno; e (iv) o descumprimento
do previsto nos três itens anteriores impõe sanções
institucionais e pessoais.
Nesse contexto, o art. 169 da Constituição determina
que a despesa com pessoal ativo e inativo da União,
dos estados, do Distrito Federal e dos municípios não
poderá exceder os limites estabelecidos pelo art. 19 da
LRF. E, conforme o art. 22 da mesma Lei, se essa despesa
ultrapassar a 95% (noventa e cinco por cento) do limite,
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são vedados ao Poder ou órgão concessão de vantagem,
aumento, reajuste ou adequação de remuneração, a
qualquer �tulo, criação de cargo, emprego ou função,
alteração de estrutura de carreira que implique aumento
de despesa, provimento de cargo público, e contratação
de hora extra, ressalvadas as situações excepcionadas
pelo próprio dispositivo.
Já os incisos I, II e III do art. 23, § 3º da LRF estabelecem
que se a despesa total com pessoal ultrapassar os limites,
o percentual excedente terá de ser eliminado nos dois
quadrimestres seguintes, sendo pelo menos um terço
no primeiro (prazo dobrado no caso de crescimento real
baixo ou negativo do PIB).
Não alcançada a redução no prazo estabelecido, e
enquanto perdurar o excesso, o ente não poderá
receber transferências voluntárias, obter garantia, direta
ou indireta, de outro ente, ou contratar operações de
crédito, ressalvadas as destinadas ao refinanciamento da
dívida mobiliária e as que visem à redução das despesas
com pessoal.
Determinam os §§ 3º e 4º do artigo 169 da CF/88
que, para restabelecer os limites, serão adotadas: (i) a
redução em pelo menos vinte por cento das despesas
com cargos em comissão e funções de confiança; e (ii) a
exoneração dos servidores não estáveis.
Todavia, se tais providências não forem suficientes, (iii) o
servidor estável poderá também perder o cargo na forma
da Lei nº 9.801, de 14 de junho de 1999, que dispõe
sobre as normas gerais para perda de cargo público por
excesso de despesa.
Consequentemente, o descumprimento dos limites
em questão e a não adoção das medidas corretivas

imperativamente ordenadas pela CF/88 e pela LRF são
condutas graves que ensejam a aplicação de sanções
administrativas (multa de 30% dos vencimentos anuais)
e penais (reclusão de até 4 anos) previstas nos artigos
359-D e 359-G Código Penal e artigo 5º, IV, da Lei no
10.028/2000.
Como demonstrado pela arquitetura constitucional e
infraconstitucional sobre o tema, em casos de severos
desajustes nas contas públicas, onde os limites de
despesas com pessoal são ultrapassados, até os
servidores estáveis poderão ser demitidos para que haja
o retorno ao enquadramento legal previsto na LRF e na
CF/88.
Ressalto, porém, que não se pode exigir este regramento
da gestora do Fundo Municipal de Saúde de Muniz Freire,
uma vez que tais medidas são de responsabilidade do
prefeito municipal.
Destaco, inclusive, que há várias determinações e alertas
desta Corte de Contas para que o prefeito do município
de Muniz Freire reconduza as despesas com pessoal
ao limite previsto na LRF, como se vê no Parecer Prévio
00140/2018-1 (peça 88 do Processo TC 05163/2017-9
– Prestação de Contas Anual), Acórdão TC 01493/20175 (peça 26 do Processo TC 01504/2017-5 – Relatório
de Gestão Fiscal), Decisão TC 03245/2017-4 (peça 06
do Processo TC 04721/2017-1 – Relatório de Gestão
Fiscal), Decisão TC 04839/2017-7 (peça 06 do Processo
TC 08753/2017-7 – Relatório de Gestão Fiscal) e, Decisão
TC 00868/2018-4 (peça 06 do Processo TC 02752/2018-1
– Relatório de Gestão Fiscal).
Diante do exposto, não prosperaram os argumentos da
defesa ao alegar que mesmo com a exoneração de todos
os servidores comissionados não se chegaria aos limites
www.tce.es.gov.br

estabelecidos pela LRF. Tal decisão é apenas a primeira a
ser realizada em meio a três definidas pela CF/88.
No que se refere às escolas públicas estaduais
municipalizadas, de fato ficou reconhecido por esta
Corte de Contas no Processo TC 1778/2018, Recurso
de Reconsideração referente a Prestação de Contas de
Muniz Freire do exercício de 2013, que a municipalização
impactou o orçamento do município, comprometendo
sua receita.
No entanto, cabe ressaltar que foi uma escolha do gestor
daquela época municipalizar as escolas, e que o atual
gestor assumiu seu mandato consciente da situação em
que o Município se encontrava. Registra-se ainda, que é
evidente que a municipalização das escolas estaduais em
2012 não foi realizada com o planejamento adequado.
Com relação à realização de parcelamento previdenciário,
ressalto que não elide a ocorrência da irregularidade.
Em que pese a alegação da defesa de que o ente não
possuía capacidade de honrar com os compromissos
assumidos, a área técnica, em sua análise conclusiva,
observou que o Fundo Municipal de Saúde de Muniz
Freire possuía disponibilidade de R$ 3.893.847,34, saldo
suficiente para cobrir as contribuições patronais devidas
ao RGPS de R$ 1.172.165,20, e ainda, suficiente para
honrar com todo o saldo de restos a pagar registrados na
unidade gestora, no total de R$ 2.145.636,01.
Verifiquei no Balanço Patrimonial (peça 03) e Balanço
Financeiro (peça 05) que assiste razão à área técnica.
Assim, toma-se como verdade as informações presentes
nos autos, logo, que o Fundo possuía disponibilidade
financeira de R$ 3.893.847,34.
Importa registrar que o pagamento de passivo com
Segunda-feira, 26 de agosto de 2019
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juros, multas e atualização monetária, tendo como
causa o não recolhimento tempestivo de contribuições
previdenciárias é considerado ilegítimo e contrário
à finalidade pública, impondo-se a sua glosa e o
consequente dever de ressarcimento aos cofres públicos.
Nesse sentido, mantenho o indicativo de irregularidade e
considero que seus efeitos são relevantes e generalizados
a ponto de ensejar a irregularidade das contas, nos
moldes do artigo 84, inciso III, “c” da Lei Complementar
Estadual Nº 621, 8 de março de 2012, a saber:
Art. 84. As contas serão julgadas:
[...]
III - irregulares, quando comprovada qualquer das
seguintes ocorrências:
[...]
c) prática de ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico;
[...]
Também é importante mencionar que, desde abril de
2018, a Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro
(LINDB), regulamentada pelo Decreto-lei 4.657, de 4 de
setembro de 1942, sofreu fortes alterações introduzidas
pela Lei 13.655, de 25 de abril de 2018, dentre elas a
inclusão do art. 28, a saber:
Art. 28. O agente público responderá pessoalmente por
suas decisões ou opiniões técnicas em caso de dolo ou
erro grosseiro.
Como se vê, o dispositivo passou a condicionar a
responsabilização do agente público à prática de ato
doloso ou de ato contaminado por erro grosseiro,
restringindo, com isso, as hipóteses de responsabilização
de agentes públicos por atuação culposa.

O erro grosseiro é o contrário de erro escusável, sendo,
portanto, injustificável por ofender conhecimentos ou
deveres elementares e, mesmo que a lei não tenha dito,
advém de uma ação culposa que pode ser decorrente de
uma atitude imprudente, negligente ou imperita, e não
de um mero equívoco justificável.

pelo inciso V, do artigo 29, da Resolução TC 261, de 4
de junho de 2013 (Regimento Interno do Tribunal de
Contas), acompanho o entendimento da área técnica
e do Ministério Público Especial de Contas e VOTO no
sentido de que o Colegiado aprove a seguinte proposta
de deliberação:

Nesse sentido, é a lição dos professores Floriano de
Azevedo Marques Neto e Rafael Véras de Freitas:

Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun

[...] O “erro grosseiro”, por sua vez, terá lugar quando
o agente público incorrer em negligência, imprudência
ou imperícia irrecusáveis no exercício de seu mister
(por exemplo, quando expedir um ato administrativo
de cassação de uma licença, com base numa legislação
revogada). Não se trata de violar a probidade, por
divergência de interpretações com o seu controlador,
mas de atuar com menoscabo e com desídia para com a
função pública. (O artigo 28 da nova LINDB: um regime
jurídico para o administrador honesto. Disponível em <
https://www.conjur.com.br/2018-mai-25/opiniao-lindbregime-juridico-administrador-honesto> Acesso em
25/05/2018)

1. ACÓRDÃO

No caso concreto, tem-se, por conseguinte, uma conduta
cabalmente caracterizada, ao menos, com erro grosseiro,
uma vez que consta nos autos a informação de que o
Fundo possuía caixa de R$ 3.893.847,34, suficiente,
portanto, para cobrir os débitos previdenciários de
R$ 1.172.165,20, não tendo sido, contudo, realizado o
recolhimento tempestivo, o que resulta, inclusive, em
dano ao erário, já que gera o pagamento de multas e
juros.
III

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO

Por todo o exposto e com base na competência outorgada
www.tce.es.gov.br

Conselheiro relator
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as
razões expostas pelo relator, em:
1.1.
Manter a seguinte irregularidade, conforme
fundamentado no item II.1.1:
1.1.1. Divergências entre os valores de contribuição
previdenciária patronal – RGPS, apurada na folha de
pagamento e registros contábeis (Item 3.4.2.1 do RT
00681/2018-4 e 2.1 da ITC 01046/2019-6);
1.2.
Julgar
IRREGULARES
as
contas
do
Fundo Municipal de Saúde de Muniz Freire, sob
responsabilidade da senhora Juliana de Paula Louzada,
referente ao exercício de 2017, na forma prevista no
artigo 84, inciso III, da Lei Complementar 621/2012;
1.3.
Aplicar MULTA à senhora Juliana de Paula
Louzada no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com
base no artigo 135, I da Lei Complementar 621/2012 e
artigo 389, I do Regimento Interno do Tribunal de Contas
do Estado do Espírito Santo;
1.4.
DETERMINAR a atual gestão do Fundo
Municipal de Saúde de Muniz Freire que:
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1.4.1. Instaure Tomada de Contas Especial, para apuração
e quantificação do dano, bem como identificação dos
responsáveis, a fim de apurar a totalidade dos encargos
financeiros incidentes sobre o recolhimento em atraso
das parcelas devidas referentes às contribuições
previdenciárias e o ressarcimento aos cofres públicos,
com fulcro no artigo 83, §1º, da Lei Complementar
Estadual 621/2012 (Lei Orgânica do TCEES), sob pena
de incorrer em responsabilidade solidária, informando,
ainda, outros dados exigidos pela Instrução Normativa
TC nº 32/2014, devendo os autos da Tomada de Contas
Especial ser encaminhados a este Tribunal no prazo de
90 (noventa) dias, na forma do art. 14 da referida IN;
1.4.2. Comunique a esta Corte de Contas a Instauração
de Tomada de Contas em tela, no prazo de 15 (quinze)
dias, de acordo com o estabelecido no art. 5º da IN TC
32/2014 e, acaso confirmado o prejuízo, providencie sua
devolução ao erário do município, nos termos dos arts.
152 e ss. do Regimento Interno do Tribunal, devendo
observar os prazos constantes da IN nº 32/2014;
1.5.
NOTIFICAR o órgão central de controle interno
do Município para acompanhamento da determinação
contida no item III.4;
1.6.
Dar CIÊNCIA à parte e ao MPC, na forma
regimental;
1.7.

ARQUIVAR os autos, após o trânsito em julgado.

2. Unânime.
3. Data da Sessão: 03/07/2019 – 21ª Sessão Ordinária da
Primeira Câmara.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
(presidente), Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun

(relator) e Luiz Carlos Ciciliotti da Cunha.

MONTAGENS EIRELI

5. Fica o responsável obrigado a comprovar perante
o Tribunal o recolhimento do débito e/ou da multa
aplicada, no prazo de trinta dias, contados a partir da
publicação deste Acórdão, nos termos do art. 454,
inciso I, do Regimento Interno deste Tribunal. Quando
cabível recurso, os prazos para interposição encontramse previstos no Título VIII do mesmo diploma normativo.

Procurador:
(CPF: 653.192.657-00)

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

I

Processo: 09622/2018-9
Externo

-

Fiscalização

-

UG: PMPC - Prefeitura Municipal de Pedro Canário
Relator: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Responsável:
BRUNO TEOFILO ARAUJO, KLEILSON
MARTINS REZENDE, LUIZ CARLOS DADALTO FILHO,
DAYANNE COSTA SILVA
Representante:

ESOM
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FISCALIZAÇÃO
–
REPRESENTAÇÃO – PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO
CANÁRIO – EXERCÍCIO DE 2018 – REVOGAÇÃO DA
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2018 QUE VISAVA
À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
EXECUTAR OBRA DE URBANIZAÇÃO NO ENTORNO DA
LAGOA AUGUSTO RUSCHI, LOCALIZADA NO CENTRO DA
CIDADE – EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO
DE MÉRITO – PROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO –
DETERMINAÇÃO – ARQUIVAMENTO.
O CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS
CHAMOUN:

Acórdão 00801/2019-9 – PRIMEIRA CÂMARA
Classificação: Controle
Representação

ANSELMO DE SOUZA MOSE

E

RELATÓRIO

Trata-se de representação formulada pela pessoa jurídica
Esom Construções e Montagens Eirelli-ME (peça 002) em
que se narra a existência de indícios de irregularidades
no âmbito da Concorrência Pública instaurada pelo
Edital 1/2018, por meio do qual o Município de Pedro
Canário, por intermédio da Secretaria Municipal de
Obras e Serviços Urbanos visa à contratação de empresa
especializada para executar obra de urbanização no
entorno da lagoa Augusto Ruschi, localizada no centro
da cidade.
Em síntese, o representante aduz a existência de
cláusulas editalícias restritivas da competitividade da
licitação, especificamente quanto à necessidade de a
licitante comprovar ter executado obra com característica
semelhante ao objeto da licitação, elegendo como
parcela de maior relevância a “cravação de estacas préSegunda-feira, 26 de agosto de 2019
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moldadas, mínimo de 130m”, serviço que sequer estaria
especificado no memorial descritivo da obra licitada, que
corresponderia pouco mais de oito milésimos do valor
estimado para a contratação e cuja exigência não teria
sido justificada (Petição Inicial 00427/2018-6 – peça 02).
Preliminarmente, em sede de juízo de admissibilidade,
conheci a representação e determinei a notificação
prévia do secretário municipal de obras e serviços
urbanos e do presidente da Comissão Permanente de
Licitação (CPL) para apresentação de justificativas, bem
como a ciência do prefeito, tendo para tanto proferido a
Decisão Monocrática 01918/2018-1 (peça 004).
Devidamente notificados, apenas o prefeito municipal
apresentou os esclarecimentos constantes da Defesa/
Justificativa 01658/2018-7 (peça 14) e respectivas Peças
Complementares 24824/2018-1 a 24831/2018-1 (peças
15 a 22).
Submetido o feito ao crivo da Secretaria de
Controle Externo de Engenharia e Meio Ambiente
(SecexEngenharia), foi elaborada a Manifestação Técnica
01939/-2 (peça 25), na qual consignou o cabimento
da representação e pugnou pela suspensão cautelar
do procedimento, reconhecendo a presença dos
pressupostos autorizadores (fumus boni iuris e periculum
in mora), tendo em vista a existência de indícios de
restrição à competitividade da concorrência, propondo a
posterior oitiva dos responsáveis, nos seguintes termos:

habilitação no dia 13 de dezembro de 2018.
É importante relatar a Vossa Excelência que a primeira
sessão da licitação ocorreu, na data de ontem, 13 de
dezembro de 2018, com a participação de 06 (seis)
empresas interessadas na obra, tendo o Presidente
da CPL determinado a suspensão dos trabalhos, com
continuidade a partir de nova convocação a ser feita.
Esta informação foi prestada no dia 14 de dezembro de
2018. Não há informações no sítio eletrônico da PMPC
sobre a situação atual da licitação.
A Representante requer, liminarmente, a suspensão
do processo licitatório de Concorrência Pública
nº 001/2018, assim como seja suspensa a eficácia dos
atos administrativos subsequente, até a decisão deste
Egrégio Tribunal de Contas.
Destaca-se que não se trata de serviço essencial, cuja
paralisação poderia trazer prejuízos insustentáveis ao
Município ou à sua população.
Assim, a suspensão cautelar por parte do Tribunal de
Contas do procedimento licitatório neste momento não
traria prejuízos à população do Município.
Por outro lado, a continuidade do certame contendo
exigência desproporcional poderia em tese, reduzir sua
competitividade e consequentemente, aumentar o valor
contratado.

4.1 Quanto ao risco de ineficácia da decisão de mérito

Ante o exposto, em cognição sumária, configura-se o
risco de ineficácia da decisão de mérito, pressuposto
para a concessão da medida cautelar, estampado no
artigo 376 do Regimento Interno do TCEES (RITCEES)
aprovado pela Resolução TC 261/2013.

Verifica-se da análise aos autos que a Concorrência
Pública nº 01/2018 teve sua primeira sessão de

4.2 Quanto ao fundado receio de grave lesão ao erário
ou a direito alheio

[...]
4 ANÁLISE DOS PRESSUPOSTOS DA CAUTELAR

www.tce.es.gov.br

Verifica-se também em análise aos autos, indícios
de verossimilhança nas alegações da Representante,
uma vez que o item exigido a �tulo de qualificação
técnica representa percentual muito reduzido (0,86%)
em relação ao valor global da obra. O valor pouco
significativo não autorizaria a sua exigência.
(FIGURA)
A despeito de sua aparente relevância técnica, serviços
de cravação de estacas são usualmente subcontratados
e executados por empresas especializadas. Razão para
não se exigir a comprovação de execução anterior por
parte das licitantes.
A continuidade do certame contendo exigência
desproporcional poderia em tese, reduzir sua
competitividade e consequentemente, aumentar o valor
contratado.
Salienta-se, porém, que não foi possível analisar as
informações trazidas aos autos pelos Responsáveis,
pois estão absolutamente ilegíveis. A apresentação de
documentos incompletos ou ilegíveis, no entanto, não
pode ser instrumento protelatório das decisões deste
Tribunal.
Ante o exposto, configura-se o fundado receio de grave
lesão ao erário ou a direito alheio, pressuposto para a
concessão da medida cautelar, estampado no artigo 376
do Regimento Interno do TCEES (RITCEES) aprovado pela
Resolução TC 261/2013.
5 CONCLUSÃO
Verifica-se, em análise aos autos a presença dos
requisitos de admissibilidade.
Configuram-se os pressupostos para a concessão
da medida cautelar, estampados no artigo 376 do
Segunda-feira, 26 de agosto de 2019
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Regimento Interno do TCEES (RITCEES) aprovado pela
Resolução TC 261/2013.
6 PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Presentes os requisitos de admissibilidade, bem como
os pressupostos para concessão de medida cautelar,
encaminham-se os autos à consideração superior
propondo:
Em atenção ao artigo 177 c/c 182, § único do Regimento
Interno desta Corte o conhecimento da representação;
Em atenção ao artigo 376 caput e 377, inciso I do
Regimento Interno desta Corte, a determinação
à autoridade competente para que suspenda
cautelarmente qualquer ato relacionado ou contrato
decorrente da Concorrência Pública 01/2018;
Em atenção ao artigo 307, §3º, a notificação à autoridade
competente, para que se pronuncie, no prazo de 10 dias;
Em atenção ao parágrafo 7º do artigo 307 do Regimento
Interno desta Corte a ciência do Representante;
Em atenção ao artigo 307, §4º, e em caso de deferimento
da medida cautelar a notificação à autoridade
competente, para, no prazo assinalado, cumprir a
decisão, publicar extrato na imprensa oficial quanto ao
teor da decisão e comunicar as providências adotadas
ao Tribunal.
Dar ciência à autoridade competente de que o não
atendimento de decisão deste Tribunal é passível da
aplicação das seguintes sanções:
Em atenção ao artigo 389, inciso IV do Regimento Interno
desta Corte, a aplicação de multa de 3 a 25% do valor
previsto no artigo 135, § 3º da Lei Orgânica do Tribunal
de Contas;

Em atenção ao artigo 391 do Regimento Interno desta
Corte a aplicação de multa diária de R$ 1.000,00 (mil
reais).
A notificação aos Responsáveis, para que reencaminhem
os documentos que julgarem necessários, de forma
legível.

indicados no quadro adiante, nos termos do artigo
310, § 2º, do RITCEES, para que, no prazo de dez dias,
apresentem, individual ou coletivamente, razões de
justificativa, bem como documentos que entenderem
necessários, em razão dos achados apontados:
RESPONSÁVEIS
Dayanne Costa da Silva

subitens/ IRREGULARIDADES
Erro! Fonte de referência não

Engenheira Civil

encontrada. – “Erro! Fonte de

Kleilson Martins Rezende

referência não encontrada.”

Secretário Municipal de Obras e

Infração ao art. 30, §1º, inciso I

Estando assim instruído o feito, proferi Decisão
Monocrática 00006/2019-1 (peça 027) deferindo
medida cautelar para a imediata suspensão da
Concorrência Pública 1/2018, e, nos mesmos termos, a
Primeira Câmara proferiu a Decisão 00070/2019-8 (peça
106), mantendo a suspenção cautelar e determinando
ao chefe do Poder Executivo Municipal, ao secretário
de obras e serviços urbanos do Município de Pedro
Canário e ao presidente da comissão de licitação o
encaminhamento de documentos em novo prazo de 5
(cinco) dias e de eventuais esclarecimentos em 10 (dez)
dias (Voto o Relator 00278/2019-1 – peça 105).

Serviços Urbanos

e §2º, da Lei nº 8.666/93 e Art.

Após análise das manifestações apresentadas pelo
presidente da comissão de licitação, senhor Luiz Carlos
Dadalto Filho (peça 035 e 088) e peça complementar
(036 a 087) e pelo senhor Bruno Teófilo Araújo, Prefeito
Municipal (peça 088 e 091) e peça complementar (092 a
096), foi proferida a Manifestação Técnica 01490/20198 (peça 108) onde se concluiu pela existência de alguns
indícios de irregularidades com a seguinte proposta de
encaminhamento:

Permanente de Licitação

A remessa dos autos à unidade técnica competente para
análise do mérito;
[...]

[...]
A CITAÇÃO dos responsáveis individuais e solidários
www.tce.es.gov.br

37, inciso XXI, da Constituição
Luiz Carlos Dadalto Filho

Federal.
Erro! Fonte de referência não

Presidente da Comissão

encontrada. – “Erro! Fonte de

Permanente de Licitação

referência não encontrada.”
Infração ao artigo 3º, §3º da Lei

Kleilson Martins Rezende

8.666/93.
Erro! Fonte de referência não

Secretário Municipal de Obras e encontrada. – “Erro! Fonte de
Serviços Urbanos

referência não encontrada.”

Luiz Carlos Dadalto Filho

Infração ao artigo 3º, §3º da Lei

Presidente da Comissão

8.666/93.

A remessa de cópia desta Manifestação Técnica
juntamente com o Termo de Citação, a fim de subsidiar o
contraditório e a ampla defesa.
[...]
Ato con�nuo, a área técnica confeccionou a Instrução
Técnica Inicial 00226/2019-2 (peça 109), que sugeriu
a citação dos responsáveis, que por sua vez foi
acompanhada pela Decisão SEGEX 00220/20195 (peça 111). As defesas, juntamente com as peças
complementares foram apresentadas pelos responsáveis
Segunda-feira, 26 de agosto de 2019
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(peças 123 a 126).
Entretanto, encerrando a instrução processual, a
Secretaria de Controle Externo de Engenharia e Meio
Ambiente – SecexEngenharia (peça 129), propôs a
extinção do feito sem resolução de mérito sem imposição
de determinações e o consequente arquivamento dos
autos, nos moldes do art. 307, § 6º e artigo 310 II, do
RITTCEES:
[...]
PRELIMINAR
Antes da análise do mérito, com relação aos itens
mencionados na Manifestação Técnica 01490/20198, deverá ser analisada uma preliminar arguida pelo
jurisdicionado.
PERDA DE OBJETO.
A presente licitação, conforme informado na Petição
Intercorrente 0415/2019-1, foi cancelada em razão
da sustação dos efeitos do convênio do Estado com o
Município.
Destaca-se que foram juntados aos autos do presente
processo cópia do Diário Oficial do Estado com o ato
de sustação deste convenio e o ato de cancelamento
desta licitação e sua justificativa baseada no poder de
autotutela da administração pública.
Como a presente licitação não gerou efeitos que
pudessem causar prejuízos ao município de Pedro
Canário como a realização de pagamentos, entendese que o seu cancelamento leva a consequente perda
do objeto. Este entendimento é acompanhado pela
jurisprudência das Cortes de Contas dentre as quais
destaco o julgado do processo TC-005.037/2010-7 do
TCU:

Sumário: REPRESENTAÇÃO. LICITAÇÃO. CERTAME
CANCELADO. ANÁLISE DE MÉRITO PREJUDICADA POR
PERDA DO OBJETO PROCESSUAL. ARQUIVAMENTO.
Considera-se prejudicada a análise de mérito, por
perda do objeto processual, em vista de decisão da
administração de cancelar o certame.
Este entendimento também é seguido por este Tribunal
no processo TC-6025/2016 do TCE-ES:
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo
TC-6025/2016, ACORDAM os Srs. Conselheiros do
Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, em
sessão plenária realizada no dia treze de junho de dois
mil e dezessete, por maioria, extinguir o processo sem
resolução de mérito, na forma do artigo 307, § 6º e
artigo 310, II, do Regimento Interno, arquivando-se os
autos após o trânsito em julgado, nos termos do voto
do relator, conselheiro em substituição Marco Antonio
da Silva. Vencido o conselheiro Sebastião Carlos Ranna
de Macedo que, acompanhando a área técnica, votou
por conhecer da representação e, no mérito, considerala procedente, expedindo-se determinação ao executivo
municipal.
Desta forma, entende-se pela extinção do presente
processo por considerar prejudicada a análise de mérito,
por perda do objeto processual, em vista de decisão da
administração de cancelar o certame.
CONCLUSÃO
A partir da análise apresentada nesta manifestação,
conclui-se que houve perda do objeto da licitação,
pois o cancelamento da licitação leva a consequente
impossibilidade de sua análise. Como não houve
prejuízo para a administração pública, anterior ao seu
www.tce.es.gov.br

cancelamento, entende-se pela extinção do presente
processo.
[...]
O Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, por
sua vez, dissentiu da análise feita pela SecexEngenharia,
se pronunciou pela extinção do processo com resolução
de mérito e pela procedência da representação, sem
aplicação de penalidade e com determinações com o
fito de prevenir a reincidência, conforme Parecer do
Ministério Público de Contas 02677/2019-1 (peça 133):
[...]
O Regimento Interno, em seu art. 307, § 6º,
apresenta-se hialino ao condicionar a decretação
da perda superveniente do objeto impugnado e,
consequentemente, a extinção do processo sem
julgamento do mérito, ao saneamento das supostas
irregularidades antes da concessão da medida cautelar.
Venia concessa ao entendimento da SecexEngenharia
– Secretaria de Controle Externo de Engenharia e Meio
Ambiente, verifica-se que, somente haverá a extinção
do processo sem julgamento do mérito quando,
determinada a prestação de informações e antes da
concessão da medida cautelar, o Responsável sanar as
irregularidades apontadas pelo Representante.
No caso sub examine, observa-se que a medida
cautelar fora concedida no dia 08 de janeiro de 2019,
conforme Decisão Monocrática 006/2019 e mantida
por unanimidade na 1ª Sessão Ordinária da Primeira
Câmara, através da Decisão 007/2019, na data de 30 de
janeiro de 2019.
A notificação dos Responsáveis ocorreu nos dias 04
de abril de 2019 e 08 de abril de 2019, conforme se
Segunda-feira, 26 de agosto de 2019
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extrai dos e-mails anexados aos autos, conforme Peça
Complementar 00225/2019-8, Peça Complementar
00348/2019-1 e Peça Complementar 00351/2019-3.
Confira:
(FIGURA)
No entanto, a licitação foi ‘revogada’ apenas no dia 08
de abril de 2019, em razão da sustação dos efeitos do
convênio do Estado com o Município.
(FIGURA)
Dessa forma, inexorável a constatação de: (i) deferimento
de medida cautelar suspendendo o procedimento
impugnado; (ii) não interposição de recurso da decisão e,
por derradeiro, (iii) a busca, pelo gestor, do saneamento
dos indicativos de irregularidades com a ‘revogação’ do
procedimento licitatório.
Assim sendo, a presente situação se subsume à aplicação
do § 5º do art. 307 do Regimento Interno, in verbis:
Art. 307. [...]
§ 5º Quando o responsável der cumprimento à medida
cautelar e deixar de contestá-la, com o saneamento
das irregularidades, e não houver interposição de
recurso, o Tribunal proferirá, desde logo, decisão de
mérito, observado o disposto no 129 artigo 310 deste
Regimento. (Redação dada pela Emenda Regimental nº
001, de 27.8.2013). (grifo nosso)

o Plenário desta Corte, nos moldes do Acórdão nº.
798/2015, nos autos do Processo TC 3498/2014, o
qual corroborou o posicionamento delineado pela
2ª Procuradoria do Ministério Público de Contas,
defrontando-se com situação análoga à discutida no
Processo sub examine, constatou, em síntese, que seria
processualmente mais adequado julgar procedente
a Representação, na forma prescrita no art. 307, § 5º
do Regimento Interno – haja vista que a concessão
de medida cautelar de suspensão do procedimento
concorrencial antecede ao “saneamento” das
irregularidades pelo gestor – mas sem aplicação de
penalidade, tendo em vista o exercício da autotutela
pela própria administração.
Diga-se, ademais, que a extinção do processo da forma
como foi sugerida pela equipe técnica somente poderia
ser admitida se alinhada ao inciso II, art. 310, do
Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo, que versa sobre a perda superveniente
do objeto impugnado, nos termos do art. 307, § 6º do
mesmo diploma legal, o que de fato não ocorreu.

Dessa forma, a solução processual mais adequada ao
feito consistiria no julgamento pela procedência da
Representação, nos termos preconizados pelo dispositivo
supracitado, haja vista o legítimo exercício da autotutela,
sem, no entanto, aplicar-se penalidade.

Ante o exposto, pugna o Ministério Público de
Contas, data venia ao entendimento do Núcleo de
Normatização da Fiscalização – NNF, pelo conhecimento
da presente Representação para, no mérito, considerá-la
procedente, extinguindo o processo com resolução do
mérito, nos termos do art. 95, II, da Lei Complementar
nº. 621/12, c/c o artigo 307, §5º e artigo 310, I, do
Regimento Interno deste Tribunal, sem aplicação de
penalidade, não obstante, expedindo-se determinações
correspondentes às irregularidades constatadas, com o
fito de se prevenir sua reincidência.

A ratificar o acima expendido, convém registrar que

[...]

II

FUNDAMENTOS

Como se vê no debate travado nos autos, a revogação da
concorrência pública em questão somente se concretizou
após os gestores do Município de Pedro Canário terem
recebido a ciência da concessão do provimento cautelar
por esta Corte de Contas, como bem demonstrou o
parquet de contas.
Nesse caso, tem lugar a aplicação do art. 307, §5º do
Regimento Interno deste Tribunal (RITCEES), e não do
seu parágrafo 6º, vejamos:
Art. 307. [...]
§ 5º Quando o responsável der cumprimento à medida
cautelar e deixar de contestá-la, com o saneamento das
irregularidades, e não houver interposição de recurso,
o Tribunal proferirá, desde logo, decisão de mérito,
observado o disposto no artigo 310 deste Regimento.
§ 6º Haverá perda superveniente do objeto impugnado
quando, determinada a prestação de informações e antes
da concessão da medida cautelar, o responsável sanar as
supostas irregularidades apontadas pelo representante,
extinguindo-se o feito sem resolução de mérito.
A esse respeito, relembro o voto vistas por mim
proferido no bojo do processo TC 3498/2014, em que
enfrentei exatamente a mesma celeuma processual a
partir de debate inicialmente travado pelos conselheiros
Sebastião Carlos Ranna de Macedo e Sérgio Aboudib
Ferreira Pinto, tendo ao final os membros do Plenário
conciliado o entendimento ao redor da seguinte tese:
ACÓRDÃO TC-798/2015 – PLENÀRIO
PROCESSO

- TC-3498/2014

JURISDICIONADO
www.tce.es.gov.br

- PREFEITURA MUNICIPAL DE
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ECOPORANGA
ASSUNTO

- REPRESENTAÇÃO

REPRESENTANTE - BIGCARD ADMINISTRADORA DE
CONVÊNIOS E SERVIÇOS LTDA.
RESPONSÁVEIS - PEDRO COSTA FILHO E ROBERTO
FREIRE
EMENTA
RERPESENTAÇÃO EM FACE DA PREFEITURA MUNICIPAL
DE ECOPORANGA – PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2014
– 1) CONHECER – PROCEDÊNCIA – DEIXAR DE APLICAR
PENALIDADE – 2) EXTINGUIR PROCESSO COM
RESOLUÇÃO DO MÉRITO – 3) DETERMINAÇÃO – 4)
ARQUIVAR.
[...]
VOTO-VISTA DO EXMO. SR. CONSELHEIRO RODRIGO
FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN:
Trata-se de representação formalizada contra a
Prefeitura do Município de Ecoporanga em face do
Pregão Presencial 46/2013 que visou à contratação de
empresa para prestação de serviços de fornecimento e
administração de cartão magnético – ticket alimentação.
Tendo se encerrado a instrução processual, instaurouse neste Plenário controvérsia sobre a extinção deste
processo, se com aprofundamento de mérito ou
não, já que, após a concessão da medida cautelar,
a Administração Municipal procedeu à anulação do
certame.
A discussão surgiu quando o NEC se pronunciou
pela extinção do feito sem julgamento do mérito,
reconhecendo a hipótese de perda do interesse
processual em aplicação subsidiária do Código de

Processo Civil, mas o Ministério Público de Contas propôs
o julgamento pela procedência da representação sem
aplicação de penalidade, expedindo-se determinação ao
Município.
Divergindo da manifestação técnica, o Conselheiro
Relator votou nos termos defendidos pelo Parquet e abriu
vistas dos autos ao Conselheiro Sérgio Aboudib Ferreira
Pinto que, por seu turno, corroborou o posicionamento
defendido pelo NEC.
Com o propósito de melhor me inteirar da discussão,
também pedi vista dos autos, o que me permitiu elaborar
o voto que nesta oportunidade submeto à apreciação
deste Colegiado.
Desde já, peço vênia para divergir do Conselheiro
Sérgio Aboudib, pois, em vista dos contornos deste
caso concreto, perfilho do entendimento exarado
pelo Conselheiro Relator, já que a situação enfrentada
culminou na anulação do certame, após a concessão da
medida cautelar, o que se assemelha ao reconhecimento
jurídico da procedência da representação por parte da
Municipalidade e isso nada mais é do que o próprio
mérito do julgamento da cautelar.
Aliás, o Código de Processo Civil, além de prever
hipóteses para a extinção do processo sem julgamento
do mérito, igualmente direciona o feito à resolução
de mérito quando o réu reconhece a procedência do
pedido, o que de fato ocorreu nesse contexto e está
previsto no art. 307, §5º e no inciso I, do art. 310 do
Regimento Interno deste Tribunal, não havendo que se
falar em dar continuidade ao processo ou em reabrir
sua instrução, pois o momento é de extingui-lo com
julgamento de mérito.
www.tce.es.gov.br

Assim, ainda que possa haver precedentes em sentido
diverso, penso que o momento nos permite reformular
o entendimento desta Corte, já que de fato não foi
identificada uma tendência jurisprudencial clara desta
Corte acerca do tema, conforme restou evidenciado
no trabalho elaborado pelo Núcleo de Jurisprudência e
Súmula.
Sendo assim, embora coadune com o desfecho dado
pelo voto do Conselheiro Relator, resta-me registrar
minha discordância unicamente em relação à passagem
de sua fundamentação em que propõe a padronização
de referências e fundamentações a serem adotadas em
julgamentos de casos análogos nos seguintes termos:
Ante o exposto, tendo em vista as informações prestadas
pelo Núcleo de Jurisprudência desta Corte de Contas, e
considerando que:
1 Existe convergência de entendimento em relação à
hipótese prevista quando o saneamento/revogação/
anulação/adequação das cláusulas questionadas
ocorrerem antes do deferimento de medida cautelar,
na forma do art. 307, § 6º da Resolução TC 261/2013
combinado com o disposto no art. 267, inciso IV do
CPC, proponho que nos casos análogos, para fins
de padronização, sejam adotadas as referências e
fundamentações acima;
2 Quanto ao segundo caso, para fins de padronização
e harmonização de conceitos, quando houver
saneamento/revogação/anulação/adequação
das
cláusulas questionadas depois do deferimento de
medida cautelar, proponho adotar a fundamentação
na forma do art. 307, § 5º da Resolução TC 261/2013
combinado com o disposto no art. 269, inciso II do CPC.
Segunda-feira, 26 de agosto de 2019
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Com base nas propostas acima (itens 1 e 2), tendo em
vista que o presente caso concreto refere-se à hipótese
nº 2, apresento voto proferido na Sessão Plenária do dia
03/02/2015, com o acréscimo do artigo 269, II do CPC,
ou seja, pelo conhecimento da presente representação
para, no mérito, julgá-la procedente, nos termos do art.
95, II da LC 621/2012 e art. 307, § 5º da Resolução TC
261/2013 c/c art. 269, inciso II do CPC.
Parece-me inadequado conferir idêntico tratamento
jurídico a situações distintas como as de saneamento,
revogação, anulação e adequação, conferindo-lhes
solução processual padronizada no que diz respeito a
julgamento com ou sem resolução de mérito, adotandose, para tanto, a premissa única de aferição do momento
de sua ocorrência em relação à eventual concessão de
medida cautelar por esta Corte.
Além disso, acredito que a adoção de fundamentação
alicerçada no Código de Processo Civil para os
julgamentos deste Tribunal de Contas somente deve ter
lugar subsidiariamente, ou seja, caso haja lacuna nos
regramentos inerentes a esta Corte, devendo, portanto,
prevalecer neste âmbito os ditames especificamente
impostos pela Lei Complementar Estadual 621/2012
e pela Resolução TC 261/2013, respectivamente, Lei
Orgânica e Regimento Interno deste Tribunal.
Assim sendo, ainda que o debate tenha soluções
equivalentes previstas pelo CPC, entendo que, para
as situações em comento, o remédio já se encontra
estampado nos parágrafos 5º e 6º do artigo 307, bem
como no art. 310 do nosso Regimento Interno, vejamos:
Art. 307. Omissis
§ 5º Quando o responsável der cumprimento à medida

cautelar e deixar de contestá-la, com o saneamento das
irregularidades, e não houver interposição de recurso,
o Tribunal proferirá, desde logo, decisão de mérito,
observado o disposto no artigo 310 deste Regimento.

pois o saneamento impõe mais do que isso. Impõe
que sejam examinados os efeitos jurídicos e fáticos da
medida a fim de aferir se foram hábeis a efetivamente
sanar as irregularidades.

§ 6º Haverá perda superveniente do objeto impugnado
quando, determinada a prestação de informações e antes
da concessão da medida cautelar, o responsável sanar as
supostas irregularidades apontadas pelo representante,
extinguindo-se o feito sem resolução de mérito.

Há casos em que a mera revogação não significa o
saneamento das irregularidades, assim como a anulação
tardia igualmente não o faz. A adequação de cláusulas
editalícias, da mesma forma, deve ser condicionada,
como as demais hipóteses, ao saneamento de todas
as irregularidades questionadas nos autos e, tal
ponderação deve ser realizada diante do caso concreto,
independente da forma pela qual se dê o saneamento,
se pela via da revogação, da anulação ou da alteração de
atos administrativos.

[...]
Art. 310. A instrução da unidade técnica será conclusiva,
pela extinção do processo, na hipótese de:
I - acatamento da decisão cautelar sem contestação e
sem interposição de recurso, com o saneamento das
irregulares, nos termos do § 5º do art. 307; ou
II - perda superveniente do objeto impugnado, nos
termos do § 6º do art. 307.
Como se vê, a combinação do §5º, do art. 307 e do inciso
I, do art. 310 impõe o julgamento do feito com resolução
de mérito, quando constatados, simultaneamente,
o cumprimento da medida cautelar já proferida, a
inexistência de contestação e de interposição de recurso
– admitindo-se tais requisitos no sentido amplo de
sua acepção, quando inexistente qualquer objeção
ou questionamento por parte do jurisdicionado que,
ainda que tacitamente, reconhece a procedência dos
questionamentos –, além do necessário e indispensável
saneamento das irregularidades.
Quanto à verificação deste quesito – saneamento das
irregularidades –, entendo que dependerá da análise
caso a caso o que, não necessariamente, se limitará à
mera verificação da revogação de cláusulas, por exemplo,
www.tce.es.gov.br

Assim, se constatado o saneamento das irregularidades
após a concessão da medida cautelar, nos moldes do
§5º, do art. 307 e do inciso I, do art. 310, do Regimento
Interno, terá lugar a extinção do processo com
julgamento do mérito.
Outrossim, haverá perda superveniente do objeto, com
extinção do processo sem resolução de mérito, quando
o saneamento das irregularidades for comprovado ainda
na fase preliminar de apresentação de informações pelo
responsável, nos termos do §1º, do art. 307 do Regimento
Interno, e desde que não tenha sido concedida a medida
cautelar inaudita altera pars, subsumindo-se o caso à
hipótese prevista no §6º, do art. 307 e no inciso II, do
art. 310 do Regimento Interno.
Volto a ressaltar que, qualquer que seja a hipótese
de extinção do processo, com ou sem julgamento do
mérito, o saneamento das irregularidades é condição
indispensável e sua verificação se dará caso a caso,
podendo assumir ou não a forma de revogação,
Segunda-feira, 26 de agosto de 2019
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anulação ou alteração de ato administrativo, já que tais
medidas por vezes revelam-se insuficientes e ensejam o
prosseguimento do feito conforme prevê o §1º, do art.
310 do Regimento.
Feitas essas ressalvas, voto no sentido de que seja extinto
o processo com julgamento de mérito, nos termos do
art. 307, §5º e no inciso I, do art. 310 do Regimento
Interno deste Tribunal, reconhecendo-se a procedência
desta representação, sem aplicação de penalidade e
expedindo-se determinação ao Poder Executivo de
Ecoporanga, nos termos defendidos pelo Conselheiro
Relator.
NOTAS TAQUIGRÁFICAS DA 19ª SESSÃO ORDINÁRIA DO
PLENÁRIO:
“O SR. CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
- Senhor Presidente, inicialmente, parabenizo S.Ex.ª. Acho
que coloca uma regra bastante clara. Particularmente,
eu que luto pela padronização, esse conceito trazido por
S.Ex.ª me satisfaz de forma completa. Gostaria de fazer
uma proposta de encaminhamento com relação à Sessão.
Temos na pauta uns cem números de processos que
estão aguardando a votação deste julgamento, inclusive,
por essa razão, é que recebeu a preferência. Entretanto,
S.Ex.ª traz em seu voto uma padronização, mas que
deve ser analisada caso a caso, verificando se aquela
licitação foi revogada e em que fase. Então, sugiro que
adiássemos os demais processos por uma semana para
que cada Relator, em face do voto de S.Ex.ª - também
acompanharei -, verificasse no caso concreto, para que
pudéssemos na próxima Sessão – com mais segurança –
identificar o que aconteceu. Acho que a regra está bem
colocada e acaba sendo um caminho para seguirmos - já
que o Relator encampou de forma clara. É uma sugestão

para não precisar verificar caso a caso, e a Sessão ﬂuir
com mais velocidade. Parabenizo e acompanho!”
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC3498/2014, ACORDAM os Srs. Conselheiros do Tribunal
de Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão plenária
realizada no dia dezesseis de junho de dois mil e quinze,
à unanimidade, nos termos do voto-vista do Conselheiro
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, encampado pelo
Relator, Conselheiro Sebastião Carlos Ranna de Macedo:
1. Conhecer da presente Representação para, no mérito,
considerá-la procedente, extinguindo o processo com
resolução do mérito, nos termos do artigo 307, §5º e
artigo 310, inciso I, do Regimento Interno deste Tribunal,
sem aplicação de penalidade;
2. Determinar ao Executivo Municipal de Ecoporanga
para que próximos editais, quando houver modificação
que afete a formulação de propostas, seja observado
o disposto no artigo 21, § 4º, da Lei nº 8.666/1993,
reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, com o
fito de não prejudicar a formulação de novas propostas
por outros participantes;
3. Arquivar os presentes autos após o trânsito em
julgado.
Composição Plenária
Presentes à sessão plenária da deliberação os Senhores
Conselheiros Domingos Augusto Taufner, Presidente,
Sebastião Carlos Ranna de Macedo, Relator, Sérgio
Aboudib Ferreira Pinto, José Antônio Almeida Pimentel,
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, Sérgio Manoel
Nader Borges, e o Conselheiro em substituição Marco
Antonio da Silva. Presente, ainda, o Dr. Heron Carlos
www.tce.es.gov.br

Gomes de Oliveira, Procurador Especial de Contas em
substituição ao Procurador-Geral do Ministério Público
Especial de Contas.
Sala das Sessões, 16 de junho de 2015.
[…]
Sendo assim, em vista deste precedente e dos
fundamentos nele invocados, acompanho o
entendimento defendido pelo Ministério Público junto
ao Tribunal de Contas, dissentido do entendimento
divergente registrado pela SecexEngenharia, votando
pela extinção do feito com resolução do mérito, nos
termos do art. 307, §5º do RITCEES e, ainda, sem impor
penalidade e dirigindo determinação ao Município de
Pedro Canário.
Por fim, apesar do MPEC não mencionar quais
determinações seriam necessárias, a jurisprudência
dessa casa tem entendimento sedimentado nesse
sentido, notadamente nos seguintes precedentes:
Parecer Consulta 20/2017-3 – Plenário (Processo
07713/2013-8), Acordão TC 00412/2016-1 Plenário
(Processo TC 766/2014), Acórdão TC 1211/2016 –
Primeira Câmara (Processo TC 5611/2014), Acórdão
TC 542/2018 – Plenário (Processo TC 8138/2017-6),
Acórdão TC 1333/2018 – Primeira Câmara (Processo
TC 05473/2013-8), Acórdão TC 1087/2014-Plenário
(Processo 06456/2013-6).
III

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO

Por todo o exposto e com base na competência
outorgada pelo inciso V, do artigo 29, da Resolução TC
261/2013 (Regimento Interno do TCEES), divergindo
do entendimento prolatado pela SecexEngenharia,
acompanho o entendimento do Ministério Público
Segunda-feira, 26 de agosto de 2019
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junto ao Tribunal de Contas e VOTO no sentido de que
o Colegiado aprove a seguinte proposta de deliberação:
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Conselheiro relator
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as
razões expostas pelo relator, em:
1.1.
Extinguir o processo com resolução de mérito,
julgando PROCEDENTE a representação, sem aplicação
de penalidade, em atendimento ao art. 178, I c/c art.
182, parágrafo único e art. 307, §5º, todos do RITCEES;
1.2.
DETERMINAR ao Município de Pedro Canário
que, em futuros procedimentos licitatórios cujo objeto
verse sobre obras e serviços de engenharia se abstenham
de:
1.2.1. Exigir comprovação de capacidade técnicooperacional fora dos limites legais permitidos, isto
é, a exigência só será permitida quando limitada,
simultaneamente, às parcelas de maior relevância e de
valor significativo do objeto a ser contratado, e ainda,
desde que comprovado a complexidade do objeto a
ser contratado, atendendo sempre a razoabilidade e
proporcionalidade, devendo essa exigência guardar
proporção com a dimensão do objeto a ser executado.
1.2.2. Exigir identificação dos possíveis licitantes,
mesmo daqueles que vierem a adquirir o instrumento
convocatório junto à Administração; em afronta ao art.
30, §1º, inciso I e §2º, da Lei nº 8.666/93 e art. 37, inciso
XXI, da Constituição Federal.

1.3.
Dar CIÊNCIA das determinações constantes do
item III.2 ao chefe do Poder Executivo local, ao secretário
municipal de obras e aos membros da comissão
permanente de licitação;
1.4.
DISPENSAR a Secretaria Geral de Controle
Externo do monitoramento da determinação imposta; e
1.5.
autos.

Após o trânsito em julgado, ARQUIVAR os

Em substituição ao procurador-geral
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões
ACÓRDÃO 00802/2019-9 – PRIMEIRA CÂMARA
Processo: 04295/2018-8
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2017

2. Unânime.
3. Data da Sessão: 03/07/2019 – 21ª Sessão Ordinária da
Primeira Câmara.

UG: SEMAST - Secretaria Municipal de Trabalho e
Assistência Social de Viana
Relator: Luiz Carlos Ciciliotti da Cunha

4. Especificação do quórum:

Responsável: LEDIR DA SILVA PORTO

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO DE 2017 –
REGULAR – QUITAÇÃO – DAR CIÊNCIA - ARQUIVAR

5. Fica o responsável obrigado a comprovar perante
o Tribunal o recolhimento do débito e/ou da multa
aplicada, no prazo de trinta dias, contados a partir da
publicação deste Acórdão, nos termos do art. 454,
inciso I, do Regimento Interno deste Tribunal. Quando
cabível recurso, os prazos para interposição encontramse previstos no Título VIII do mesmo diploma normativo.
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
Relator
CONSELHEIRO LUIZ CARLOS CICILIOTTI DA CUNHA
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS
HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
www.tce.es.gov.br

O EXMO. SR. CONSELHEIRO LUIZ CARLOS CICILIOTTI DA
CUNHA:
RELATÓRIO:
Tratam os autos da Prestação de Contas Anual da
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA
SOCIAL DE VIANA, referente ao exercício de 2017, sob a
responsabilidade do senhor LEDIR DA SILVA PORTO.
Com base no Relatório Técnico n.º 00033/2019-7 e na
Instrução Técnica Inicial n.º 00057/2019-2, foi proferida
a Decisão SEGEX n.º 00053/2019-4, por meio da qual o
gestor responsável foi citado para justificar os seguintes
indícios de irregularidades:
3.4.1.1 Divergências entre os valores de contribuição
previdenciária patronal – RPPS, apurada na folha de
pagamento e registros contábeis;
3.4.1.2 Divergências entre os valores de contribuição
previdenciária retida dos servidores – RPPS, apurada na
Segunda-feira, 26 de agosto de 2019
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folha de pagamento e registros contábeis;
3.4.2.2 Divergências entre os valores de contribuição
previdenciária patronal - RGPS apurada na folha de
pagamento e registros contábeis; e
3.4.2.2 Divergências entre os valores de contribuição
retidas dos servidores - RGPS apurada na folha de
pagamento e registros contábeis.
Devidamente citado, o responsável apresentou
suas razões de justificativas (Defesa/Justificativa n.º
00300/2019-1 e Defesa/Justificativa 00303/2019-4),
bem como documentação de apoio (Peça Complementar
n.º 05825/2019-3).
Instado a manifestar-se, o Núcleo de Controle Externo
de Economia e Contabilidade – NCE, por meio da
Instrução Técnica Conclusiva n.º 01760/2019-5, opinou
pelo afastamento dos indícios de irregularidades, e, por
consequência julgamento REGULAR da Prestação de
Contas Anual.
O Ministério Público de Contas, por meio do Parecer
n.º 02029/2019-4, de lavra do Procurador Dr. Heron
Carlos Gomes de Oliveira, anuiu à proposta contida na
Instrução Técnica Conclusiva.

previdenciária patronal – RPPS, apurada na folha de
pagamento e registros contábeis. (item 3.4.1.1 do RTC
nº 33/2019)
Base Legal: Art. 85, 87, 102 e 103 da Lei 4.320/64 e artigo
15, I c/c 22, I e II da Lei Federal nº 8212/1991.
Segundo o relatório técnico:
No que tange às contribuições previdenciárias patronais
devidas ao RPPS, com base na Tabela 15, verifica-se
que não consta do balancete de execução orçamentária
registros contábeis (empenho, liquidação e pagamento)
de contribuição patronal dos servidores, sendo
considerados passíveis de justificativas, para fins de
análise das contas.
Sugere-se a citação do gestor para que apresente
justificativas e ou documentos, suficientes para
esclarecer os fatos.
(FIGURA)
Das justificativas:

Analisados os autos, verifico que a área técnica e o
Ministério Público de Contas manifestaram-se pela
regularidade da Prestação de Contas Anual, conforme os
fundamentos expostos pelo corpo técnico na Instrução
Técnica Conclusiva nº 01760/2019-5, abaixo transcritos:

A princípio esclarecemos que o registro das contribuições
patronais ao RPPS foi realizado na conta contábil
211429900000 - Outros Encargos Sociais, que estão
sendo demonstrados na tabela abaixo, e encaminhamos
razão da conta contábil no anexo 01, para validação
dos valores. Ocorre que no inicio do ano de 2017 com
a criação da UG Secretaria de Desenvolvimento Social,
a folha da Secretaria de Assistência Social que antes era
dentro da UG Prefeitura de Viana foi transferida para a
nova UG Secretaria de Desenvolvimento Social, e nesta
transição nos 3 primeiros meses do ano não houve
lançamento na UG.

2.1 Divergências entre os valores de contribuição

(FIGURA)

É o Relatório. Passo a fundamentar.
VOTO
FUNDAMENTAÇÃO:

www.tce.es.gov.br

Da análise das justificativas
Com base nas justificativas e documentos enviados, o
gestor responsável explica que a diferença apontada
se deve a contabilização das contribuições patronais,
devidas ao Regime Próprio do Município de Viana, na
conta nº 211429900000 (outros encargos sociais) não
reconhecida pelo sistema eletrônico de prestação de
contas do Tribunal de Contas (CIDADES).
Além disso, relata que em função da criação, em 2017,
desta Unidade Gestora, a folha de pagamento nos três
primeiros meses de 2017 foram lançadas na Unidade
Gestora anterior (Assistência Social). (pelo quadro
apresentado seriam dois meses de folha de pagamento
ou no mês de março estaria com os valores parciais)
No entanto, o gestor responsável não trouxe aos autos
qual foi o montante de empenho e pagamento realizado
na outra unidade gestora. Mesmo assim, ao analisar
os números apresentados em confronto ao resumo da
folha de pagamento, temos o seguinte:
(FIGURA)
Logo, a diferença apurada de 5,41% se enquadra dentro
da tolerância aceita por esta Corte de Contas, e se for
considerado a ausência dos valores dos dois primeiros
meses o resultado seria menor.
Sendo assim, sugere-se pelo afastamento do indício de
irregularidade.
2.2 Divergências entre os valores de contribuição
previdenciária retida dos servidores – RPPS, apurada na
folha de pagamento e registros contábeis. (item 3.4.1.2
do RTC nº 33/2019)
Base Legal: Art. 85, 87, 102 e 103 da Lei 4.320/64 e artigo
15, I c/c 22, I e II da Lei Federal nº 8212/1991.
Segunda-feira, 26 de agosto de 2019
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Segundo o relatório técnico:
No que tange às contribuições retidas dos servidores e
devidas ao RPPS, com base na Tabela 16, verifica-se que
os valores recolhidos representaram 71,31% dos valores
devidos; sendo considerados passíveis de justificativas,
para fins de análise das contas.
Sugere-se a citação do gestor para que apresente
justificativas e ou documentos, suficientes para
esclarecer o motivo de a Unidade Gestora ter recolhido
valores previdenciários inferiores àqueles apurados pela
folha de pagamento e registrados na contabilidade.
(FIGURA)
Das justificativas:
No inicio do ano de 2017 com a criação da UG Secretaria
de Desenvolvimento Social, a folha da Secretaria de
Assistência Social que antes era dentro da UG Prefeitura
de Viana foi transferida para a nova UG Secretaria de
Desenvolvimento Social, os lançamentos retidos na
contabilização da folha foram efetuados no UG Secretaria
de Desenvolvimento Social, porém o processo de
pagamento foi contabilizado na UG Prefeitura Municipal
de Viana onde até então eram contabilizada a folha da
Secretaria de Assistência Social.
(FIGURA)
Da análise das justificativas
Com base nas justificativas e documentos enviados,
constata-se que em função da criação, em 2017, desta
Unidade Gestora, a folha de pagamento nos três primeiros
meses de 2017 foram lançadas na Unidade Gestora
anterior (Assistência Social). (pelo quadro apresentado
seriam dois meses de folha de pagamento ou no mês de
março estaria com os valores parciais)
Dessa forma, ao considerar os valores informados de

retenção e pagamento realizado na outra unidade
gestora, temos o seguinte:
(FIGURA)
Sendo assim, sugere-se pelo afastamento do indício de
irregularidade.
2.3 Divergências entre os valores de contribuição
previdenciária patronal - RGPS, apurada na folha de
pagamento e registros contábeis. (item 3.4.2.1 do RTC
nº 33/2019)
Base Legal: Art. 85, 87, 102 e 103 da Lei 4.320/64 e artigo
15, I c/c 22, I e II da Lei Federal nº 8212/1991.
Segundo o relatório técnico:
No que tange às contribuições previdenciárias patronais
devidas ao RGPS, com base na Tabela 15, verifica-se que
os valores registrados representaram 85,59% dos valores
devidos, já os valores recolhidos pela unidade gestora, no
decorrer do exercício em análise, representaram 77,13%
dos valores devidos, sendo considerados passíveis de
justificativas, para fins de análise das contas.
Sugere-se a citação do gestor para que apresente
justificativas e ou documentos, suficientes para esclarecer
o motivo de a Unidade Gestora ter registrado e recolhido
valores previdenciários menores que aqueles apurados
pela folha de pagamento.
(FIGURA)
Das justificativas:
Foi realizada uma conferência nos valores e verificamos
que a diferença nos registros contábeis se deve ao fato de
que nos meses de janeiro, fevereiro e março as diferenças
foram contabilizadas na UG Prefeitura Municipal do
valor de 116.135,51 da liquidação 235/2017, no mês
de janeiro o valor 10.076,51 é referente a secretaria
www.tce.es.gov.br

de Desenvolvimento Sustentável, contabilizada na
prefeitura. No mês de fevereiro o valor do valor de
137.470,61 da liquidação 281/2017 15.503,39 é
referente a secretaria de Desenvolvimento Sustentável
contabilizada na prefeitura. No mês de março do valor de
124.788,78 da liquidação 481/2017 o valor de 19.752,14
é referente a secretaria de Desenvolvimento Sustentável
contabilizada na prefeitura.
Essas informações estão documentadas no anexo 02 com
demonstrativo da folha da folha dos meses de janeiro,
fevereiro e março, guias da previdência das secretárias
pertencentes a UG Prefeitura bem como a nota de
liquidação na qual pode ser verificada a diferença que
pertence a Secretaria de Desenvolvimento Sustentável.
Da análise das justificativas
Com base nas justificativas e documentos enviados,
constata-se que em função da criação, em 2017, desta
Unidade Gestora, a folha de pagamento nos três
primeiros meses de 2017 foram lançadas na Unidade
Gestora Prefeitura Municipal.
Dessa forma, ao considerar os valores informados de
retenção e pagamento realizado na outra unidade
gestora, temos o seguinte:
(FIGURA)
Sendo assim, considerando que o percentual de registro
e pagamento das contribuições previdenciárias patronais
devidas ao INSS representam 99,32% e se encontram
dentro da margem de tolerância aceito por esta Corte
de Contas, sugere-se pelo afastamento do indício de
irregularidade.
2.4 Divergências entre os valores de contribuição retidas
dos servidores - RGPS apurada na folha de pagamento
e registros contábeis. (item 3.4.2.2 do RTC nº 33/2019)
Segunda-feira, 26 de agosto de 2019
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Base Legal: Art. 85, 87, 102 e 103 da Lei 4.320/64 e artigo
15, I c/c 22, I e II da Lei Federal nº 8212/1991.

retenção e pagamento realizado na outra unidade
gestora, temos o seguinte:

Conselheiro Relator

Segundo o relatório técnico:

(FIGURA)

No que tange às contribuições retidas dos servidores e
devidas ao RPPS, com base na Tabela 16, verifica-se que
os valores recolhidos representaram 77,37% dos valores
devidos; sendo considerados passíveis de justificativas
para fins de análise das contas.

Sendo assim, considerando que o percentual de
pagamento
das
contribuições
previdenciárias,
descontadas dos servidores, devidas ao INSS
representam 100,11% e se encontram dentro da margem
de tolerância aceito por esta Corte de Contas, sugere-se
pelo afastamento do indício de irregularidade.

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

Sugere-se a citação do gestor para que apresente
justificativas e ou documentos, suficientes para
esclarecer o motivo de a Unidade Gestora ter recolhido
valores previdenciários inferiores àqueles apurados pela
folha de pagamento e registrados na contabilidade.
(FIGURA)
Das justificativas:
As diferenças encontradas referem-se a ao valor de
4.335,61 no mês de janeiro que foi contabilizado dentro
da UG Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social,
porém esses se referiam a Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Sustentável essa informação pode ser
verificada no anexo 02 relatório folha de pagamento
dos meses de janeiro a março, o valor retido de inss
de 4.335,61 em janeiro, 6.535,92 inss e 330,00 inss
totalizando o valor de 6.865,92 em fevereiro e em março
o valor de 8.338,40 inss e 179,82 inss s/ décimo terceiro
179,82, totalizando o valor de 8.518,22, esses valores.
Da análise das justificativas
Com base nas justificativas e documentos enviados,
constata-se que em função da criação, em 2017, desta
Unidade Gestora, a folha de pagamento nos três
primeiros meses de 2017 foram lançadas na Unidade
Gestora Prefeitura Municipal.
Dessa forma, ao considerar os valores informados de

3. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Foi examinada a Prestação de Contas Anual relativa à
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social de
Viana, exercício de 2017, sob a responsabilidade do Sr.
Ledir da Silva Porto.
Quanto ao aspecto técnico-contábil e o disposto na
legislação pertinente, opina-se no sentido de que este
Egrégio Tribunal de Contas julgue REGULARES as contas
do Sr. Ledir da Silva Porto, na forma do artigo 84, I da
Lei Complementar Estadual 621/2012, no exercício
de funções de ordenador de despesas da Secretaria
Municipal de Desenvolvimento Social de Viana.
Desse modo, dos elementos constantes dos autos,
entendo que assiste razão à área técnica e ao Ministério
Público de Contas, quanto à regularidade das contas em
apreço, na forma do artigo 84, I da Lei Complementar
Estadual 621/2012, motivo pelo qual adoto tais
posicionamentos como razão de decidir.
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO:
Ante o exposto, acompanhando o posicionamento técnico
e ministerial, VOTO no sentido de que o Colegiado aprove
a minuta de deliberação que submeto à apreciação.
Luiz Carlos Cicilio� da Cunha
www.tce.es.gov.br

1. ACÓRDÃO

1.1. Julgar REGULAR a Prestação de Contas Anual da
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA
SOCIAL DE VIANA, referente ao exercício de 2017, sob
a responsabilidade do senhor LEDIR DA SILVA PORTO, na
forma dos artigos 84, I e 85 da LC 621/2012, dando-lhe
quitação;
1.2. Dar ciência aos interessados, arquivando-se os
autos, após o trânsito em julgado.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 03/07/2019 – 21ª Sessão Ordinária da
Primeira Câmara.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
(presidente), Luiz Carlos Ciciliotti da Cunha (relator) e
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Presidente
CONSELHEIRO LUIZ CARLOS CICILIOTTI DA CUNHA
Relator
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS
HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Em substituição ao procurador-geral
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões
Segunda-feira, 26 de agosto de 2019
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PARECER PRÉVIO
NOTIFICAÇÃO do conteúdo dispositivo dos Pareceres
Prévios, nos termos do artigo 66, parágrafo único, da Lei
Complementar nº 621/2012, encontrando-se os autos
disponíveis na Secretaria Geral das Sessões do Tribunal
de Contas do Estado do Espírito Santo. O inteiro teor
dos Pareceres Prévios se encontra disponível no sítio
eletrônico do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo.
PARECER PRÉVIO 0064/2019-9 – PRIMEIRA CÂMARA
Processo: 03716/2018-5
Classificação:

Prestação de Contas Anual de Prefeito

Exercício: 2017
UG: PMGL - Prefeitura Municipal de Governador
Lindenberg
Relator: Luiz Carlos Ciciliotti da Cunha
Responsável:

vGERALDO LOSS

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO DE 2017 –
PARECER PRÉVIO PELA APROVAÇÃO – DETERMINAR –
RECOMENDAR – DAR CIÊNCIA – ARQUIVAR
O EXMO. SR. CONSELHEIRO LUIZ CARLOS CICILIOTTI DA
CUNHA:
RELATÓRIO:
Tratam os autos da Prestação de Contas Anual
da PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR
LINDENBERG, referente ao exercício de 2017, sob a
responsabilidade do senhor GERALDO LOSS.
Com base no Relatório Técnico n.º 00081/2019-6 e na
Instrução Técnica Inicial n.º 00115/2019-1, foi proferida

a Decisão SEGEX n.º 00106/2019-2, por meio da qual
os gestores responsáveis foram citados para justificar os
seguintes indícios de irregularidades:

É o Relatório. Passo a fundamentar.

4.1.1 Abertura de créditos adicionais por excesso de
arrecadação sem fonte de recurso;

Analisados os autos, verifico que a área técnica e o
Ministério Público de Contas manifestaram-se pela
emissão de PARECER PRÉVIO pela APROVAÇÃO da
Prestação de Contas Anual do Executivo Municipal de
Governador Lindenberg, referente ao exercício de 2017,
de responsabilidade de Geraldo Loss, com expedição
de determinação e recomendação, conforme os
fundamentos expostos pelo corpo técnico na Instrução
Técnica Conclusiva nº 01335/2019-6, abaixo transcritos:

4.3.2.1 Recursos recebidos a �tulo de compensação
financeira pela exploração de petróleo e gás natural
apresentam discrepância na apuração do resultado
financeiro das fontes de recursos; e
12.1.11 Divergência entre o saldo da Dívida Flutuante
e o saldo do Passivo Financeiro evidenciado no Balanço
Patrimonial.
Devidamente citado, o responsável apresentou
suas razões de justificativas (Defesa/Justificativa n.º
00336/2019-9 e Peças Complementares 06352/20199,
06353/2019-3,
06354/2019-8,
06355/20192,
06356/2019-7,
06357/2019-1,
06358/20196, 06359/2019-1, 06360/2019-3, 06361/2019-8,
06362/2019-2).
Instado a manifestar-se, o Núcleo de Controle Externo
de Economia e Contabilidade – NCE, por meio da
Instrução Técnica Conclusiva n.º 01335/2019-6,
opinou em acolher as justificativas apresentadas e
pelo afastamento dos indicativos de irregularidades
apontados RT 00081/2019-6, com recomendação, e por
consequência, pela emissão de Parecer Prévio dirigido
à Câmara Municipal recomendando a APROVAÇÃO da
prestação de contas anual.
O Ministério Público de Contas, por meio do Parecer n.º
01631/2019-6, de lavra do Procurador Dr. Luciano Vieira,
anuiu à proposta contida na Instrução Técnica Conclusiva,
com expedição determinação e recomendação.
www.tce.es.gov.br

VOTO
FUNDAMENTAÇÃO:

2.1 ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR EXCESSO
DE ARRECADAÇÃO SEM FONTE DE RECURSO (ITEM
4.1.1 DO RT 81/2019)
Base Legal: art. 167, V da Constituição da República e
art. 43 da Lei 4.320/64
Consta do RT 81/2019-6:
Da análise do Demonstrativo de Créditos Adicionais –
DEMCAD constata-se que foram abertos créditos num
total de R$ 314.717,68, conforme tabela 03, cuja fonte
de recurso indicada para ocorrer a despesa foi o “excesso
de arrecadação”
Considerando que, conforme tabelas 05 e 06 do item
4.3, a arrecadação prevista foi de R$ 40.195.319,25 e
a realizada foi de R$ 31.914.130,04, indicando dessa
forma a abertura de créditos adicionais sem fonte
suficiente de recurso, sugere-se citar o responsável para
que apresente as justificativas que entender necessárias,
acompanhada de documentação probatória.
JUSTIFICATIVA: O defendente informa que o orçamento
Segunda-feira, 26 de agosto de 2019
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é dividido por fonte de recursos, garantindo que a
realização de despesas esteja vinculada à origem
da receita, objetivando o controle orçamentário
e financeiro permanente, impedindo que sejam
utilizadas receitas para pagamento de despesas
que não estejam a ela vinculadas. Esclarece que no
exercício de 2017 foi suplementado o montante de
R$ 314.717,68, cuja fonte de recursos originou-se do
excesso de arrecadação na fonte 16040000 – Royalties
de Petróleo, conforme Decreto 5384/17. Acrescenta
que a previsão de receita para a fonte 1604 foi de R$
1.280.000,00, tendo sido arrecadado R$ 1.782.735,85,
gerando com isso, recursos suficientes para cobrir o
valor suplementado.
Além das argumentações, encaminhou também, às
peças complementares 66 a 73, cópia do Balancete
da Receita detalhado por fonte de recursos, da
relação dos créditos adicionais abertos por excesso
de arrecadação, do demonstrativo do superávit
financeiro, do extrato bancário emitido pelo sistema
contábil e do fluxo de caixa referente à conta Royalties
do Petróleo.
ANÁLISE:
Conforme se verifica no Balancete da Receita por
fonte de recursos (peça 66), o valor arrecadado na
fonte 16040000 (Royalties do Petróleo), foi de R$
1.782.735,85, superando a previsão em R$ 502.735,85,
conforme quadro abaixo:
(FIGURA)
A informação acima também pode ser constatada no
Balancete da Receita encaminhado a esta Corte de

Contas, como parte integrante da PCA 2017. Nessa
ordem, constata-se que o valor arrecadado a maior
foi suficiente para lastrear a abertura de créditos
suplementares no montante de R$ 314.717,68.
Assim, verifica-se que, apesar de o Balanço
Orçamentário não apresentar excesso de arrecadação
quando se observa o conjunto das receitas totais,
houve sim excesso de entrada de recursos na conta/
fonte Royalties do Petróleo.
Cabe aqui mencionar que a Lei 4.320/64, em seu art.
43, § 3º, define o excesso de arrecadação, para fins de
abertura de créditos adicionais, como sendo o saldo
positivo das diferenças acumuladas mês a mês, entre
a arrecadação prevista e a acumulada. Contudo, devese também considerar que a previsão orçamentária
total nada mais é que o somatório das estimativas
de todas as receitas previstas para o exercício, que
quando apuradas mensalmente, e individualmente,
abre a possibilidade de ocorrência de excesso de
arrecadação de forma individualizada em diversas
fontes de recursos.
Portanto, tratando-se de aplicação de recursos
recebidos além do que estava previsto na LOA, a fonte
de recursos a ser utilizada para abertura dos créditos
orçamentários adicionais é o excesso da arrecadação
estimada em cada fonte, ainda que no exercício não
se apure, de forma consolidada, um “excesso real”
quando do confronto entre a previsão e a arrecadação
das receitas totais do exercício. Observa-se, nesse
sentido, que a fonte de recursos utilizada para a
abertura dos créditos adicionais em análise teve
origem no excesso de arrecadação individual da conta
www.tce.es.gov.br

Royalties do Petróleo.
Cabe mencionar também que o déficit orçamentário
do exercício, no valor de R$ -274.384,60, foi suportado
pelo superávit financeiro do exercício anterior, que
atingiu o montante de R$ 3.422.705,19.
Portanto, considerando o exposto, somos por acolher
as justificativas e concluir pelo afastamento da
irregularidade.
2.2. RECURSOS RECEBIDOS A TÍTULO DE
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO
DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL APRESENTAM
DISCREPÂNCIA NA APURAÇÃO DO RESULTADO
FINANCEIRO DA FONTE DE RECURSOS (Item 4.3.2.1
do RT 81/2019)
Base Legal: art. 8º da Lei Federal 7.990/89 e art. 2º da
Lei Estadual 10720/2017
Consta do RT 81/2019:
Observou-se do anexo ao balanço patrimonial
(BALPAT) que a fonte de recursos 604 encerrou o
exercício com superávit financeiro de R$ 116.282,79,
e a fonte de recursos 605 com superávit financeiro de
R$ 96.442,92. Entretanto, ao efetuar-se a apuração
do resultado financeiro dessas fontes utilizando-se as
informações constantes nos demonstrativos contábeis
apura-se o seguinte:
(FIGURA)
Verifica-se que o resultado financeiro das fontes 604
e 605 existentes no anexo do balanço patrimonial
divergem do apurado por esta Corte de Contas.
Diante do exposto, considerando-se que os recursos
Segunda-feira, 26 de agosto de 2019
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apurados na tabela 14 estão inconsistentes com os
evidenciados nos demonstrativos contábeis, sugerese citar o prefeito, para apresentar suas alegações de
defesa acompanhadas de documentos probantes.

2016, das fontes 604 e 605, são respectivamente de R$
28.925,94 e R$ 418,94, sendo que estes correspondem
aos saldos evidenciados no Termo de Verificação de
Disponibilidades do exercício de 2016.

Ressalte-se que é necessária a utilização dos recursos
próprios para a devolução às fontes nº 604 e 605,
em face do desvio de finalidade na aplicação de
tais recursos, não se observando em quais políticas
públicas poderia ser utilizado o recurso proveniente
dos royalties.

Ainda, conforme movimentação registrada neste
mesmo fluxo de caixa, as fontes de recursos 604 e
605 encerraram o exercício de 2017 com saldos de
R$ 116.282,79 e R$ 96.442,92, os quais por sua vez,
encontram-se registrados como saldos iniciais no
Balanço Patrimonial de 2018. Também na PCA de
2017, constatou-se que os saldos das fontes 604 e
605, dispostos no Balanço Patrimonial, correspondem
aos saldos expressos no Termo de Verificação de
Disponibilidades.

JUSTIFICATIVA: Segue
argumentos da defesa:

abaixo,

reprodução

dos

(FIGURA)
ANÁLISE:
Cabe inicialmente esclarecer que a tabela 14 do RT
foi elaborada com base nas informações constantes
nos demonstrativos encaminhados na PCA. Portanto,
as eventuais divergências existentes na tabela
são decorrentes da ausência de fidedignidade das
informações apresentadas pelo gestor na PCA.
É oportuno ressaltar que uma das características
qualitativas que se requer da informação contábil,
é a representação fidedigna, pois para ser útil
como informação contábil, ela deve representar
fidedignamente os fenômenos econômicos e outros a
que se pretenda representar, sendo alcançada quando
a representação do fenômeno é completa, neutra e
livre de erro material.
De volta à análise, segundo o fluxo de caixa por fonte
de recursos encaminhado à peça 73, verificou-se que
os saldos iniciais, correspondentes aos saldos finais de

Enfim, com base no exposto, há indícios de que a
inconsistência se deu em função de descontrole
na contabilização dos recursos das fontes 604 e
605 durante o exercício anterior, as quais sofreram
correções ao longo do ano de 2017. Considerando-se,
portanto, tais informações e documentos, somos por
acolher as justificativas apresentadas.
2.3. DIVERGÊNCIA ENTRE O SALDO DA DÍVIDA
FLUTUANTE E O SALDO DO PASSIVO FINANCEIRO
EVIDENCIADO NO BALANÇO PATRIMONIAL (ITEM
12.1.11 DO RT 81/2019-6)
Base Legal: artigos 85, 89, 100, 101 e 105, da lei
federal 4.320/1964.
Consta do RT 81/2019-6:
Da análise do Balanço Patrimonial e do Demonstrativo
da Dívida Flutuante, observa-se divergência no valor
do Passivo Financeiro evidenciado, como segue:
www.tce.es.gov.br

(FIGURA)
É importante destacar que o valor de R$ 498.025,12
referente aos Restos a Pagar Processados (arquivo
DEMRAP), não estão devidamente evidenciados no
Demonstrativo da Dívida Flutuante.
Por conseguinte, sugere-se citar o gestor responsável,
para apresentar as razões de justificativas que julgar
necessárias.
JUSTIFICATIVA: O defendente informa que o arquivo
impresso do Demonstrativo da Dívida Flutuante
totaliza um montante de R$ 778.350,53. Apresenta
em sua justificativa um quadro demonstrativo
apresentando o somatório dos valores pertinentes
à dívida flutuante da Prefeitura, SAAE e Câmara.
Encaminhou também às peças 63, 64 e 65, cópias dos
Demonstrativos da Dívida Flutuante.
ANÁLISE: Constatou-se que o somatório dos
saldos constantes dos Demonstrativos da Dívida
Ativa Flutuante encaminhados por meio das peças
complementares 63 a 65, corresponde ao valor
evidenciado no Passivo Financeiro do Balanço
Patrimonial, no montante de R$ 778.350,53.
Assim, pode-se consentir, apesar da inconsistência
apontada no Demonstrativo da Dívida Flutuante,
a razoabilidade em se considerar como atenuante
o fato de o saldo do passivo financeiro no Balanço
Patrimonial evidenciar o total da dívida flutuante
consolidada. Nesse sentido, somos por acolher as
justificativas apresentadas.
Recomenda-se, contudo, atendimento integral à
IN 43/2017 e seus anexos no envio das próximas
Segunda-feira, 26 de agosto de 2019
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prestações de contas.
GESTÃO FISCAL
DESPESAS COM PESSOAL
Limite das Despesas com Pessoal - Poder Executivo
(FIGURA)
Conforme se observa da tabela anterior foi cumprido
o limite legal e descumprido o limite prudencial (limite
legal = 54% e prudencial = 51,3%).
Limite das Despesas com Pessoal – Consolidado
(FIGURA)
Conforme se observa da tabela anterior, considerando
as despesas consolidadas, foram cumpridos o limite
legal de 60% e o limite prudencial de 57%.
DÍVIDA PÚBLICA CONSOLIDADA
Base Legal: Art. 59, IV, da Lei Complementar 101/2000;
e art. 3º, II, da Resolução 40/2001 do Senado Federal.

Receita Corrente Líquida) e no art. 167 da Constituição
da República; bem como não houve concessão de
garantias ou recebimento de contra garantias:
(FIGURA)
RENÚNCIA DE RECEITA
Conforme consta do RT 81/2019, não foi identificada
previsão de renúncia de receita em 2017.
GESTÃO DA SAÚDE E DA EDUCAÇÃO
APLICAÇÃO DE RECURSOS NA MANUTENÇÃO E
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
Base Legal: Art. 212, caput, da Constituição
Federal/1988; e art. 60, inciso XII, do ADCT - Ato
das Disposições Constitucionais Transitórias, da
Constituição Federal/1988 (alterado pela Emenda
Constitucional 53/2006).

De acordo com o RT 81/2019, a dívida consolidada
líquida não extrapolou o limite de 120% estabelecido
na legislação, conforme evidenciado a seguir:

De acordo com o RTC 81/2019, verifica-se que o
município cumpriu com o limite mínimo constitucional
de 25% das receitas resultantes de impostos e
transferências, na manutenção e desenvolvimento do
ensino:

(FIGURA)

(FIGURA)

OPERAÇÃO DE CRÉDITOS E CONCESSÃO DE GARANTIAS

REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO

Base Legal: Art. 35 da Lei Complementar 101/2000;
Lei Federal 4.595/1964; art. 7º, inciso I, e art. 10 da
Resolução do Senado Federal 43/2001; art. 167, III da
Constituição Federal/1988; art. 55, inciso I, alínea “c”;
e art. 40, §1º, da Lei Complementar 101/2000.

Base Legal: Art. 60, inciso XII, do ADCT - Ato
das Disposições Constitucionais Transitórias, da
Constituição Federal/1988 (alterado pela EC 53/2006).

De acordo com o RT 81/2019, não foram extrapolados
os limites de contratação de operação de créditos
previstos em Resolução do Senado Federal (16% e 7%

De acordo com o RT 81/2019, verifica-se que o
município cumpriu com o limite mínimo constitucional
de 60% relacionado ao pagamento dos profissionais
do magistério:
(FIGURA)
www.tce.es.gov.br

APLICAÇÃO DE RECURSOS EM AÇÕES E SERVIÇOS
PÚBLICOS DE SAÚDE
Base Legal: Artigo 77, inciso III, do ADCT - Ato
das Disposições Constitucionais Transitórias da
Constituição Federal/1988 (Incluído pela EC 29/2000).
De acordo com o RT 81/2019, verifica-se que o
município cumpriu com o limite mínimo constitucional
previsto de 15% para a saúde:
(FIGURA)
4.4 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS AO PODER
LEGISLATIVO
Base Legal: Art. 29-A, inciso I (redação dada pela
Emenda Constitucional nº 58, de 2009), c/c art. 29-A,
§ 2º, da Constituição da República/1988.
(FIGURA)
Conforme RT 81/2019, o limite máximo constitucional
de transferência de recursos financeiros ao Poder
Legislativo foi cumprido.
CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Foi examinada a Prestação de Contas Anual relativa
à Prefeitura Municipal de Governador Lindenberg,
exercício de 2017, formalizada de acordo com a
Resolução TC 261/2013 e alterações posteriores.
Tendo em vista o que determina a legislação
pertinente, no que tange ao aspecto técnico-contábil,
opina-se que esta Corte de Contas recomende ao Poder
Legislativo de Governador Lindenberg a APROVAÇÃO
da presente Prestação de Contas Anual, exercício de
2017, de responsabilidade de Geraldo Loss, na forma
do art. 80 da lei complementar 621/12.
Segunda-feira, 26 de agosto de 2019
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Propõe-se recomendar ao gestor atendimento integral
à IN 43/2017 e seus anexos, no envio das próximas
prestações de contas.

técnico e ministerial, VOTO no sentido de que o
Colegiado aprove a minuta de deliberação que
submeto à apreciação.

2. Unânime.

Assim, observo que a área técnica constatou o
atendimento aos seguintes limites constitucionais e
legais:

Luiz Carlos Ciciliotti da Cunha

da Primeira Câmara.

Despesas com pessoal;
Dívida pública consolidada;
Operação de créditos e concessão de garantias;
Aplicação de recursos
desenvolvimento do ensino;

na

manutenção

e

Remuneração dos profissionais do magistério;
Aplicação de recursos em ações e serviços públicos de
saúde; e
Transferências de recursos ao Poder Legislativo.
Registrou ainda:
Inexistência de previsão para beneficiar instituições
com renúncia de receita.
Desse modo, dos elementos constantes dos autos
e considerando o afastamento dos indícios de
irregularidades apontados na análise inicial, entendo
que assiste razão à área técnica e ao Ministério Público
de Contas, quanto à proposição de emissão de Parecer
Prévio dirigido à Câmara Municipal, recomendando a
APROVAÇÃO da prestação de contas, nos termos da
Instrução Técnica Conclusiva 01335/2019-6, motivo
pelo qual adoto tais posicionamentos como razão de
decidir.
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO:
Ante o exposto, acompanhando o posicionamento

Conselheiro Relator

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

1. PARECER PRÉVIO

4. Especificação do quórum:

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

4.1. Conselheiros: Sebastião Carlos Ranna de Macedo

1.1. Emitir PARECER PRÉVIO recomendando-se ao
Legislativo Municipal a APROVAÇÃO das contas do
Executivo Municipal de Governador Lindenberg,
referente ao exercício de 2017, sob responsabilidade
de Geraldo Loss, na forma do art. 80, inciso I, da LC n.
621/12 e art. 132, I, da Resolução TCEES 261/2013 c/c
art. 71, inciso II, da Constituição do Estado do Espírito
Santo;
1.2. DETERMINAR ao atual prefeito ou a quem vier a
substituí-lo que divulgue amplamente, inclusive em
meios eletrônicos de acesso ao público, a prestação
de contas relativa ao exercício financeiro em questão
e o respectivo parecer prévio, na forma do art. 48 da
LC n. 101/2000;
1.3. RECOMENDAR ao atual prefeito ou a quem vier
a substituí-lo o atendimento integral à IN43/2017
e seus anexos, no envio das próximas prestações de
contas (item 2.3 da ITC 01335/2019-6 e item 12.1.11
do RT 81/2019-6).
1.4. Dar ciência aos interessados, arquivando-se os
autos, após o trânsito em julgado.
www.tce.es.gov.br

(presidente), Luiz Carlos Ciciliotti da Cunha (relator) e
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
Presidente
CONSELHEIRO LUIZ CARLOS CICILIOTTI DA CUNHA
Relator
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS
HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Em substituição ao procurador-geral
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões
Segunda-feira, 26 de agosto de 2019
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Atos da 2ª Câmara

2 a CÂMARA

supostas irregularidades cometidas em face de
descumprimento de Decisão Prolatada por esta Corte de
Contas e de Lei Municipal.

Acórdãos e Pareceres - 2ª Câmara
ACÓRDÃOS

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

Conselheiros-substitutos
João Luiz Co�a Lova�

NOTIFICAÇÃO do conteúdo dispositivo dos Acórdãos,
nos termos do artigo 66, parágrafo único, da Lei
Complementar nº 621/2012, encontrando-se os autos
na Secretaria Geral das Sessões do Tribunal de Contas
do Estado do Espírito Santo. O inteiro teor dos Acórdãos
se encontra disponível no sítio eletrônico do Tribunal de
Contas do Estado do Espírito Santo.
ACÓRDÃO TC- 0853/2019-4 – SEGUNDA CÂMARA
Processo: 06509/2018-5
Classificação: Controle
Representação

Externo

-

Fiscalização

-

UG: PMPK - Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy
Relator: Domingos Augusto Taufner

Ministério Público Especial de Contas

Responsável:
AMANDA QUINTA RANGEL, MIGUEL
ANGELO LIMA QUALHANO
Representante: JACIRO MARVILA BATISTA
REPRESENTAÇÃO EM FACE DA PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE KENNEDY – IMPROCEDÊNCIA –
ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO
TAUFNER:
RELATÓRIO

SESSÕES
Quartas-feiras às 10 horas

Trata o presente processo de representação proposta
pelo senhor Jaciro Marvila Batista, em face da Prefeitura
Municipal de Presidente Kennedy, por meio da petição
inicial 280/2018-9 com pedido de cautelar, relatando
www.tce.es.gov.br

Através da Decisão Monocrática nº 1385/2018-6 (DOC
04) a Prefeita e o Secretário municipal de Obras foram
notificados para apresentarem defesa/justificativa.
Ato continuo os responsáveis apresentaram Defesa/
Justificativa 1139/2018-1 (DOC 10) e Resposta de
Comunicação 685/2018-2 (DOC 12), além de outros
documentos em peça complementar (DOC 11 e 13).
Ante a resposta ao termo de notificação os autos
seguiram para a SecexEngenharia (DOC 15) que resultou
na Manifestação Técnica 1530/2018-1 (DOC 16)
opinando pelo conhecimento da representação e pelo
indeferimento da cautelar.
Ato continuo em Sessão Ordinária, a 2ª Câmara
mediante Decisão 3222/2018-1 (DOC 19) acompanhou
o entendimento técnico prolatado na Manifestação
Tecnica 1530/2018.
Os responsáveis foram devidamente notificados e
apresentaram Resposta de Comunicação 9/2019-3
(DOC 25).
Retornando assim os autos à SecexEngenharia para
análise e elaboração da ITC 01372/2019-7, opinou pela
improcedência da representação e pelo arquivamento
dos autos.
Instado a se manifestar, o Ministério Público de Contas,
através do Parecer 02521/2019-1 por intermédio do
Procurador Dr. Heron Carlos Gomes de Oliveira pugnou
pela notificação da representante para que tome ciência
da Manifestação Técnica 01372/2019-7, permitindo a
apresentação de elementos complementares.
Segunda-feira, 26 de agosto de 2019
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É o relatório. Passo a fundamentar.
FUNDAMENTAÇÃO
A presente representação apresentada pelo senhor
Jaciro Marvila Batista, ora representante, em face da
Amanda Quinta Rangel e da Construtora Monte Morence
Ltda-ME versa sobre um possível descumprimento
da Decisão 3141/2017 que recomendou à Câmara
Municipal de Presidente Kennedy – ES, para que não
sejam autorizadas dotações para novas obras sem que
as obras paralisadas por mais de 180 dias tenham sido
retomadas, apreciando a Lei Orçamentaria Anual, e do
artigo 9º da Lei Municipal 1.366/2018
Devido a recomendação citada a lei 1.366 de 2018
foi instituída pelo Município e Presidente Kennedy
estimando receitas e fixando despesas do Município para
o exercício financeiro de 2018 que rege em seu artigo 9°:
Art. 9º. O Poder Executivo Municipal somente poderá
utilizar dotações Orçamentárias destinados à realização
de novas obras caso não existam obras em execução
paralisadas por mais de 180(cento e oitenta) dias ou se as
obras que tenha sido paralisados em igual prazo tenham
sido retomadas, em atendimento a recomendação
constante do item V da Decisão n°.3141/2017-3,
prolatada pelo E. TCEES no processo n°. 0227 412017-4.
Assim, a Construtora Monte Morence Ltda- ME informou
que havia duas obras públicas paralisadas no Município
perante a aprovação da supracitada norma, obras estas,
reforma do Ginásio Eraldo Lemos Correia e o Ginásio de
Esportes de Marobá.
Mas após a aprovação desta norma, por meio de pesquisa
no GEOOBRAS-TCE.ES verifica-se que constam obras
licitadas e cadastradas referente ao ano de 2018, mesmo

havendo obras paralisadas como citado, originadas pelas
Tomada de preço 02/2018 com objetivo de reformar a
quadra poliesportiva de Marobá, concorrência pública
10/2017 tendo como objeto de licitação a pavimentação
de rodovias vicinais, concorrência pública 01/2018 com
objetivo da construção de escola em Marobá e ainda
concorrência pública 08/2017 com objetivo de serviço
de drenagem, esgoto e agua tratada.
Ainda foi apresentado pelo representante que as
obras paralisadas são decorrentes da tomada de
preço 005/2011, com objetivo de Construção da
Sede Administrativa da Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Humano e Econômico na localidade
de Marobá, originadas pela Tomada de Preço 012/2014
e 04/2015 que até a presente data da representação não
foram retomadas ou finalizadas.
Em defesa, a prefeita municipal Amanda Quinta Rangel
alegou sua ilegitimidade para atuar no pólo da presente
representação, com base na lei de desconcentração
administrativa, utilizando em seu favor as justificativas
da Secretaria de Obras.
O senhor Miguel Angelo Lima Qualhano, secretário
municipal de obras, mediante Resposta de Comunicação
9/2019-3 e Peças complementar 163/2019-1, alegou que
as obras citadas se encontram em execução. E quanto as
obras referentes a Tomada de Preço 02/2018 tendo como
objeto a reforma da quadra poliesportiva de Marobá está
sendo executada pela empresa Santa Helena Engenharia
e Paisagismo EIRELE/EPP (contrato 124/2018), e ainda
que a OS foi expedida em 26/06/2018 pela Secretaria
Municipal de Esportes, Cultura e Turismo, e que garante
ter sido executado aproximadamente 15% da obra.
Quanto a denúncia de paralisação da Concorrência
www.tce.es.gov.br

010/2017 que tem como objetivo a pavimentação de
rodovia municipal vicinal trecho 2.4, Agua Pretinha/
Santa Lucia, informou que a vencedora do certame
para execução da obra foi a Empresa Thor Construtora
EIRELLI – ME, mediante contrato 123/2018 assinado em
22/03/2018, tendo sua OS sido expedida em 19/12/2018
pela Secretaria de Obras, e justifica a espera da finalização
do contrato da empresa para auxiliar no gerenciamento
da execução do empreendimento de pavimentação
devido a orientação deste Tribunal de Contas.
No que se refere a denúncia de paralização da
Concorrência Pública 01/2018, a construção da escola
municipal de ensino fundamental de Barra de Marobá,
foi informado que para a execução desta obra foi
vencedora do certame a Construtora Patamar Ltda.,
mediante contrato 173/2018 assinado em 06/08/2018,
tendo sido expedida a OS em 26/07/2018 pela Secretaria
Municipal de Educação, e ainda que a obra se encontra
com aproximadamente 23,66% já executado.
Quanto a denúncia de paralisação referente a
Concorrência Pública 08/2017 08/2017, a Fase I que seria
a Implantação do Saneamento Básico da localidade de
Marobá, foi informado que a vencedora do certame foi
a empresa A. G. R. Construções Ltda., mediante contrato
162/2018, tendo sua OS expedida pela Secretaria
Municipal de Obras e afirma que a obra já se encontra
45% concluída.
Informou ainda que a paralisação da Sede Administrativa
da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano e
Econômico se deu no contexto da Operação Lee Oswald
e não foi retomada sua obra por espera de autorização
dos órgãos competentes, e que a Administração está
elaborando um projeto para o aproveitamento da obra
Segunda-feira, 26 de agosto de 2019
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em contexto.
Quanto a obra referente ao Ginásio “Correirão” justificou
que a empresa contratada não cumpriu suas obrigações,
ocasionando a rescisão do contrato com a aplicação
de multa, e ainda que o projeto de retomada da obra
segue orientação do IBRAOP e já possui o procedimento
licitatório autorizado.
Em análise, a Equipe Técnica observou que o
representante ao alegar que há obras paralisadas
no Município e tendo como base o artigo 9º da Lei
municipal 1366/2018 não poderia executar novas obras,
assim entende que o mesmo não está buscando o bem
da coletividade ao demonstrar objetivo em impedir
a continuação de obras de andamento, estaria então
ocasionando novos problemas para o município sem
objetivo de solucioná-los.
Nota-se ainda que o representante ao citar a presença de
diversas obras paralisadas não anexa fotos ou relatórios
da situação atualizada das obras para fundamentar sua
denúncia.
A equipe técnica verificando a denúncia de paralização
de diversas obras e os documentos apresentados pelo
Secretário de Obras do Município observou que não
ficou demonstrado a real paralização das obras, e nem
o descumprimento do dispositivo do artigo 9º da Lei
Municipal 1366/2018, como dito pelo representante.
Destacou que ao consultar o GEOOBRAS é possível
verificar que embora tenha supostamente no exercício
de 2018 descumprido em algum momento o 9º da Lei
Municipal 1366/2018 mas por outro lado, o município
tem realizado ações (de licitar e contratar no sentido de
retomar obras paralisadas

A equipe técnica ao consultar a lei 1400/2019 do
Município em questão não se verificou a restrição
anteriormente imposta pelo artigo 9° da Lei municipal
1366/2018, e assim o município optou por não restringir
a novas obras não atrelando a obras paralisadas.
Ainda assegurou que a Decisão 3141/2017 teceu uma
recomendação a Câmara Municipal de Presidente
Kennedy quanto as obras paralisadas e não uma
determinação, sendo faculdade da Câmara incluir ou
não na Lei Orçamentaria, devendo, portanto, ante os
argumentos aventados, ser considerada improcedente a
representação.
Finalmente quanto à sugestão do Ministério Público
de Contas, para que o representante tome ciência
da manifestação técnica e apresente elementos
complementares, verifico que não há previsão
regimental quanto a realização de notificação para que
o representante supra eventuais insuficiências de provas
ou se manifeste sobre a manifestação técnica, embora
excepcionalmente em razão do princípio da verdade
material poderia esta Corte buscar esses elementos de
provas caso entendesse pertinente, no entanto, saliento
que está sendo considerada improcedente não pela
ausência de documentos e sim porque os elementos dos
autos e informações obtidas por meio do GEOOBRAS
levaram à conclusão pela improcedência.
Assim, em análise aos argumentados apresentados na
presente Representação e às justificativas apresentadas,
entendo pela IMPROCEDÊNCIA da representação.
Ante todo o exposto, acompanhando o entendimento
da Área Técnica e divergindo do Ministério Público de
Contas, VOTO por que seja adotada a deliberação que
ora submeto à apreciação deste Colegiado.
www.tce.es.gov.br

DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Relator
1. ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as
razões expostas pelo Relator em:
1.1.
Considerar
IMPROCEDENTE
a
presente
representação, nos termos do artigo 178, I do Regimento
Interno desta Corte de Contas;
1.2. Dar ciência aos interessados.
1.3. Após os trâmites regimentais, arquivar os autos.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 10/07/2019 - 22ª Sessão Ordinária da
2ª Câmara.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Manoel Nader Borges
(presidente), Domingos Augusto Taufner (relator) e
Rodrigo Coelho do Carmo
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Relator
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS
HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Em substituição ao procurador-geral
MICHELA MORALE
Secretária-adjunta das sessões em substituição
Segunda-feira, 26 de agosto de 2019
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ACÓRDÃO TC- 0854/2019-4 – SEGUNDA CÂMARA
Processo: 03089/2019-3
Classificação:
Representação

Controle Externo - Fiscalização -

UG: CMI - Câmara Municipal de Ibatiba
Relator: Domingos Augusto Taufner
Representante: LUCIANO MIRANDA SALGADO
Responsável:

CARLOS ALBERTO DOS SANTOS

REPRESENTAÇÃO EM FACE DA CÂMARA MUNICIPAL DE
IBATIBA – EXTINGUIR SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO –
PERDA DO OBJETO - ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO
TAUFNER:
RELATÓRIO
Trata o presente processo de representação
encaminhada pelo Sr. Luciano Miranda Salgado –Prefeito
do Município de Ibatiba, questionando a omissão do
Presidente da Câmara Municipal de Ibatiba, quanto ao
encaminhamento das informações contábeis do Poder
Legislativo, necessárias para realizar a consolidação das
demonstrações contábeis pertinentes à Prestação de
Contas Anual de governo, referente ao exercício de 2018.
Alega o representante:
A falta dos referidos dados do Poder Legislativo Municipal
está impedindo, além das prestações de contas anual,
o encaminhamento dos dados necessários ao sistema
CidadES, referente ao mês de dezembro de 2018, o que
acarretou a impossibilidade de emissão de Certidão de
Regularidade para Transferências Voluntárias (CRTV)
emitida por este Tribunal, e, consequentemente,

impossibilitando a emissão do Certificado de Registro
Cadastral de Convenentes do Governo do Estado do
Espírito Santo;
Que tal situação está causando graves transtornos ao
Poder Executivo, uma vez que em razão da falta de
CRTV fica o município impedido de receber repasses
referentes a convênio junto ao Governo do Estado do
Espírito Santo, fato que ocasiona prejuízos à execução
de obras em andamento;
Que pode vir a ser responsabilizado pessoalmente pela
ausência de prestação de contas referente ao Poder
Executivo, em razão da omissão do Chefe do Poder
Legislativo.
Através da Decisão Monocrática nº 282/2019
notifiquei o Sr. Carlos Alberto dos Santos - Presidente
da Câmara Municipal para que no prazo de 05 (cinco)
dias apresentassem as justificativas e documentos
necessários.
O Presidente da Câmara se manifestou nos autos por
meio da Resposta de Comunicação nº 00381/2019-4,
aduzindo que a responsabilidade se dá em virtude da
falha na prestação de serviço da empresa responsável
pelo so�ware contábil outrora contratado pelo Poder
Legislativo Municipal.
Os autos foram enviados para ao Núcleo de Controle
Externo de Contabilidade e Economia - NCE que produziu
a Manifestação Técnica nº 02647/2019-9 opinando pelo
conhecimento da representação, indeferir a medida
cautelar, determinar que os autos caminhem sob rito
ordinário, bem como a oitiva das partes, que foi acolhida
pela 2ª Câmara através da Decisão 726/2019-6.
O representante e o responsável foram notificados da
www.tce.es.gov.br

Decisão 726/2019-6, conforme Termo de Notificação
00644/2019-1 e 00701/2019-6, respectivamente.
Ante a resposta ao termo de notificação os autos
seguiram para o Núcleo de Controle Externo de
Contabilidade e Economia - NCE que elaborou a Instrução
Técnica Conclusiva ITC nº 02123/2019-1, sugerindo o
reconhecimento da perda superveniente do objeto da
representação
Instado a se manifestar, o Ministério Público de Contas,
por intermédio do Procurador Dr. Luis Henrique
Anastácio da Silva anuiu à proposta da área técnica.
É o relatório. Passo a fundamentar.
FUNDAMENTAÇÃO
Tratam os presentes autos de representação encaminhada
pelo Sr. Luciano Miranda Salgado, questionando omissão
por parte do Presidente da Câmara Municipal de Ibatiba,
no que tange ao encaminhamento de informações
contábeis do Poder Legislativo, necessárias para realizar
a consolidação das demonstrações contábeis pertinentes
à Prestação de Contas Anual de governo, referente ao
exercício de 2018.
Através da petição intercorrente 564/2019-6, o
representante alegou que as informações que são
necessárias para a devida consolidação da prestação de
contas anual do município de Ibatiba foram passadas
pela Câmara, razão pela qual resta entendida a perda
do objeto da presente representação. Diante deste
fato, noto que a prestação de contas de Governo da UG
em questão, foi devidamente apresentada, consoante
processo TC 8675/2019.
A representação aponta a omissão do Poder Legislativo
de Ibatiba, no que diz respeito ao repasse de informações
Segunda-feira, 26 de agosto de 2019
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imprescindíveis ao Poder Executivo Municipal para
que este consolidasse e apresentasse a Prestação de
Contas de Governo da presente unidade gestora, não
impedindo a obtenção da Certidão de Regularidade para
a Transferência Voluntária do município de Ibatiba.
Não obstante, como pode-se observar, o problema foi
efetivamente resolvido, razão pela qual, não resta mais
demanda a ser tratada na presente representação.
Entretanto, caso venha a surgir questões de
descumprimento de prazo pelos gestores do município
poderão ser objeto de análise das prestações de contas
mencionadas no Relatório.
Diante destas circunstâncias, é inevitável reconhecer a
perda do objeto desta Representação, tendo em vista a
necessidade e utilidade de decisão meritória do TCEES, e
em virtude da irregularidade apresentada.
Vale transcrever entendimento do jurista Alexandre
Freitas Câmara, citado na Instrução Técnica Conclusiva
de que o Estado deve agir quando sua atuação se mostre
absolutamente necessária, de forma que inexistindo
interesse de agir deve o processo ser extinto sem
resolução do mérito, vejamos:
O Estado não pode exercer suas atividades senão
quando esta atuação se mostre absolutamente
necessária. Assim, sendo pleito em juízo provimento que
não traga ao demandante nenhuma utilidade (ou seja,
faltando ao demandante interesse de agir), o processo
deverá ser encerrado sem que se tenha um provimento
de mérito, visto que o Estado estaria exercendo
atividade desnecessária ao julgar a procedência (ou
improcedência) da demanda ajuizada. Tal atividade
inútil estaria sendo realizada em prejuízo daqueles
que realmente precisam da atuação estatal, o que lhes

causaria dano (que adviria, por exemplo, do acúmulo
de processos desnecessários em um juízo ou tribunal),
Por esta razão, inexistindo interesse de agir, deverá o
processo ser extinto sem resolução do mérito.
Portanto, diante da ausência de tutela, bem como do
interesse a ser manifestado, o presente processo deve
ser extinto em razão da perda superveniente do objeto,
na forma do artigo 310, II do Regimento Interno do
Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo.
Ante todo o exposto, acompanhando o entendimento
da Área Técnica e Ministério Público de Contas, VOTO
por que seja adotada a deliberação que ora submeto à
apreciação deste Colegiado.
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Relator
1. ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as
razões expostas pelo Relator:
1.1. EXTINGUIR o processo, sem resolução de mérito, de
acordo com o artigo 307, § 6º c/c art. 310, II, do RITCEES;
1.2. Dar ciência ao interessado.
1.3. Arquivar os presentes autos, nos termos do artigo
330, IV do Regimento Interno desta Corte de Contas;
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 10/07/2019 - 22ª Sessão Ordinária da
2ª Câmara.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Manoel Nader Borges
(presidente), Domingos Augusto Taufner (relator) e
www.tce.es.gov.br

Rodrigo Coelho do Carmo
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Relator
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS
HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Em substituição ao procurador-geral
MICHELA MORALE
Secretária-adjunta das sessões em substituição
ACÓRDÃO TC- 0855/2019-4 – SEGUNDA CÂMARA
Processo: 07181/2019-7
Classificação:
Representação

Controle Externo - Fiscalização -

UG: CMST - Câmara Municipal de Santa Teresa
Relator: Domingos Augusto Taufner
Responsável:

BRUNO HENRIQUES ARAUJO

Representante: GREGORIO ROCHA VENTURIM
REPRESENTAÇÃO – CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA
TERESA – IDENTIFICAÇÃO DE VEÍCULOS - ACATAMENTO
DA CAUTELAR – EXTINGUIR COM RESOLUÇÃO DO
MÉRITO - ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO
TAUFNER:
RELATÓRIO
Trata o presente processo de Representação com pedido
liminar, apresentada em face da Câmara Municipal de
Santa Teresa, na qual relata a ocorrência de possíveis
Segunda-feira, 26 de agosto de 2019
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irregularidades na utilização dos veículos oficiais daquela
Casa Legislativa.
Alega o representante, em síntese:
Que teria apresentado dois requerimentos à Mesa
Diretora no sentido de que fosse providenciada a
identificação dos automóveis integrantes da frota e de
que fosse indicado ao Controle Interno da Câmara a
edição de ato normativo para melhorar o controle de
uso dos veículos, a criação de um diário de bordo e a
disponibilização da frota no site do representado, mas
que não havia sido atendido pela unidade gestora.
Através da Decisão Monocrática nº 386/2019, foi
determinado a notificação do Presidente da Câmara
Municipal de Santa Teresa para que no prazo de 05
(cinco) dias apresentasse suas justificativas.
Após, os autos foram encaminhados a Secretaria de
Controle Externo de Fiscalizações não Especializadas
– SecexMeios e foi elaborado a Manifestação Técnica
nº 05699/2019-1 opinando pelo conhecimento da
representação e deferimento da medida cautelar.
Foi proferida Decisão 00941/2019-6 conhecendo
a representação, concedendo a medida cautelar,
determinando a notificação do Sr. Bruno Henrique Araújo,
bem como determinando a oitiva do representante.
O Sr. Bruno Henriques Araújo foi notificado da decisão,
conforme Termo de Notificação 00714/2019-3 e
apresentou suas justificativas, conforme Resposta de
Comunicação 00658/2019-3.
Através do Despacho 28014/2019-1 os autos foram
encaminhados para a Secretaria de Controle Externo
de Fiscalizações Não Especializadas – SecexMeios
que elaborou Instrução Técnica Conclusiva ITC nº

02167/2019-2 sugerindo o reconhecimento do
cumprimento da cautelar e pela extinção do processo
com julgamento de mérito.
Instado a se manifestar, o Ministério Público de Contas,
por intermédio do Procurador Dr. Heron Carlos Gomes de
Oliveira anuiu à manifestação da área técnica, conforme
o Parecer nº 2665/2019-7.
É o relatório. Passo a fundamentar.
FUNDAMENTAÇÃO
Tratam os autos de Representação com pedido de
liminar, interposta em face da Câmara Municipal de
Santa Teresa, na qual relata-se a ocorrência de possíveis
irregularidades no uso de veículos oficiais daquela Casa
Legislativa.

05699/2019-1.
Diante disso, em face do cumprimento de tal decisão,
julgo extinto o processo com resolução de mérito, de
acordo com o artigo 310, I, do RITCEES, transcrito a
seguir:
Art. 310. A instrução da unidade técnica será conclusiva,
pela extinção do processo, na hipótese de:
I - Acatamento da decisão cautelar sem contestação e
sem interposição de recurso, com o saneamento das
irregularidades, nos termos do § 5º do art. 307.
Ante todo o exposto, acompanhando o entendimento
da Área Técnica e Ministério Público de Contas, VOTO
por que seja adotada a deliberação que ora submeto à
apreciação deste Colegiado.

Em Defesa/Justificativa 585/2019 – 8, o responsável,
Sr. Bruno Henriques Araújo informou que foi realizada
a identificação externa de todos os veículos oficiais,
conforme consta na Resposta de Comunicação
00658/2019-3. Ademais, informou que junto ao chefe
do CIRETRAN de Santa Teresa procurou as placas oficiais,
obtendo a informação de que não havia posição do órgão
central de trânsito sobre tais placas. Essa justificativa se
deu em virtude da alteração do padrão das placas para
as normas do MERCOSUL.

DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER

Foram apresentados em Peça Complementar
12716/2019-7 fotografias que provam tanto os
adesivos identificadores como a inclusão no portal da
transparência. Em vista disso, houve o acatamento da
decisão cautelar, conforme artigo 310 do RITCEES, tendo
em vista que os representados cumpriram a medida
cautelar, bem como corrigiram as irregularidades
trazidas na Representação e na Manifestação Técnica

1.2. Dar ciência aos interessados;

www.tce.es.gov.br

Relator
1. ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as
razões expostas pelo Relator:
1.1. Extinguir o processo com julgamento de mérito,
nos termos do art. 307, § 5º e 310, inciso I do RITCEES;
1.3. Após os trâmites regimentais, arquivar os autos.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 10/07/2019 - 22ª Sessão Ordinária da
2ª Câmara.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Manoel Nader Borges
Segunda-feira, 26 de agosto de 2019
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(presidente), Domingos Augusto Taufner (relator) e
Rodrigo Coelho do Carmo
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Relator
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS
HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Em substituição ao procurador-geral
MICHELA MORALE
Secretária-adjunta das sessões em substituição
ACÓRDÃO TC- 0856/2019-4 – SEGUNDA CÂMARA
Processo: 08807/2019-6
Classificação:
Omissão

Controle Externo > Fiscalização >

UG: CMARN - Câmara Municipal de Alto Rio Novo
Relator: Domingos Augusto Taufner
Responsável:

OBEDES DIAS RIBEIRO

FISCALIZAÇÃO – OMISSÃO - PRESTAÇÃO DE CONTAS
MENSAL – CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO –
MÊS 04/2019 – ARQUIVAR
O EXMO. SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO
TAUFNER:
RELATÓRIO
O presente processo foi constituído em virtude de
omissão da Câmara Municipal de Alto Rio Novo,
sob responsabilidade de Obedes Dias Ribeiro, no
encaminhamento da Prestação de Contas Mensal do mês

04/2019, prevista na Instrução Normativa TC 43/2017.
O Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e
Economia – NCE elaborou a Manifestação Técnica nº
05741/2019-1 opinando pela aplicação de multa ao
responsável tendo em vista o não atendimento ao termo
de notificação Eletrônico.
O Ministério Público de Contas através do Procurador
Luciano Vieira por meio do Parecer nº 02089/2019-6
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.

responsável pela Câmara Municipal de Alto Rio Novo
homologou a Prestação de Contas Mensal referente ao
mês de abril de 2019 no dia 06/06/2019.
Assim, entendo pelo julgamento nos termos do artigo
330 do Regimento Interno desta Corte de Contas, onde
o processo será arquivado quando tenha exaurido o
objetivo para o qual foi constituído:
Art. 330. O processo será arquivado nos seguintes casos:
(...)
IV - quando tenha o processo exaurido o objetivo para o
qual foi constituído;
Desta forma, considerando que o responsável apresentou
a prestação de contas mensal em comento, resta exaurido
o objetivo dos presentes autos e consequentemente
deve ser promovido o seu arquivamento.

O presente processo trata de omissão no
encaminhamento por meio do sistema CidadES deste
Tribunal da Prestação de Contas Mensal do mês de abril
de 2019.

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

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

DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER

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.
Ocorre que, após consulta no sistema CidadES foi
observado que que a data limite para encaminhar a
prestação de contas mensal era no dia 03/06/2019 e o
www.tce.es.gov.br

Relator
1. ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as
razões expostas pelo Relator:
1.1. Arquivar o presente processo nos termos do artigo
330, inciso IV do Regimento Interno desta Corte de
Contas;
1.2. Dar ciência ao interessado.
2. Unânime.
Segunda-feira, 26 de agosto de 2019
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3. Data da Sessão: 10/07/2019 - 22ª Sessão Ordinária da
2ª Câmara.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Manoel Nader Borges
(presidente), Domingos Augusto Taufner (relator) e
Rodrigo Coelho do Carmo
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Relator
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS
HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Em substituição ao procurador-geral
MICHELA MORALE
Secretária-adjunta das sessões em substituição
ACÓRDÃO TC- 0857/2019-4 – SEGUNDA CÂMARA
Processo:
Classificação:
Omissão

08832/2019-4
Controle Externo > Fiscalização >

UG:
de Laranja da Terra

PMLT - Prefeitura Municipal

Relator:

Domingos Augusto Taufner

Responsável:

JOSAFA STORCH

FISCALIZAÇÃO – OMISSÃO - PRESTAÇÃO DE CONTAS
MENSAL – PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJA DA
TERRA – ARQUIVAR
O EXMO. SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO
TAUFNER:

RELATÓRIO

das remessas previstas para o período.

O presente processo foi constituído em virtude de
omissão da Prefeitura Municipal de Laranja da Terra, sob
responsabilidade de Josafa Storch, no encaminhamento
da Prestação de Contas Mensal do mês 04/2019, prevista
na Instrução Normativa TC 43/2017.

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

Através do Termo de Notificação Eletrônico nº 3769/2019
o responsável foi notificado do descumprimento do
prazo para envio/homologação dos dados da Prestação
de Contas Mensal, referente a abril de 2019, fixando
prazo de cinco dias para cumprimento da obrigação, sob
pena de multa.
O Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e
Economia – NCE elaborou a Manifestação Técnica nº
05764/2019-1 opinando pela aplicação de multa ao
responsável tendo em vista o não atendimento ao termo
de notificação.
O Ministério Público de Contas através do Procurador
Luis Henrique Anastácio da Silva por meio do Parecer nº
02115/2019-5 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 abril
de 2019.
Observa-se que o responsável foi notificado pelo
descumprimento dos prazos para envio e homologação
www.tce.es.gov.br

Ocorre que, após consulta no sistema CidadES foi
observado que a data limite para encaminhar a prestação
de contas mensal era no dia 22/05/2019 e o responsável
pela Prefeitura Municipal de Laranja da Terra homologou
a Prestação de Contas Mensal referente ao mês de abril
de 2019 no dia 28/05/2019.
Assim, entendo pelo julgamento nos termos do artigo
330 do Regimento Interno desta Corte de Contas, onde
o processo será arquivado quando tenha exaurido o
objetivo para o qual foi constituído:
Art. 330. O processo será arquivado nos seguintes casos:
(...)
IV - quando tenha o processo exaurido o objetivo para o
qual foi constituído;
Desta forma, considerando que o responsável apresentou
a prestação de contas mensal em comento, resta exaurido
o objetivo dos presentes autos e consequentemente
deve ser promovido o seu arquivamento.
Ante todo o exposto, divergindo do entendimento da
Área técnica e Ministério Público de Contas, VOTO para
que seja adotada a deliberação que ora submeto à
apreciação deste Colegiado.
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Segunda-feira, 26 de agosto de 2019
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Relator
1. ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as
razões expostas pelo Relator:
1.1. Arquivar o presente processo nos termos do artigo
330, inciso IV do Regimento Interno desta Corte de
Contas;

Classificação:
Omissão

Controle Externo > Fiscalização >

UG: PMI - Prefeitura Municipal de Itapemirim
Relator: Domingos Augusto Taufner
Responsável:

THIAGO PECANHA LOPES

FISCALIZAÇÃO – OMISSÃO – RELATÓRIO RESUMIDO DE
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - PREFEITURA MUNICIPAL
DE ITAPEMIRIM - 1º BIMESTRE/2019 – ARQUIVAR.

1.2. Dar ciência ao interessado.

O EXMO. SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO
TAUFNER:

2. Unânime.

RELATÓRIO

3. Data da Sessão: 10/07/2019 - 22ª Sessão Ordinária da
2ª Câmara.

O presente processo foi constituído em virtude de
omissão da Prefeitura Municipal de Itapemirim,
sob responsabilidade de Thiago Peçanha Lopes, no
encaminhamento da Relatório Resumido de Execução
Orçamentária do 1º bimestre/2019, prevista na Instrução
Normativa TC 44/2018.

4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Manoel Nader Borges
(presidente), Domingos Augusto Taufner (relator) e
Rodrigo Coelho do Carmo
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Relator
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS
HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Em substituição ao procurador-geral
MICHELA MORALE
Secretária-adjunta das sessões em substituição
ACÓRDÃO TC- 0858/2019-4 – SEGUNDA CÂMARA
Processo: 10111/2019-1

Através do Termo de Notificação Eletrônico nº
02656/2019-8 o responsável foi notificado do
descumprimento do prazo para envio/homologação
do Relatório Resumido de Execução Orçamentário do
1º bimestre/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
06853/2019-7 opinando pela aplicação de multa ao
responsável tendo em vista o não atendimento ao termo
de notificação.
O Ministério Público de Contas através do Procurador
Luis Henrique Anastácio da Silva por meio do Parecer nº
2585/2019-1 encampou o entendimento técnico.
www.tce.es.gov.br

FUNDAMENTAÇÃO
O presente processo trata de omissão no
encaminhamento por meio do sistema CidadES
deste Tribunal do Relatório Resumido de Execução
Orçamentário do 1º bimestre/2019.
Observa-se que o responsável foi notificado pelo
descumprimento dos prazos para envio e homologação
das remessas previstas para o período demandado.
Assim dispõe o artigo 5º da Instrução Normativa nº
44/2018:
Art. 5º Os dados do Relatório Resumido da Execução
Orçamentária e do Relatório de Gestão Fiscal,
mencionados nos arts. 2º, 3º e 4º desta Instrução
Normativa, somente serão considerados aceitos pelo
Tribunal de Contas após confirmação no sistema LRFWeb,
o que deverá ocorrer até 35 dias após o encerramento
do período a que corresponder.
A Lei 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;
Segunda-feira, 26 de agosto de 2019
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§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;

dos presentes autos e consequentemente deve ser
promovido o seu arquivamento.
Ante todo o exposto, divergindo do entendimento da
Área técnica e Ministério Público de Contas, VOTO para
que seja adotada a deliberação que ora submeto à
apreciação deste Colegiado.
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Relator
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as
razões expostas pelo Relator:

HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Em substituição ao procurador-geral
MICHELA MORALE
Secretária-adjunta das sessões em substituição
ACÓRDÃO TC- 0859/2019-4 – SEGUNDA CÂMARA
Processo: 01678/2016-3
Classificação:
Denúncia

Controle Externo - Fiscalização -

UG: PMI - Prefeitura Municipal de Iúna
Relator: Sérgio Manoel Nader Borges
Responsável: ROGERIO CRUZ SILVA
Denunciante:

ANTONIO GONCALVES JUNIOR

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

1.1. Arquivar o presente processo nos termos do artigo
330, inciso IV do Regimento Interno desta Corte de
Contas;

Ocorre que, após consulta ao Sistema CidadES foi
observado que o Relatório Resumido de Execução
Orçamentária referente ao 1º Bimestre de 2019 foi
enviado.

REPRESENTAÇÃO – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS PARA
SUA CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E
REGULAR –ARQUIVAMENTO

1.2. Dar ciência ao interessado

O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER
BORGES

Assim, entendo pelo julgamento nos termos do artigo
330 do Regimento Interno desta Corte de Contas, onde
o processo será arquivado quando tenha exaurido o
objetivo para o qual foi constituído:
Art. 330. O processo será arquivado nos seguintes casos:
(...)
IV - quando tenha o processo exaurido o objetivo para o
qual foi constituído;
Desta forma, considerando que o Relatório Resumido
de Execução Orçamentário do 1º bimestre/2019
em comento foi enviado, resta exaurido o objetivo

2. Unânime.
3. Data da Sessão: 10/07/2019 - 22ª Sessão Ordinária da
2ª Câmara.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Manoel Nader Borges
(presidente), Domingos Augusto Taufner (relator) e
Rodrigo Coelho do Carmo
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Relator
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS
www.tce.es.gov.br

I – RELATÓRIO
Tratam os presentes autos de denúncia encaminhada a
este Tribunal de Contas pelo SR. ANTÔNIO GONÇALVES
JÚNIOR, Controlador Geral do Município de Iúna, por
meio do OF/PMI/CGM Nº 201/2013 (ﬂs. 3/4), dando
conta de supostas irregularidades com presumido dano
ao erário decorrente do CONTRATO EMERGENCIAL
Nº 024/2013 firmado pela municipalidade com a
sociedade empresária AMBIENTAL URBANIZAÇÃO E
SERVIÇOS LTDA., tendo por objeto a contratação de
empresa especializada na coleta de lixo doméstico e
urbano, onde relatado entraves ocorridos na condução
do procedimento administrativo disciplinar instaurado
Segunda-feira, 26 de agosto de 2019
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visando apuração de fatos ocorridos quando daquela
contratação.
A então Conselheira Relatora, em substituição, Márcia
Jaccoud Freitas às ﬂs. 6 remete os autos a área técnica
para verificação se os fatos relatados já foram apurados
em procedimento fiscalizatório pelo Tribunal sendo os
autos encaminhados a 3ª Secretaria de Controle Externo
que se posicionaou às ﬂs. 7, acerca da necessidade de
remessa dos autos ao Núcleo de Engenharia e Obras
Públicos – NEO, para análise e manifestação, tratando-se
de fatos relacionados à obras e serviços de engenharia,
vindo aquele núcleo informar que não realizados
procedimentos de auditoria relativos ao contrato nº
24/2013 (ﬂs. 9/10).
Seguiu-se o OF.GPTC.Nº 069/2015 do Sr. Presidente do
Tribunal de Contas, Dr. Conselheiro Domingos Augusto
Taufner, requerendo a remessa a este Tribunal de Contas
de toda e qualquer documentação acerca daquele fato
(ﬂs.1), atendendo proposição contida no despacho de
ﬂs. 8 dos autos do Conselheiro Relator.
Às ﬂs. 11/125 juntado aos autos o OF./PMI/CGM
Nº 199/2013 (protocolo nº 51.712/20150), com
documentação anexada de ﬂs. 13/25 firmado pelo
Sr. Antônio Gonçalves Júnior - Controlador-Geral do
Município de Iúna, endereçada ao alcaide daquela
localidade, reiterando providências acerca do processo
administrativo que visa apuração de fatos ocorridos na
contratação emergencial nº 024/2013.
Juntado aos autos o Of. GABINETE/PMI/Nº 118/2015 (ﬂs.
29) e documentação de ﬂs. 36/315 relativos ao processo
administrativo nº 4154/2013 pelo Prefeito Municipal em
atendimento aos pedidos exarados pelo Tribunal.

Encaminhados novamente os autos a área técnica para
análise dos requisitos de admissibilidade, veio a 3ª.
SCE editar a MANIFESTAÇÃO TÉCNICA MTP 165/2016
(ﬂs.335/341), concluindo que a irresignação do Sr.
Controlador-Geral do município de Iúna prende-se a
omissão por parte do Sr. Prefeito Municipal quanto a
eventual retificação da Portaria nº 261/2013, que trata
da formação da Comissão Especial que visa apurar
irregularidades ocorridas naquela contratação, sugerindo
pela determinação ao prefeito municipal quanto a efetiva
condução daquele procedimento administrativo, bem
como que adote providências relativas ao resguardo de
possíveis danos ao erário municipal.
Elaborado voto por esta relatoria (ﬂs. 345/351) veio
ser exarada a DECISÃO – 2ª CÂMARA 1029/2016,
nos moldes da manfestação da unidade técnica com
expedição do TERMO DE NOTIFICAÇÃO 763/2016 e
TERMO DE NOTIFICAÇÃO 764/2016, aos Drs. Rogerio
Cruz Silva e Antnio Gonçalves Júnior, respectivamente,
sendo reiterada por meio da DECISÃO MONOCRÁTICA
1463/2016 (ﬂs. 359/360) a notificação ao Sr. Rogério
Cruz Silva – TERMO DE NOTIFICAÇÃO 50531/2016,
sendo certificado pelo NCD - Núcleo de Controle de
Documentos que não protocolado nenhum documento
referente aos termos de notificação expedidos.
Em seguida foram os autos encaminhados a SEGEX,
que veio elaborar a INSTRUÇÃO TÉCNICA CONCUSIVA
1199/019 (ﬂs. 369/383), opinando pelo arquivamento
do processo por faltar a ele pressuposto para sua
constituição e seu desenvolvimento valido e regular,
sendo segudo pelo Ministétrio PúblicoEspecial de Contas
por meio do PARECER 2101/2019 (ﬂs. 387), da lacra do
Dr. Luciano Vieira – Procurador de Contas.
www.tce.es.gov.br

É o relatório.
II – FUNDAMENTAÇÃO
Conforme amplamente analisado na Instrução Técnica
Concusiva 1199/2019 pela SecexEngenharia - Secretaria
de ControleExterno de Engenharia e Meio Ambiente,
este processo inicia-se com a irresignação do Controlador
Geral do município de Iúna, Sr. Antônio Gonçaves Júnior,
em razão da demora do Executivo Municipal em promover
a abertura de Processo Administrativo Disciplinar, em
face de contratação emergencial firmada com a empresa
AMBIENTAL URBANIZAÇÃO E SERVIÇO LTDA., bem como
omissão por parte do alcaide municipal em promover
a retificação da Portaria nº 261/2013 alegando dentre
outras irregularidades suposto superfaturamento na
contratação.
Observo dos autos, que desde logo, recebida a
representação, veio o Núcleo de Engenharia e Obras
Públicas – NEO elaborar o RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES
16/2016 concluindo que ”...os documentos apresentados
não permitem uma opinião mais acurada acerca das
possíveis ilegalidades ou irregularidades [...] nem mesmo
preenchem integralmente osrequisitos de admissibilidade
[...] pois não trazem com clareza, informações sobre
o fato, a autoria, as circunstâncias e os elementos de
convicção, assim como não estão acompanhados de
indício de prova”, opinando pela remessa a esta Corte de
Contas do Processo nº 4.154/2013, assim que concluída
o processo administrativo disciplinar, com instauração
de Tomada de Contas Especial, confirmada a prática de
ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico resultante de dano
ao erário.
Do relatado, veio a 3ª Secretaria de Controle Externo
entender que o Controlador do município não manifestou
Segunda-feira, 26 de agosto de 2019
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como motivação ao interpor a presente representação o
contrato firmado com a empresa Ambiental Urbanização
e Serviços Ltda. e sim, pela edição da Portaria
261/2013, pois já existente no município Comissão
de servidores, com o proposito de apurar infrações no
âmbito da Administração Pública Municipal, opinando
pelo recebimento do assunto com base na Instrução
Normativa – IN nº 32/2014 e não à luz de denúncia e
representação.
Pois bem, ainda que não atendida pela municipalidade
a Decisão 2ª Câmara 1029/2016 da 2ª Câmara, cuja
decisão baseou-se nas manifestações técnicas constantes
dos autos, consta informação no Relatório de Solicitação
de Informações 16/2016 (ﬂs. 327/30), que quando do
encaminhamento a este Tribunal de Contas do suposto
Processo 4154/2013, a existência de uma Ata firmada
pela COMISSÃO PERMANENTE DE SINDICÂNCIA E
PROCESSAMENTO datada de 04/10/2013 (ﬂs. 296),
onde dentre as irregularidades apontadas - de caráter
formal e hoje prescritas a pretensão punitiva, não veio
aquela Comissão apomtar indícios de dano ao erário,
fato que exclui a necessidade de instauração de Tomada
de Contas Especial pelo município, face o texto do artigo
1º da Instrução Normativa nº 32/2014
Assim, forçoso reconhecer que em não sendo comprovado
pela Comissão Municipal a ocorrência de dano ao
erário, objeto dos presentes autos, deve o mesmo ser
arquivado, face a ausência de pressuposto para sua
constituição e seu desenvolvimento válido e regular,
além de estarem prescritas as demais irregularidades
de caráter formal apontadas pela Comissão Municipal,
não submetidadas ao contraditório.
Ante o exposto, VOTO no sentido de que o Colegiado

aprove a seguinte minuta de Acórdão que submeto à sua
consideração.
SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Conselheiro Relator
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santio, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as
razões expostas pelo relator, em:
1.1. ARQUIVAMENTO dos presentes autos com fulcro no
artigo 330, inciso III, da Resolução nº 261/2013.
1.2. CERTIFICAÇÃO DO REPRESENTANTE, Sr. ANTÔNIO
GONÇALVES JÚNIOR, Controlador Geral do Município,
ou quem o substitua, do teor da decisão a ser proferida,
conforme art. 307, §7, da Resolução TC 261/2013.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 10/07/2019 - 22ª Sessão Ordinária da
2ª Câmara.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Manoel Nader Borges (relator),
Domingos Augusto Taufner e Rodrigo Coelho do Carmo
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS
HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Em substituição ao procurador-geral
MICHELA MORALE
Secretária-adjunta das sessões em substituição
www.tce.es.gov.br

ACÓRDÃO TC- 0860/2019-4 – SEGUNDA CÂMARA
Processo:
Classificação:
Representação

06944/2019-6
Controle Externo - Fiscalização -

UG: PMCC - Prefeitura Municipal de Conceição do Castelo
Relator: Rodrigo Coelho do Carmo
Representante: FILIPE AUGUSTO DRUMOND SOARES
CONTROLE
EXTERNO
–
FISCALIZAÇÃO
–
REPRESENTAÇÃO – INTERESSE SUBJETIVO – NÃO
CONHECER – CIENTIFICAR – ARQUIVAR.
O CONSELHEIRO RELATOR RODRIGO COELHO DO
CARMO:
I - RELATÓRIO
Cuidam os autos de Representação oferecida pela pessoa
jurídica Filipe Augusto Drumond Soares – ME, em face da
Prefeitura Municipal de Conceição do Castelo, devido a
uma desclassificação indevida no Pregão Presencial nº
00048/2018, realizado no dia 13 de março de 2019, que
possui como objeto registro de preços para aquisição de
pneus novos, e correlatos.
Em síntese, alega o representante sua indevida
desclassificação, em razão do não cumprimento do
item 10.2.3, alínea ‘a’ do Edital, que exigia apresentação
do Termo de Abertura e de Encerramento do Balanço
Patrimonial, uma vez que, segundo aduz, já teria
carreado aos autos, em outra fase licitatória, a referida
documentação e, portanto, tal exigência seria um
excesso de preciosismo da Administração.
Por meio do Despacho 20835/2019-1, encaminhei os
autos ao Ministério Público para manifestação quanto
à possível natureza particular da pretensão da empresa
Segunda-feira, 26 de agosto de 2019
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representante.
Através de Parecer 02439/2019-9, o Ministério Público
de Contas pugnou pela notificação da representante
para se manifestar acerca do Despacho 20835/2019-1,
que suscita a manifestação do órgão ministerial acerca da
possibilidade de pretensão particular do representante,
para dessa forma sanar os vícios de conhecimento que
impedem o processamento do feito.
Em seguida, os autos foram remetidos à SecexMeios,
momento que foi elaborada Instrução Técnica Conclusiva
02271/2019-1, onde opinou-se pelo não conhecimento
da presente Representação por se tratar de interesse
subjetivo, bem como pela desnecessidade de notificação
da representante para sanear o feito, tal como requerido
pelo órgão ministerial, considerando que, ainda que
suprida a carência de documentos qualificatórios,
subsistiria o vício de competência desta Corte para
conhecer e tratar da matéria.
O Ministério Público anuiu ao entendimento contido na
ITC 2271/2019, por meio de Parecer 03084/2019-5 de
lavra do Procurador Heron Carlos Gomes de Oliveira.
Em seguida, foram-me remetidos os autos. É o relatório.
II – FUNDAMENTAÇÃO
Preliminarmente, inicio tratando dos requisitos de
admissibilidade da representação. No artigo 94 da
Lei Complementar 621/2013, Lei Orgânica do TCEES,
estão retratados os requisitos de admissibilidade para
denúncias, que em função do artigo 101 da LOTCEES
também se aplicam às representações.
Feita a análise dos referidos artigos e compulsando os
autos, conclui-se não ter a parte representante anexado
documentação quanto a sua qualificação, conforme

exige o inciso V do art. 94 da LC 621/2013, na condição
de pessoa jurídica.
Além de tais requisitos, existem ainda os chamados
requisitos intrínsecos. O caput do art. 94 traz como
pressuposto que as denúncias e representações versem
sobre matéria de competência do Tribunal.
De acordo com o que foi apresentado pela representante,
vale dizer que não se trata de matéria da competência
desta Corte, uma vez que a discussão se refere à sua
habilitação no certame, sendo assim, tutela de interesse
subjetivo, de caráter privado. E o que se abarca no âmbito
da competência deste Tribunal de Contas, opostamente
ao que se vê no caso dos autos, é a tutela de interesse
público.
A fim de análise, bom frisar que as Cortes de Contas,
instituições de atribuições constitucionais, exercem
controle externo, cuja função é a fiscalização contábil,
financeira, orçamentaria, operacional e patrimonial.
Dessa forma, a tutela de interesse individual cabe ao
Poder Judiciário, órgão que também possui atribuições
constitucionais.
Ademais, caso as Cortes de Contas viessem a apreciar
e julgar direitos subjetivos implicaria na apropriação
de competências próprias do Judiciário, haveria uma
afronta ao sistema de tripartição do poder previsto na
Constituição da República.
Diante do exposto, e anuindo com os opinamentos técnico
e ministerial, entendo não ser cabível o conhecimento
da representação, pelo que resta prejudicada a análise
dos requisitos da medida cautelar.
III - CONCLUSÃO
Por todo o exposto, acolhendo integralmente os
www.tce.es.gov.br

entendimentos técnico e ministerial, VOTO no sentido
de que os Srs. Conselheiros aprovem a seguinte minuta
de ACÓRDÃO que submeto à sua consideração.
RODRIGO
COELHO
Conselheiro Relator

DO

CARMO

1. ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos, ACORDAM os Conselheiros
do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, na
sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo
Relator:
1.1. Não conhecer a presente Representação, tendo por
base o artigo 94, §1°, e artigo 101, parágrafo único da Lei
Complementar 621/2012;
1.2. Cientificar o representante da presente decisão;
1.3. Arquivar os autos, na forma do art. 330 do RITCEES.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 10/07/2019 - 22ª Sessão Ordinária da
2ª Câmara.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Manoel Nader Borges
(presidente), Rodrigo Coelho do Carmo (relator) e
Domingos Augusto Taufner.
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
Relator
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS
HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Em substituição ao procurador-geral
Segunda-feira, 26 de agosto de 2019
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MICHELA MORALE
Secretária-adjunta das sessões em substituição

razões expostas pelo relator, em:

ACÓRDÃO TC- 0861/2019-4 – SEGUNDA CÂMARA
Processo: 07116/2016-1
Classificação:
Ordenador

Prestação

de

Contas

Anual

de

Exercício: 2015
UG: PMBJN - Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Norte
Relator: Rodrigo Coelho do Carmo
Responsável:
UBALDO MARTINS DE SOUZA, SAMIRA
MOREIRA DOS SANTOS

Julgar IRREGULAR a Prestação de Contas Anual da
Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Norte, no exercício
de 2015, ora em discussão, sob a responsabilidade do Sr.
Ubaldo Martins de Souza, nos termos do art. 84, inciso III,
§ 1º da Lei Complementar nº 621/2012, observando que
este julgamento não produz efeitos para os fins do art.
1º, I, g da Lei Complementar nº 64/90 (alterado pela Lei
Complementar nº 135, 4 de junho de 2010), em relação
a responsável-Prefeito Municipal de Rio Novo do Sul, por
força da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal na
decisão do Recurso Extraordinário nº 848.826/DF,.

O CONSELHEIRO RELATOR RODRIGO COELHO DO
CARMO:

Aplicar MULTA ao responsável, Sr. Ubaldo Martins
de Souza, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais),
atualizáveis na forma do art. 138 c/c art. 135, §3º, ambos
da Lei Complementar 621/2012, dosada na forma do
artigo 389, inciso I do Regimento Interno, por se tratar
de pretensão punitiva em virtude da irregularidade
mantida;

RELATÓRIO

Determinar:

Tratam os presentes autos de Prestação de Contas Anual
da Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Norte, referente
ao exercício financeiro de 2015, sob a responsabilidade
do Sr. Ubaldo Martins de Souza (Prefeito).

Ao atual Controlador-Geral do Município de Bom
Jesus do Norte que Instaure Tomada de Contas
Especial, para apuração e quantificação do dano, bem
como identificação dos responsáveis, a fim de apurar
a totalidade dos encargos financeiros incidentes sobre
o não recolhimento das parcelas devidas ao INSS
referentes às retenções dos servidores e patronal;

ACOLHER AS JUSTIFICATIVAS E CONSIDERAR ATENDIDA
DETERMINAÇÃO CONSTANTE NO SUBITEM 1.3 DO
ACÓRDÃO Nº 01843/2018-9 - INDEFERIR A CONCESSÃO
DE NOVO PRAZO – DAR CIÊNCIA – ARQUIVAR.

Tendo sido os autos julgado na 42ª Sessão Ordinária
da 2ª Câmara desta Corte de Contas, realizada no
dia 12/12/2018, nos seguintes termos do Acórdão
01843/2018-6-Segunda Câmara (peça 41):
ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as

1.3.2 Comunique a esta Corte de Contas a Instauração
de Tomada de Contas em tela, no prazo de 15 (quinze)
dias, de acordo com o estabelecido no art. 5º da IN TC
32/2014 e, acaso confirmado o prejuízo, providencie sua
devolução ao erário do município, nos termos dos arts.
www.tce.es.gov.br

152 e ss. do Regimento Interno do Tribunal, devendo
observar os prazos constantes da IN nº 32/2014;
1.3.3 Ao atual gestor do Município de Bom Jesus do Norte
que nas futuras prestações de contas sejam adotadas
as medidas administrativas visando a realização de
procedimento que detalhe os valores ajustados em
notas explicativas às demonstrações contábeis e, em
caso de baixa contábil por desaparecimento de bens,
instaure procedimentos administrativos previstos na
IN TC nº 32/2014 a fim de elidir o dano, informando ao
Tribunal os resultados alcançados;
Enviar, após o trânsito em julgado, a comunicação
do julgamento, por força da tese fixada pelo Supremo
Tribunal Federal na decisão do Recurso Extraordinário
nº 848.826/DF, sob a forma de parecer prévio,
recomendando a desaprovação das contas pela Câmara
Municipal, para fins de inelegibilidade, nos termos do
art. 1º, I, g da Lei Complementar nº 64/90 (alterado pela
Lei Complementar nº 135, 4 de junho de 2010).
Dar ciência aos interessados e, após o trânsito em
julgado, arquive-se.
E transitado em julgado em 23 de abril de 2019,
conforme Certidão de Trânsito em Julgado 00801/20199. Foi expedido o Termo de Notificação 1565/20184 que notificou a Senhora Samira Moreira dos Santo,
Controladora Interna do Município de Bom Jesus do
Norte quanto a determinação do subitem 1.3 do Acórdão
1843/2018-Segunda Câmara.
Ainda seguindo os tramites processuais, foram oficiados
o Presidente da Câmara Municipal, Sr. Romeu Lopes
de Souza e Prefeito Municipal, Senhor Marco Antônio
Teixeira de Souza.
Segunda-feira, 26 de agosto de 2019
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Por meio da peça Defesa/Justificativa 651/2019, veio aos
autos a Senhora Samira Moreira dos Santos, Controladora
Interna do Município de Bom Jesus do Norte apresentar
resposta ao termo de notificação. Após o Senhor Marco
Antônio Teixeira de Souza protocolou a Resposta de
Comunicação 694/2019-4 prestando informações a esta
Egrégia Corte de Contas.

Que seja revogada a determinação constante no subitem
1.3 do acórdão nº 01843/2018-9, para instauração de
nova Tomada de contas.

É o relatório.

Na oportunidade, veio também aos autos a Resposta de
Comunicação 00694/2019-1, encaminhado pelo Senhor
Marcos Antônio Teixeira de Souza, Prefeito Municipal,
na mesma linha já argumentada pela Senhora Samira
Moreira dos Santos, Controladora Interna do Município
de Bom Jesus do Norte, solicitando há necessidade de ser
instaurada outra Tomada de Contas, já que foi instaurada
tomada de contas pertinente ao mesmo período.

FUNDAMENTAÇÃO
Informou a Senhora Samira Moreira dos Santos,
Controladora Interna do Município de Bom Jesus do
Norte, por meio da peça Defesa/Justificativa 00651/20191 que pertinente ao Acórdão 01843-2018-9-Segunda
Câmara que determinou a esta controladoria interna
a instauração de Tomada de Contas Especial com
finalidade de apurar, quantificar do dano, como também,
a totalidade dos encargos financeiros incidentes sobre
o não recolhimento das parcelas devidas ao INSS
referentes às retenções dos servidores, patrimonial,
serviços de terceiros e ao parcelamento firmado e seus
responsáveis.
Ao tomar ciência por meio do Termo de Notificação
nº 01565/2018-4, enviou a comunicação interna nº
004/2019, no dia 24 de maio de 2019, solicitando a
indicação dos componentes da comissão de Tomada de
Contas Especial para verificação do objeto acima exposto
durante o exercício 2015. Tendo sido informada que já
havia ocorrido deliberação semelhante e pertinente ao
mesmo período de tempo através do Parecer Prévio nº
49/2018-Segunda Câmara

Subsidiariamente, que seja concedido novo prazo para
cumprimento da determinação, caso haja manutenção
da necessidade de instauração da Tomada de Contas
Especial expressa no acórdão em questão.

Esclareço quem em sede de Embargos dos autos
de Prestação de Contas Anual de Prefeito 2015 (TC
2147/2018), em que o Relator era o Excelen�ssimo
Conselheiro Substituição João Luiz Cotta Lovatti, fora
estabelecida determinação com o mesmo objeto em que
determinei em meu voto nos presentes autos.
Sendo assim, considerando as informações prestadas em
que se comprova a já instauração de Tomada de Contas
com o mesmo objeto por mim determinado, acolho
a justificativa do responsável e considero atendida
determinação constante no subitem 1.3 do acórdão nº
01843/2018-9.
III. CONCLUSÃO

Trazendo aos autos os seguintes pedidos:

Pelo exposto, VOTO no sentido de que o Colegiado
aprove a seguinte minuta de Acórdão que submeto à
consideração de Vossas Excelências.

Que seja admitido esta comunicação como tempestiva;

RODRIGO COELHO DO CARMO
www.tce.es.gov.br

Conselheiro Relator
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, em:
1.1. ACOLHER a comunicação Defesa/Justificativa
651/2019-1 como tempestiva;
1.2. ACOLHER as justificativas e considerar atendida
determinação constante no subitem 1.3 do acórdão nº
01843/2018-9 uma vez instaurada Tomada de Contas
Especial Determinada em atendimento ao Parecer
Prévio 134/2017, retificado pelo Parecer Prévio 49/20181 (processo TC 2147/2018-2) por meio do Processo TC
1845/2019-9;
1.3. INDEFERIR a concessão de novo prazo para
cumprimento da determinação;
1.4. Dar CIÊNCIA às partes, aos interessados e ao MPC,
na forma regimental;
1.5. Após o trânsito em julgado, ARQUIVAR.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 10/07/2019 - 22ª Sessão Ordinária da
2ª Câmara.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Manoel Nader Borges
(presidente), Rodrigo Coelho do Carmo (relator) e
Domingos Augusto Taufner.
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
Relator
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Segunda-feira, 26 de agosto de 2019
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Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS
HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Em substituição ao procurador-geral
MICHELA MORALE
Secretária-adjunta das sessões em substituição

apresentação de justificativas:

ACÓRDÃO TC- 0862/2019-4 – SEGUNDA CÂMARA
Processo: 07398/2016-3
Classificação:
Ordenador

Prestação

de

Contas

Anual

de

Exercício: 2015
UG: FMSAV - Fundo Municipal de Saúde de A�lio
Vivácqua
Relator: Rodrigo Coelho do Carmo
Responsável:THIAGO DELORENCE GAVA,
APARECIDA CARLOTO MARQUES MELLO

MARIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE ORDENADOR
– EXERCÍCIO DE 2015 – IRREGULAR – MULTA –
DETERMINAÇÃO – DAR CIÊNCIA – ARQUIVAR.
O CONSELHEIRO RELATOR RODRIGO COELHO DO
CARMO:
RELATÓRIO:
Tratam os presentes autos da Prestação de Contas
Anual do Fundo Municipal de Saúde de A�lio Vivacqua,
referente ao exercício financeiro de 2015, sob a
responsabilidade do Sr. Thiago Delorence Gava.
As peças contábeis encaminhadas a esta Corte, foram
analisadas pelo NCE - Núcleo de Controle Externo de
Contabilidade e Economia, que expediu Relatório Técnico
00114/2018-9 evidenciando os achados descritos
abaixo, e opinando pela citação da responsável, para

Descrição do achado
3.2.2
Divergência entre o
saldo contábil dos demonstrativos
contábeis e o valor dos inventários
de bens.
3.4.2
Regime
Geral
de
Previdência Social (RGPS): Os
demonstrativos não evidenciam
as contribuições sociais retidas
dos servidores e efetivamente
recolhidas nem as contribuições
patronais.

Base legal
Art. Lei 4.320/1964, art. 101

Instrução Normativa TC 34/2015.
Tabelas 23 e 24, Anexo II

Os indícios de irregularidade apontados, e também
assinalados na Instrução Técnica Inicial 0349/2018-8,
propiciaram a citação da responsável através da Decisão
SEGEX 00365/2018-7 para apresentação de justificativas.
Regularmente
convocada
(termo
de
citação
00571/2018-8), o responsável exercitou o seu direito
de defesa, apresentando justificativas e documentos
comprobatórios.
Ao proceder à análise dos documentos apresentados,
o Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e
Economia, através da Instrução Técnica Conclusiva
3501/2018-8, opinou no sentido de que as contas do
exercício de 2015 da Fundo Municipal de Saúde de
A�lio Vivacqua sejam julgadas irregulares com relação a
Senhor Thiago Delorence Gava, com fulcro no artigo 84,
III da Lei Complementar nº 621/2012.
Sugere-se, ainda:
1) aplicar a multa prevista no artigo 135, I da Lei
Complementar 621/2012 ao Sr. Thiago Delorence Gava;
2) determinar ao seu atual gestor:
2.1) que nas futuras prestações de contas sejam adotadas
www.tce.es.gov.br

as medidas administrativas visando a realização de
procedimento que detalhe os valores ajustados em
notas explicativas às demonstrações contábeis e, em
caso de baixa contábil por desaparecimento de bens,
instauremos procedimentos administrativos previstos na
IN TC nº 32/2014 a fim de elidir o dano, informando ao
Tribunal os resultados alcançados;
2.2)Que adote medidas visando a realização da
conciliação das folhas de pagamentos relativas ao
exercício de 2015 do RGPS com os valores contabilizados
em relação às obrigações patronais e retidas dos
servidores e, detectando a realização do recolhimento
a maior que o devido, providencie junto ao INSS as
compensações devidas; e, caso, seja detectado valores
recolhidos a menor, providencie o recolhimento e
a instauração de procedimentos para apuração da
responsabilidade pelo pagamento de juros de mora e
multa decorrentes de possíveis recolhimentos em atraso
nos termos da IN TC nº 32/2014, considerando que tais
despesas não atendem ao interesse público.
3.Considerando o exposto no subitem “3.1.9”do Relatório
Técnico e com fundamento no artigo 1º, XXXVI da Lei
Complementar Estadual 621/2012 c/c o artigo 329, §7º
do RITCEES recomendar a esta UNIDADE GESTORA, na
pessoa de seu atual gestor, que nas futuras prestações
de contas, adote as medidas necessárias para constar
os valores do exercício atual e do exercício anterior
no Balanço Orçamentário, no Balanço Financeiro, no
Balanço Patrimonial e na Demonstração das Variações
Patrimoniais, atendendo o art.85 c/c o 101 da Lei
4.320/1964.
O douto representante do Ministério Público de Contas,
Dr. Luis Henrique Anastácio da Silva, manifestou-se em
Segunda-feira, 26 de agosto de 2019
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consonância com a área técnica.
Após, vieram-me os autos para análise.
FUNDAMENTAÇÃO
Cumpre por em relevo que, da análise técnica realizada
sobre a Prestação de Contas Anual do Fundo Municipal
de Saúde de A�lio Vivacqua, ora em discussão,
referente ao exercício de 2015, sob responsabilidade
do Senhor Thiago Delorence Gava, foram detectados na
Instrução Técnica Conclusiva 03501/2018-8 as seguintes
irregularidades:
2.1 Divergência entre o saldo contábil dos
demonstrativos contábeis e o valor dos inventários de
bens. (ITEM 3.2.2 DO RTC)
Fundamentação legal: Art. Lei 4.320/1964, art. 101
2.2 Regime Geral de Previdência social (RGPS): os
demonstrativos não evidenciam as contribuições
sociais retidas dos servidores e efetivamente recolhidas
nem as contribuições patronais. (Item 3.4.2 do RTC)
Fundamentação legal: Instrução Normativa TC 34/2015.
Tabelas 23 e 24, Anexo II.
Quanto ao ITEM 2.1, o Relatório Técnico 00114/20189 ao analisar os registros patrimoniais restringiu-se
à avaliação dos valores demonstrados nas contas de
estoques e de bens móveis, imóveis e intangíveis.
No confronto das informações constantes do Balanço
Patrimonial com as do Inventário de Bens verificou-se
que o valor inventariado do bem não foi devidamente
evidenciado em sua respectiva conta contábil do
Balanço Patrimonial. Tal situação pressupõe falhas na
contabilização, nas conciliações e/ou inventário ou não
elaboração do inventário �sico, conforme tabela abaixo:

Tabela 1) Estoques, Imobilizados e Intangíveis Em R$
1,00
Fonte: Processo TC 07398/2016-3 - Prestação de Contas
Anual/2015
Após citação na forma regimental as justificativas
apresentadas pelo defendente versam nos seguintes
ternos:
ESTOQUES
Esclarecemos que o Município de A�lio Vivacqua, com
implantação recente do sistema patrimonial vem, nos
últimos anos fazendo os ajustes necessários entre os
sistemas patrimonial e contábil. No exercício de 2015
foram feitos ajustes nos saldos existentes nos sistemas
patrimonial e contábil , ficando ainda a pendência
de ajustes na conta estoques ora analisada o qual foi
corrigido no exercício de 2016, conforme pode ser
observado no Balancete Analítico -Anual , conta 1.01
.001 -Almoxarifado, nos sub-itens1.18.01 -Material de
Limpeza, Higiene, Copa e Cozinha, 1.18.02 -Panelas
Potese afins, 1.18.03 -Outros Materiais de Cozinha e
1.18.04 -Materiais de Copa e Cozinha (Anexo 1).
BENS MOVEIS
A diferença apresentada no valor de R$ 4.183,08 referese ao valor da depreciação acumulada no período. No
sistema de Almoxarifado a mesma foi lançada na conta
especifica do bem enquanto que na contabilidade
foi lançada na conta especifica de desapropriação.
Encaminhamos o Resumo do Inventário de Bens Móveis
de 2015 -(Anexo li) que ao final observa-se que os valores
estão zerados.
BENS IMÓVEIS
A diferença apresentada de R$ 378.329,54 refere-se a
www.tce.es.gov.br

Obras em Andamento conforme pode ser observado
no Anexo 14 -Balanço Patrimonial (Anexo III), o qual foi
registrado no sistema de contabilidade e não o foi no
sistema patrimonial
Por meio da ITC 003501/2018-8, afirmou a área técnica
que ao verificar as informações prestadas pela defesa,
foi constatado no Processo TC 4987/2017, PCA do
exercício de 2016, que os ajustes foram feitos nos
exercícios posteriores, sanando a divergência no valor
de R$ 999.078,57.
Além disso, pertinente as justificativas apresentadas aos
bens móveis e imóveis afirmou a área que as mesmas
são procedentes, afastando a irregularidade quanto a
estes itens.
Portanto, em consonância com o entendimento técnico
e Ministerial que afirmaram que as justificativas
apresentadas demonstraram os esforços feitos no
sentido da regularização em relação ao inventário de
bens em almoxarifados, mantenho a irregularidade no
âmbito da ressalva. E determino ao atual gestor, que nas
futuras prestações de contas sejam adotadas as medidas
administrativas visando a realização de procedimento
que detalhe os valores ajustados em notas explicativas
às demonstrações contábeis e, em caso de baixa
contábil por desaparecimento de bens, instauremos
procedimentos administrativos previstos na IN TC nº
32/2014 a fim de elidir o dano, informando ao Tribunal
os resultados alcançados.
Com relação ao item 2.2, o Relatório Técnico 00114/20189 faz alusão à ausência de evidenciação do valor retido
de contribuições sociais dos servidores e efetivamente
recolhidos, discriminando por regime previdenciária
como prevê o Anexo II, Tabelas 23 e 24, da Instrução
Segunda-feira, 26 de agosto de 2019
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Normativa TC 34, de 2 de junho de 2015.
A defesa relata que:
Esclarecemos que o Município de A�lio Vivacqua não
tem o Regime Próprio de Previdência Privada -RPPS.
Dessa forma todos os valores empenhados, liquidados
e pagos referem-se exclusivamente ao Regime Geral de
Previdência Social -RGPS. Encaminhamos relatório de
empenhos a favor do Instituto Nacional de Previdência
Social -INSS (Anexo IV).
A área técnica em manifestação conclusiva afirmou
que os documentos apresentados não se referem
ao demonstrativo patronal da despesa liquidada e
efetivamente recolhida no exercício, nem tão pouco ao
demonstrativo previdenciário dos valores retidos dos
servidores recolhidos no exercício, correspondente as
tabelas 23 e 24 da Instrução Normativa TC 34, de 2 de
junho de 2015. E sim, de relatório de empenhos a favor do
Instituto Nacional de Previdência Social (RGPS), que não
demonstram as contribuições retidas dos servidores e
efetivamente recolhidas nem as contribuições patronais,
impossibilitando verificar os valores registrados na
folha de pagamento com os valores registrados na
contabilidade.
Sendo, portanto, os documentos anexados incompa�veis
e fora da exigência da norma, impossibilitando verificar
se a totalidade das obrigações foram devidamente
contabilizadas e recolhidas.
O art. 40 da Constituição Federal é responsável por trazer
a obrigatoriedade da realização do recolhimento das
contribuições previdenciárias, no qual se estabeleceu
um regime previdenciário contributivo e solidário,
composto, necessariamente, da contribuição dos

servidores e dos respectivos entes públicos. A omissão
no recolhimento das contribuições devidas, mesmo que
sanada por meio do pagamento extemporâneo, pode
ocasionar prejuízos à municipalidade, uma vez que
sobre os pagamentos realizados intempestivamente
incidem multas e juros, o que contribui para o aumento
do endividamento público.
Considerando que a única clareza depreendida da
defesa apresentada se restringiu ao fato dos servidores
municipais de A�lio Vivacqua estarem submetidos
ao Regime Geral de Previdência Social sem mostrar
qualquer relação com o cerne da irregularidade que é
o efetivo recolhimento das contribuições previdenciárias
retidas dos servidores junto ao Instituto Nacional de
Previdência Social.
Assim, torna-se impreterível a manutenção da
irregularidade. E ainda, determino ao atual gestor
que adote medidas administrativas necessárias junto
aos setores responsáveis pela elaboração das folhas
de pagamentos e pela contabilidade com finalidade
de realizar conciliação das folhas de pagamentos
relativas ao exercício de 2015 do RGPS com os valores
contabilizados em relação às obrigações patronais e
retidas dos servidores e, detectando a realização do
recolhimento a maior que o devido, providencie junto ao
INSS as compensações devidas; e, caso, seja detectado
valores recolhidos a menor, providencie o recolhimento
e a instauração de procedimentos para apuração da
responsabilidade pelo pagamento de juros de mora e
multa decorrentes de possíveis recolhimentos em atraso
nos termos da IN TC nº 32/2014, considerando que tais
despesas não atendem ao interesse público.
É oportuno dizer que na análise do Núcleo de Controle
www.tce.es.gov.br

Externo de Contabilidade e Economia espelhada no
Relatório Técnico 00114/2018-9, há menção quanto à
desconformidade entre os demonstrativos contábeis,
visto que está omisso no Balanço Patrimonial o resultado
do exercício anterior, em detrimento do art. 101 da Lei
4.320/1964, os resultados gerais do exercício serão
demonstrados no Balanço Orçamentário, no Balanço
Financeiro, no Balanço Patrimonial e na Demonstração
das Variações Patrimoniais, os quais servirão de análise
e de interpretação dos resultados econômicos e
financeiros, conforme disciplina o art. 85 da mesma Lei
4.320/1964.
Ressalta o analista que o valor de R$ 5.904.040,99
lançado na Demonstração das Variações Patrimoniais a
�tulo de Resultado do Exercício Anterior foi o mesmo da
divergência.
Em anuência com o entendimento técnico determino
a gestão mais recente do Fundo Municipal de Saúde de
A�lio Vivácqua a demonstrar nos Balanços Patrimoniais
os resultados patrimoniais dos exercícios, mesmo que
sejam apresentados comparativamente (ano vigente
comparado com o(s) ano(s) anterior(es)).
III. CONCLUSÃO
Ante o exposto, VOTO no sentido de que a Segunda
Câmara aprove a seguinte minuta de Acórdão que
submeto à sua consideração.
RODRIGO COELHO DO CARMO
Conselheiro Relator
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as
Segunda-feira, 26 de agosto de 2019
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razões expostas pelo relator, em:
1.1. Julgar IRREGULAR a Prestação de Contas Anual
do Fundo Municipal de Saúde de A�lio Vivacqua sob
responsabilidade do Senhor Thiago Delorence Gava,
relativa ao exercício financeiro de 2016, sob o aspecto
técnico-contábil, nos termos do art. 84, inciso II, da Lei
Complementar nº 621/2012.
1.2. Aplicar multa ao responsável, Sr. Thiago Delorence
Gava, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), atualizáveis
na forma do art. 138 c/c art. 135, §3º, ambos da Lei
Complementar 621/2012, dosada na forma do artigo 389,
inciso I do Regimento Interno, por se tratar de pretensão
punitiva em virtude da irregularidade mantida;
1.3. Determinar ao seu atual gestor:
1.3.1. Que nas futuras prestações de contas sejam
adotadas as medidas administrativas visando a realização
de procedimento que detalhe os valores ajustados em
notas explicativas às demonstrações contábeis e, em
caso de baixa contábil por desaparecimento de bens,
instaure procedimentos administrativos previstos na
IN TC nº 32/2014 a fim de elidir o dano, informando ao
Tribunal os resultados alcançados;
1.3.2. Que adote medidas visando a realização da
conciliação das folhas de pagamentos, relativas ao
exercício de 2015, do RGPS com os valores contabilizados
em relação às obrigações patronais e retidas dos
servidores e, detectando a realização do recolhimento
a maior que o devido, providencie junto ao INSS as
compensações devidas; e, caso, seja detectado valores
recolhidos a menor, providencie o recolhimento e
a instauração de procedimentos para apuração da
responsabilidade pelo pagamento de juros de mora e

multa decorrentes de possíveis recolhimentos em atraso
nos termos da IN TC nº 32/2014, considerando que tais
despesas não atendem ao interesse público.
1.3.3. Considerando o exposto no subitem “3.1.9”do
Relatório Técnico e com fundamento no artigo 1º, XXXVI
da Lei Complementar Estadual 621/2012 c/c o artigo
329, §7º do RITCEES, que nas futuras prestações de
contas, adote as medidas necessárias para constar os
valores do exercício atual e do exercício anterior nos
balanços Orçamentário, Financeiro, Patrimonial e na
Demonstração das Variações Patrimoniais, atendendo o
art.85 c/c o 101 da Lei 4.320/1964.
1.4. Dar ciência aos interessados e, após o trânsito em
julgado, arquive-se.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 10/07/2019 - 22ª Sessão Ordinária da
2ª Câmara.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Manoel Nader Borges
(presidente), Rodrigo Coelho do Carmo (relator) e
Domingos Augusto Taufner.
5. Fica o responsável obrigado a comprovar perante
o Tribunal o recolhimento do débito e/ou da multa
aplicada, no prazo de trinta dias, contados a partir da
publicação deste Acórdão, nos termos do art. 454,
inciso I, do Regimento Interno deste Tribunal. Quando
cabível recurso, os prazos para interposição encontramse previstos no Título VIII do mesmo diploma normativo.
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
Relator
www.tce.es.gov.br

CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS
HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Em substituição ao procurador-geral
MICHELA MORALE
Secretária-adjunta das sessões em substituição
PARECER PRÉVIO
NOTIFICAÇÃO do conteúdo dispositivo dos Pareceres
Prévios, nos termos do artigo 66, parágrafo único, da Lei
Complementar nº 621/2012, encontrando-se os autos
disponíveis na Secretaria Geral das Sessões do Tribunal
de Contas do Estado do Espírito Santo. O inteiro teor
dos Pareceres Prévios se encontra disponível no sítio
eletrônico do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo.
PARECER PRÉVIO TC- 0069/2019-4 – SEGUNDA CÂMARA
Processo: 04459/2018-7
Classificação:

Prestação de Contas Anual de Prefeito

Exercício: 2017
UG: PMI - Prefeitura Municipal de Itaguaçu
Relator: Domingos Augusto Taufner
Responsável: DARLY DETTMANN
Procurador: CARLOS ESTEVAN FIOROT MALACARNE
(OAB: 12401-ES)
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE PREFEITO –
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU – EXERCÍCIO DE
2017 – PARECER PRÉVIO - APROVAÇÃO DAS CONTAS
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COM RESSALVA – ARQUIVAR
O EXMO. SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO
TAUFNER:
RELATÓRIO
Tratam os presentes autos de Prestação de Contas Anual
da Prefeitura Municipal de Itaguaçu/ES, referente ao
exercício financeiro de 2017, sob a responsabilidade do
Sr. Darly Dettmann, chefe do Poder Executivo Municipal.
Em relação à referenciada prestação de contas, o NCE
- Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e
Economia elaborou o Relatório Técnico Contábil RTC
nº 00502/2018-7 (Doc. 54), apontando os seguintes
indícios de irregularidades:
Item 4.1.1 Abertura de crédito adicional sem autorização
legal.
Fundamentação legal: artigo 167, V, da Constituição
Federal de 1988 e artigo 42 da Lei Federal 4.320/1964.
Item 4.1.2 Abertura de crédito adicional utilizando fonte
de recurso sem lastro financeiro.
Fundamentação legal: artigo 167, V, da Constituição
Federal de 1988 e artigo 43 da Lei Federal 4.320/1964.
Item 4.3.2.1 Valores recebidos a �tulo de compensação
financeira pela exploração de petróleo e gás natural não
constam em conta bancária.

Item 6.2. Não Reconhecimento das Provisões
Matemáticas
Previdenciárias
Relacionadas
aos
Aposentados e Pensionistas Sob Responsabilidade do
Município.

sido emitido a Manifestação Técnica 06858/2019-1, no
sentido de afastar a irregularidade do item 2.3 e a 6.2
manter como objeto de ressalva, mas recomendando a
REJEIÇÃO das contas.

Fundamentação
Contabilidade

Em seguida o Ministério Público de Contas emitiu Parecer
Técnico 02559/2019-9 anuindo a proposta técnica.

legal:

Normas

Brasileiras

de

Ato seguinte, o NCE elaborou a Instrução Técnica
Inicial ITI 00604/2018-9 (Doc. 55), sugerindo citação do
responsável para apresentar justificativas no prazo legal.
ITI ratificada em Decisão SEGEX 00584/2018-5 (Doc. 56).
Devidamente citado, o responsável, apresentou defesa/
justificativa 01645/2018-1 e documentos. (Doc. 60/85).
Como consequência, o processo fora remetido para
o Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e
Economia – NCE, e este por meio de Instrução Técnica
Conclusiva - ITC 00534/2019-5 (Doc. 88), opinou pela
Rejeição da prestação de Contas do Sr. Darly De�mann
– Prefeito Municipal, em razão dos achados apontados
no RT 00502/2018-7.
Encaminhado os autos ao Ministério Público de Contas,
este manifestou-se por meio de Parecer Ministerial
00657/2019-9 (Doc. 92), de Lavra do Procurador de
Contas Luis Henrique Anastácio da Silva, no qual anuiu
aos argumentos fáticos jurídicos, delineados em ITC
00534/2019-5, tecendo ainda comentários adicionais.

É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO:
Os presentes autos cuidam de PRESTAÇÃO DE CONTAS
ANUAL da Prefeitura Municipal de Itaguaçu/ES,
referente ao exercício de 2017, de responsabilidade
do Sr. Darly Dettmann, portanto, estamos a apreciar as
“Contas de Governo”.
A Carta Magna estabeleceu, em seu artigo 71, as normas
federais relativas à “fiscalização” de competências
do Tribunal de Contas da União, fazendo distinção
entre apreciar e emitir parecer prévio sobre as contas
do Chefe do Poder Executivo, a serem julgadas pelo
Legislativo (art. 71, I) e a de julgar as contas dos demais
administradores e responsáveis, entre eles, os dos
órgãos do Poder Legislativo e do Poder Judiciário (art.
71, II). Tais normas são aplicadas também aos Tribunais
de Contas dos Estados, conforme dispõe o artigo 75, do
mesmo diploma legal.

Item 6.1 Divergência entre o saldo da dívida ativa
ﬂutuante e o saldo do passivo financeiro evidenciado no
Balanço Patrimonial.

Na 14ª sessão ordinária da Segunda Câmara, ocorrida
no dia 15 de maio de 2019, foi proferida sustentação
oral (Notas Taquigráficas 0090/2019-5) pelo Dr. Carlos
Estevan Fiorot Malacarne, representando o senhor Darly
Dettmann.

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

Fundamentação legal: artigos 85, 89, 100, 101 e 105, da
lei federal 4.320/1964.

Na sequência foram os autos remetidos ao NCE,
considerando os novos documentos juntados, tendo

Nesse sentido, passo a apreciar a prestação de contas
em questão, para fins de emissão do parecer prévio,

Fundamentação legal: art. 8º da Lei Federal 7.990/89e
art.2º da Lei Estadual 10720/2017.

www.tce.es.gov.br
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objetivando dar embasamento ao Poder Legislativo
Municipal competente a proceder com o julgamento das
contas do prefeito.

atingiram 53,28% (cinquenta e três vírgulas vinte e oito
pontos percentuais) em relação à RCL, respeitando o
limite de pessoal consolidado.

A referida Prestação de Contas foi recebida e homologada
nesta Corte de Contas em 02 de abril de 2018 por
meio do sistema CidadES, ou seja, tempestivamente,
com fulcro no artigo 123 do Regimento Interno deste
Tribunal, aprovado pela Resolução TC 261/2013. Assim,
com em observância ao artigo 122 e o §2º do artigo 123
do RITCEES, o prazo para a emissão do parecer prévio,
encerra-se em 02/04/2020.

Ressalte-se que dos demonstrativos encaminhados,
verificou-se não terem sido extrapolados os limites
de contratação de operação de créditos previstos em
Resolução 43/2001 do Senado Federal (16% e 7% Receita
Corrente Líquida) e no artigo 167 da Constituição da
República, bem como não houve concessão de garantias
ou recebimento de contra garantias.

Após análise dos autos, verifico que o município
Itaguaçu, cumpriu com a determinação do art. 60, inciso
XII, da ADCT e art. 22, “caput”, da Lei n° 11.494/2007,
considerando que aplicou 83,61% (oitenta e três
vírgulas sessenta e um por cento) das transferências de
recursos do FUNDEB na remuneração dos profissionais
do magistério da educação básica. Também aplicou
27,92% (vinte e sete vírgula noventa e dois por
cento) das receitas de impostos e transferências
constitucionais na manutenção e desenvolvimento do
ensino, em atenção aos artigos 212, “caput”, da CF/88;
19,61% (dezenove vírgula sessenta e um por cento)
de despesas próprias em ações e serviços públicos
de saúde, atendendo, portanto, o disposto no artigo
77, inciso III, do ADCT; e, também, no que se refere à
despesa de pessoal do executivo, em relação à receita
corrente líquida apurada para o exercício, foi de 50,57%
(cinquenta vírgula cinquenta e sete pontos percentuais),
descumprindo o limite de alerta, mas cumprido o limite
máximo e prudencial de pessoal previstos na Lei de
Responsabilidade Fiscal. No tocante às despesas com
pessoal - consolidado, constatou-se que essas despesas

Por fim, constatou-se a inexistência de previsão para
beneficiar instituições com renúncia de receita, de
acordo com a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei
Orçamentária Anual do Município, aprovadas para o
exercício em análise.
Entretanto, foram mantidas pela Área Técnica deste
Tribunal, e anuídas pelo Ministério Público de Contas,
as seguintes irregularidades, relacionadas no RT nº
00502/2018-7 (Doc. 54):
Descrição do achado da RT 50/2018
Item 2.1 Abertura de Crédito Adicional Sem Autorização Legal (Item
4.1.1 do RT 502/2018-7).
Base legal: artigo 167, V, da Constituição Federal de 1988 e artigo 42
da Lei Federal 4.320/1964.
Item 2.3 Valores Recebidos a Título de Compensação Financeira
Pela Exploração de Petróleo e Gás Natural não Constam em Conta
Bancária (Item 4.3.2.1 do RT 502/2018-7).
Base legal: artigos art. 8º da Lei Federal 7.990/89 e art. 2º da Lei
Estadual 10720/2017.
Item 2.4 Divergência Entre o Saldo da Dívida Flutuante e o Saldo do
Passivo Financeiro Evidenciado no Balanço patrimonial (Item 6.1 do
RT 502/2018-7).
Base legal: artigos 85, 89, 100, 101 e 105, da lei federal 4.320/1964.
Item 2.5 Não Reconhecimento Das Provisões Matemáticas
previdenciárias Relacionadas Aos Aposentados e Pensionistas Sob
Responsabilidade do Município
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(Item 6.2 do RT 502/2018-7).
Base legal: Inobservância às Normas Brasileiras de Contabilidade

Assim, passo a analisar e ao final deliberar para apreciação
desta Câmara sobre as quatro irregularidades (itens
4.1.1; 4.3.2.1, 6.1 e 6.2 do RT 00502/2018) mantidas
pela Equipe Técnica e Ministério Público de Contas, após
as justificativas apresentadas pelo Responsável.
DOS INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES
Abertura de Crédito Adicional sem Autorização Legal
(Item 4.1.1 do RT 502/2018 e 2.1 da ITC 534/2019)
Base Normativa: Artigo167, V, da Constituição Federal
de 1988 e artigo 42 da Lei Federal 4.320/1964
Os auditores em sede de Relatório Técnico – RT
502/2018, apontaram que foram abertos créditos
adicionais suplementares e especiais, no valor total de
R$ 11.904.196,12 (onze milhões novecentos e quatro mil
centos e noventa e seis reais e doze centavos), e que o
montante de R$163.709,53 (cento e sessenta e três mil
setecentos e nove reais e cinquenta e três centavos)
refere-se aos créditos especiais, sendo que estes só
poderiam ser abertos por meio de lei específica.
Instado a se manifestar, o Responsável, aduziu que
os créditos adicionais suplementares foram abertos
mediante decretos do Poder Executivo, atingindo o
percentual de 35,21%, não ultrapassando assim o
limite legal de 50% (cinquenta por cento) autorizado
pelo legislativo, contudo no que tange aos créditos
suplementares especiais, o responsável reconheceu
que assiste razão a área técnica, visto que não
houve autorização legislativa, devido a um erro de
procedimento administrativo, haja vista que antes de
proceder com o projeto de lei de abertura de crédito, é
Segunda-feira, 26 de agosto de 2019
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feito um procedimento dentro do sistema interno pelo
Setor de Contabilidade:
[...] O Setor de Contabilidade cria o elemento de despesa
no sistema e depois informa ao Secretário da Pasta
sobre tal criação e este, por sua vez, solicita à Assessoria
Jurídica a elaboração de Projeto de Lei, a qual elabora o
Projeto de Lei e encaminha à Secretaria de Administração
para que esta encaminhe o Projeto de Lei à Câmara de
Vereadores do Município. [...]
O defendente, em sustentação oral, após reconhecer
a irregularidade praticada, ainda que sem a intenção
de cometê-la, dada as considerações de falha no
procedimento interno do setor de contabilidade,
apresentou os procedimentos adotados a fim de corrigir
que erros como este não voltem a acontecer:
No ponto insta esclarecer que no intuito de esclarecer
a razão pela qual tal situação ocorreu, foi realizada
uma reunião no dia 26 de novembro de 2018, com
a participação do Prefeito Municipal, Secretários e
Assessores, sendo que após ampla discussão sobre o
assunto, concluiu-se que a irregularidade ocorreu por
conta de um equívoco no procedimento de abertura
de crédito especial, haja vista que o crédito especial
necessita ser previamente criado dentro do sistema pelo
Setor de Contabilidade, antes mesmo da elaboração do
projeto de lei para obtenção de autorização legislativa
para tal, posto que é justamente a criação prévia do
“elemento de despesa” que irá embasar o Projeto de Lei,
com as seguintes informações: unidade orçamentária,
elemento de despesa, atividade, nº da ficha, nº da fonte
de recurso. Assim, o procedimento de abertura de crédito
especial ocorre no âmbito desta Municipalidade da
seguinte forma: O Setor de Contabilidade cria o elemento

de despesa no sistema e depois informa ao Secretário
da Pasta sobre tal criação e este, por sua vez, solicita à
Assessoria Jurídica a elaboração de Projeto de Lei, a qual
elabora o Projeto de Lei e encaminha à Secretaria de
Administração para que esta encaminhe o Projeto de Lei
à Câmara de Vereadores do Município. Vale lembrar que
entre a criação do elemento de despesa e a elaboração
do Projeto de Lei, tais informações tramitam de forma
verbal dentro do âmbito da Administração, o que pode
ter ocasionado o erro, posto que a informação pode não
ter sido repassada para um dos atores que deveriam
atuar no procedimento, tendo então os processos de
compras tramitado, com a realização do pagamento com
base em um “elemento de despesa” criado no sistema,
sem a devida autorização legal.

créditos especiais visou atender as necessidades da
população do Município de Itaguaçu-ES. Não houve por
parte do Gestor dolo ou má fé na abertura dos créditos
especiais, pois essa administração sempre norteou pela
eficiência e transparência na aplicação dos recursos
públicos, razão pela qual requeremos o afastamento do
referido indicativo de irregularidade.

Neste sentido, visando regularizar os trâmites processuais
quando da aquisição/compra, cujo pagamento se dará
por crédito especial, na supramencionada reunião, além
de se constatar o motivo da ocorrência irregular, também
se adotou providências no sentido de se impedir que tal
voltasse a repetir, tendo sido determinado que fosse
elaborada Instrução Normativa pela Controladoria
Municipal para evitar o referido equívoco.

O crédito especial ocorre quando não há previsão de
dotação para a realização de determinada despesa. Este
instrumento viabiliza a criação de novo item de despesa,
sendo autorizado por lei específica e aberto por decreto
do Poder Executivo.

Seguindo a ordem, a Controladoria Municipal deu início
à elaboração da Instrução Normativa, porém, devido a
importância do tema e a necessidade de se estabelecer
iminentemente normas para o caso, foi editada a
Portaria nº. 1.735/2018, de 07 de dezembro de 2018,
estabelecendo no artigo 1º todos os procedimentos
a serem adotados para abertura de crédito especial, a
qual será utilizada até a eclosão da referida instrução
normativa. (documento anexo).
Ademais, toda despesa realizada proveniente dos
www.tce.es.gov.br

Pois bem.
Observo que a Lei Orçamentária nº. 1.611/2016 autorizou
a abertura de créditos no valor de R$19.214.075,00 e a
efetiva abertura foi de R$ 11.904.196,12, tendo desse
montante efetivo, aberto por créditos especiais, sem a
lei específica, o valor de R$163.709,53 (cento e sessenta
e três mil setecentos e nove reais e cinquenta e três
centavos).

Conforme relevado pelo gestor, o projeto de Lei
para a criação do item de despesas no montante de
R$163.709,53 não foi encaminhado ao Legislativo,
ocasionando o indicativo de irregularidade. Contudo,
vejo que a abertura de crédito foi totalmente dentro
do limite autorizado, ou seja, atingiu o percentual de
35,21% do limite legal de 50% autorizado pelo legislativo,
também visualizo a boa-fé do gestor, bem com a pronta
agilidade de medidas corretivas para evitar novos erros,
reconhecendo que esse processo promovia possíveis
descontroles e consequentemente erros, promoveu
medidas, de modo a evitar que novos equívocos como
esse voltem a ocorrer, tendo determinado a elaboração
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de uma Instrução Normativa, e, de maneira mais urgente,
a edição da Portaria nº 1.735/2018, estabelecendo os
procedimentos para a abertura de créditos especiais,
ou seja, tão logo tomou conhecimento do presente
indicativo de irregularidade, esforços foram envidados
para que não mais ocorressem erros neste sentido.
Já analisamos nesta Corte diversas situações semelhantes
a esse, e reﬂetimos sobre a gravidade quanto a
inobservância da Lei Federal 4.320/64, entretanto, temos
que a principal consequência em se desrespeitar a norma
legal é o fato de trazer desequilíbrio orçamentário, fato
este que não foram demostrados na Prestação de Contas
em análise, não foi verificado nenhum indicativo de
desequilíbrio orçamentário. Vê-se o resultado positivo
da execução orçamentária, financeira e do cumprimento
dos limites legais e constitucionais.
Assim, divirjo do entendimento técnico e ministerial,
e entendo por manter a irregularidade, mas sem o
condão de macular as contas, vez que, ainda que o
responsável não observou os ditames legais previsto para
a abertura de créditos especiais, entretanto, também
não desrespeitou o princípio do equilíbrio orçamentário,
nem gerou um ato com consequências antieconômicas
e/ou dano ao erário, bem como não vislumbro má-fé na
conduta.
Abertura de Crédito Adicional Utilizando Fonte de
Recurso sem Lastro Financeiro (Item 4.1.2 do RT
502/2018 e 2.2 da ITC 534/2019)
Base Normativa: Artigo 167, V, da Constituição Federal
de 1988 e artigo 43 da Lei Federal 4.320/1964
Os auditores apontaram que foram abertos créditos
adicionais suplementares e especiais no montante de

R$ 13.530.496,12 (treze milhões quinhentos e trinta mil
quatrocentos e noventa e seis reais e doze centavos),
sendo que deste total, R$ 1.608.372,02 (um milhão
seiscentos e oito mil trezentos e setenta e dois reais e
dois centavos) tiveram como fonte de recurso o excesso
de arrecadação. Contudo, nos termos do RT 502/2018-7,
a receita arrecadada não aponta excesso de arrecadação,
considerando que cerca de 150 mil reais foram abaixo da
receita prevista.
Em sede de defesa, o responsável, Sr. Darly Dettmann,
aduziu razões com o fito de afastar a irregularidade nos
seguintes termos:
Foi levantado indicativo de irregularidade por esta
Instrução Técnica, na abertura de créditos adicionais
suplementares no valor de R$ 1.608.372,02 utilizando
como fonte de recurso o excesso de arrecadação.
Desse valor aberto como excesso de arrecadação,
R$ 1.540.100,00 foi utilizado a fonte de recurso de
Convenio e R$ 68.272,02 se refere a 8ª medição da
Construção da Unidade Básica de Saúde do Distrito de
Palmeira, conforme Tomada de Preço n° 004/2014 e
Contrato n° 00178/2014 aberto equivocadamente como
excesso de arrecadação uma vez que tal valor provém
de transferência do Fundo Nacional de Saúde conforme
Ordem Bancaria nº 854388 e tabela a seguir de Listagem
dos Créditos Adicionais em anexo.

(Atualizações da Despesa Pública Individualizado) e
ATUALDPC (Atualização Despesa Pública Consolidada)
item Tipo de Fonte de Recurso, Anexo IV da Instrução
Normativa n° 43 de 2017 que apresenta a especificação
dos layouts dos arquivos em formato XML – eXtensible
Markup Language, que são encaminhados pelos
jurisdicionados a este Tribunal no processo de Prestação
de Contas Mensal.
Diante do exposto nesse item, levando-se em conta
que, na verdade, a abertura dos créditos mencionados
no indicativo de irregularidade, não se deu por excesso
de arrecadação no seu total e sim somente um pequeno
valor, entendemos que tal não representou má fé e sim
apenas um erro de cadastro, requeremos o afastamento
da irregularidade apontada, pois todos os atos praticados
foram feitos com o objetivo de obedecer a legislação
aplicável à matéria.
Na análise às justificativas apresentadas, a Equipe
Técnica, em sua ITC 534/2019-5, afastou a presente
irregularidade, sob a fundamentação de que os
documentos e justificativas apresentadas são verídicos,
comprovando assim que parte dos créditos de fato
foram abertos com recursos de convênios, e não apenas
por excesso de arrecadação.

(FIGURA)

Do compulsar dos autos, constato que a documentação
anexada (doc. 60/85) comprova os argumentos
levantados pelo responsável, de modo que a
irregularidade fora devidamente justificada.

Especificamente com relação à abertura dos créditos
no valor de R$ 1.540.100,00, esclarecemos que esses
créditos foram abertos conforme orientação contida
no Parecer Consulta n° 028 de 06 de julho de 2004,
bem como na previsão contida nos arquivos ATUALDPI

Assim, integro ao meu voto os argumentos aduzidos pela
área técnica desta Corte de Contas, e entendo por afastar
a irregularidade em análise, vez que os documentos e os
argumentos apresentados pela defesa foram suficientes
para afastar e sanar o presente item.
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Valores Recebidos a Título de Compensação Financeira
Pela Exploração de Petróleo e Gás Natural Não Constam
em Conta Bancária (Item 4.3.2.1 do RT 502/2018 e 2.3
da ITC 534/2019).
Base Normativa: Artigos art. 8º da Lei Federal 7.990/89
e art. 2º da Lei Estadual 10720/2017.
No RT 502/2018, os auditores apontaram que a fonte
de recurso 604 – Royalties do Petróleo, iniciou o
exercício com superávit financeiro de R$ 1.146.054,80,
encerrando-o no montante superavitário de R$
60.895,78.
Contudo, tal fonte deveria ter encerrado o exercício
com superávit financeiro de R$ 1.117.390,82, e não
R$ 60.895,78, e ainda que o saldo em conta deveria
ser aproximadamente R$ 1.117.390,82, conforme se
demonstra:
(FIGURA)
Constataram também que o mesmo ocorreu com a fonte
de recursos 605 – Royalties do Petróleo, 605, que iniciou
e encerrou o exercício com superávit de R$ 836.632,83
e R$ 1.592.082,36 respectivamente, e que de acordo
com os balancetes da execução orçamentária, foram
recebidos no exercício o valor de R$ 1.236.193,81, não
ocorrendo gastos no período, e mesmo assim o termo de
verificação traz o montante de R$ 1.592.082,36 em conta
corrente. Mais uma vez afirmaram que o saldo em conta
deveria ser aproximadamente R$ 2.072.826,62, e não
R$1.592.082,36, o que indica possíveis transferências
financeiras ocorrida da conta de royalties para as demais
contas do município.
(FIGURA)
Instado a se manifestar, o Responsável, Sr. Darly

Dettmann, aduziu em sua justificativa:
Na PCA de 2016 o município de Itaguaçu recebeu
notificação deste Tribunal de Contas através do Relatório
Técnico 00002/2018-3 no item 6.1 que dizia o seguinte:
‘ANEXO 5 DO RGF (RGFDCX) APRESENTA SALDOS
INCONSISTENTES EM RELAÇÃO AOS EVIDENCIADOS NO
ANEXO DO BALANÇO PATRIMONIAL’. Em razão de tal
notificação, na época foram apresentadas justificativas,
e a PCA daquele ano foi aprovada com ressalvas.
Como dito na justificativa apresentada com relação
à PCA de 2016, seria impossível efetuar a correção do
indicativo de irregularidade inerente ao referido ano de
2016, sendo que para sanar tal irregularidade e para que
o município de Itaguaçu não fosse citado novamente
por essa inconsistência na PCA 2017, foi realizado ao
fim do Exercício de 2017, vários lançamentos contábeis
com o intuito de ajustar o valor do Superávit apurado
no fim de 2017, com o valor existente no Fluxo de Caixa
do Município, para que se iniciasse 2018 com os valores
corretos. Dentre as várias fontes em que foram feitos
esses acertos, as citadas 604 e 605 também receberam
lançamentos de acertos.
Segue tabela na qual se demonstra o saldo anterior das
fontes 604 e 605 bem como os lançamentos que foram
realizados para que fosse acertado o saldo do ﬂuxo
de caixa com o saldo do superávit apurado no fim do
exercício de 2017.
(FIGURA)
Com intuito de sempre apresentar dados fieis a realidade
do município de Itaguaçu, e também evitar mais uma vez
a citação sobre ‘ANEXO 5 DO RGF (RGFDCX) DE SALDOS
INCONSISTENTES EM RELAÇÃO AOS EVIDENCIADOS NO
www.tce.es.gov.br

ANEXO DO BALANÇO PATRIMONIAL’ foi realizado na
apuração do superávit financeiro, lançamentos contábeis
de débito e crédito afim de deixar o Anexo do Balanço
Patrimonial com as mesmas informações do Anexo 5 do
RGF, umas vez que no Anexo 5 traz a informação do Fluxo
de Caixa Líquido, expurgando valores de Restos a Pagar
Processados e Não Processados, bem como valores de
Demais Obrigações Financeiras. O Saldo de R$ 60.895,78
apresentado no Anexo do Balanço Patrimonial, está
exatamente igual ao Anexo 5 da RGF, pois foram feitos
os lançamentos expurgando tais informações, conforme
demonstro a seguir:
(FIGURA)
Diante do exposto nesse item, pedimos pelo afastamento
do indicativo de irregularidade apontado.
O Corpo Técnico sugeriu em sede de ITC, que a
irregularidade fosse mantida, sob o fundamento de que
embora o responsável tenha anexado alguns prints da
tela do sistema quando da realização do lançamento
contábil e nota de lançamento, não foi acompanhado
de documentos de suporte necessários suficientes
para justificar sua realização, e que em consulta ao
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa, não é
possível visualizar as fontes 604 e 605 de Royalties
para confrontar sua movimentação com os saldos
evidenciados no anexo ao Balanço Patrimonial.
Após a sustentação oral, a Área Técnica, em sua MT
68585/2019, analisou os documentos juntados e
considerou como corretos os valores registrados nos
documentos, concluindo que as movimentações dos
recursos dos royalties foram adequadas.
Assim, integro ao meu voto os argumentos aduzidos pela
Segunda-feira, 26 de agosto de 2019
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área técnica desta Corte de Contas, e entendo por afastar
a irregularidade em análise, vez que os documentos e os
argumentos apresentados pela defesa são suficientes para
sanar o presente item.
Divergência Entre o Saldo da Dívida Flutuante e o Saldo
do Passiva Financeiro Evidenciado no Balanço Patrimonial
(Item 6.1 do RT 502/2018 e 2.4 da ITC 534/2019).
Base Normativa: Inobservância aos artigos 85, 89, 100, 101
e 105, da lei federal 4.320/1964.
Os auditores constataram uma divergência no valor
do Passivo Financeiro evidenciado no montante de R$
1.546.118,82 (um milhão quinhentos e quarenta e seis mil,
centos e dezoito reais e oitenta dois centavos), entre o saldo
do passivo evidenciado no balanço patrimonial e o saldo do
Demonstrativo de Dívida Flutuante, como segue:
(FIGURA)
Instado a se manifestar, o Responsável informou que a
diferença apontada, se deu em razão de erro no sistema,
que gerou o arquivo, já que não foi gerada as informações
consolidadas. Anexou ainda um quadro expondo as contas
do passivo financeiro.
Objetivando sanarmos o motivo da citação do item em
questão, foi constatado que a diferença de R$ 1.546.118,82
apontada na citação se deu devido a geração do arquivo
estruturado em formato XML – eXtensible Markup Language
pelo sistema de informação que o município tem contrato.
Nesse ponto esclarece-se que o sistema não gerou as
informações Consolidadas referente aos restos a pagar não
processados, bem como as outras dividas que compõem a
Dívida Flutuante, gerando somente os valores da Unidade
Gestora Prefeitura.
Conferindo os valores do arquivo DEMDFL no Sistema
CIDADES, o total demonstrado nesse relatório referente

as Contas de Governo trás o valor de R$ 104.272,27, que
é o valor da Dívida Flutuante somente da UG Prefeitura
e não o Consolidado conforme deveria demonstrar, não
evidenciando os valores das UG Câmara Municipal, Serviço
Autônomo de Água e Esgoto e Fundo Municipal de Saúde,
que são as autarquias do Município gerando assim a
diferença citada.
O Anexo XIV - Balanço Patrimonial, de acordo com o novo
modelo do Plano de Contas Aplicado ao Setor PúblicoPCASP, em decorrência da Lei n° 4.320/64 e, tão somente
só por esse motivo, existe a demonstração sintética do
Ativo Financeiro e Passivo Financeiro, em obediência ao art.
43 da Lei 4.320/64, para efeito de apuração do resultado
Financeiro do exercício, que servirá de base para a abertura
de créditos adicionais no exercício seguinte. Desta forma, nas
novas normas contábeis constantes no MCASP, criou-se a
figura de atributos de contas, tendo como “F” = FINANCEIRO
e “P” PERMANENTE. Assim, para atendimento ao art. 453
da Lei 4.320/64, soma-se as contas do Passivo CIRCULANTE
(Antigo Passivo Financeiro), COM ATRIBUTOS “F”, constantes
do Balancete Analítico Contábil, anexo, quais são:
(FIGURA)
Vale ressaltar que o novo modelo de Contabilidade Pública,
os RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS, não fazem mais
parte do PASSIVO CIRCULANTE, por não se tratar de dívida
líquida e certa, e tão somente do Cálculo para apuração do
RESULTADO FINANCEIRO em estrito e único atendimento ao
art. 43 da Lei 4.320/64.
Por fim informamos que foi verificado que os saldos das contas
contábeis 531100000 – RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS
(R$ 14.695,84), 532100000 – RP PROCESSADOS INSCRITOS
(R$ 1.525.686,75) e 532200000 – RP PROCESSADOS DE
EXERCICIOS ANTERIORES (R$ 522,00), referente ao mês
de janeiro de 2018, junto ao sistema CIDADES, é o mesmo
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constante no balancete de verificação enviado na PCA de
2017, o que denota que de fato não há irregularidade na
PCA de 2017, e sim apenas um erro técnico na geração do
arquivo enviado a esse TCEES, o que, por si só, não tem o
condão de autorizar a adoção de qualquer punição em face
do Gestor Municipal.
Em resumo, entendemos não existir sequer nenhuma
divergência nos anexos de Balanço em referência ao item
6.1, estando, portanto, de acordo com o DCASP quanto
ao que exige a Lei 4.320/64, razão pela que requeremos o
afastamento do indicativo de irregularidade.
O Corpo Técnico, após analisar as razões de justificativas do
responsável, sugeriu que a irregularidade fosse mantida,
sob a fundamentação de que não foi apresentado o
Demonstrativo da Dívida ﬂutuante correto, ou seja, que
demonstre a movimentação das contas de passivo financeiro,
bem como qualquer documento que comprovasse os valores
demonstrados pela defesa.
Na ocasião da defesa oral, o defendente juntou documentos
que foram analisados pela Área Técnica, que considerou
prosperar as alegações apresentadas, conformando assim
que o saldo da dívida ﬂutuante está em consonância como
o saldo do Passivo Financeiro, sugerindo assim por afastar o
indicativo de irregularidade.
Descrição
Restos a Pagar Processados
Restos a Pagar Não Processados
Consignações
Depósitos
Total

Saldo ao final do exercício
1.526.208,75
14.695,84
123.189,61
992,73
1.665.086,93

Tabela 02: Demonstrativo da Dívida Flutuante R$ 1,00
Ante a comprovação documental capaz de confirmar
os argumentos do Responsável, integro ao meu voto os
argumentos aduzidos pela área técnica desta Corte de
Contas, por afastar a irregularidade em análise.
Segunda-feira, 26 de agosto de 2019
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Não Reconhecimento das Provisões Matemáticas
Previdenciárias Relacionadas aos Aposentados e
Pensionistas sob Responsabilidade do Município (Item 6.2
do RT 502/2018 e 2.5 da ITC 534/2019).
Base Normativa: Inobservância às Normas Brasileiras de
Contabilidade
A equipe técnica deste Tribunal apontou que o Município
empenhou e liquidou na Secretaria Municipal de
Administração, em 2017, um valor de R$1.309.921,13 (um
milhão trezentos e nove mil novecentos e vinte e um reais e
treze centavos) em aposentadorias e pensões pertinentes à
previdência municipal.
Apontaram ainda, que embora o município tenha arcado
com todas as despesas previdenciárias, não possui RPPS
cadastrado no CidadES e que “não há reconhecimento
contábil no passivo não circulante do município, nas rubricas
provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo, do
valor pertinente à reserva matemática previdenciária, o que
contraria as normas contábeis em vigor”.
Em sede de defesa, o Responsável alegou (doc. 60) que
o município não possui Instituto de Previdência próprio,
que desde o ano de 2001 tornou-se optante do Regime
Geral de Previdência Social, através da Lei 896/2001,
motivo pelo qual entendeu que a obrigatoriedade atingiria
apenas municípios possuidores de Institutos de Previdência
próprios, até porque, desde tal data não se inclui em folha
nenhum beneficiário para receber diretamente dos cofres
municipais, o que faz com que o número de beneficiários
nesta situação somente diminua, culminando no futuro com
a não existência de qualquer beneficiário recebendo dos
cofres municipais.
A Área Técnica, na ITC 00534/2019-5, reafirma a
irregularidade justificando a fundamentação legal para

a contabilização dessa provisão, citando entendimentos
do Ministério da Previdência Social relativos as Provisões
Matemáticas Previdenciárias aplicáveis aos RPPS, bem como
traz o recente e importante ato normativo do Ministério da
Fazenda, Portaria nº 464, de 19 de novembro de 2018, que
assim dispõe em seu artigo 7º, abaixo transcrito:
Art. 7º Os entes federativos que colocarem o RPPS em
extinção, por meio de lei que vincule os servidores ocupantes
de cargo efetivo ao RGPS, além do cumprimento das
obrigações previstas na legislação aplicável, deverão realizar
avaliações atuariais com data focal em 31 de dezembro
de cada exercício com o objetivo de apurar os valores dos
compromissos.
1º Para a alteração do histórico do RPPS registrado nas
bases de dados da Secretaria de Previdência, deverá ser
apresentado, além dos documentos a serem solicitados na
auditoria de que trata a norma que disciplina a emissão do
CRP, estudo que comprove os impactos da extinção do RPPS
para o ente federativo.
2º Aplica-se o previsto no caput aos entes federativos que
não possuem regime próprio para seus servidores, mas
mantenham bene�cios sob responsabilidade financeira
direta do Tesouro.
3º Instrução normativa editada pela Secretaria de
Previdência disporá sobre procedimento simplificado da
avaliação atuarial de que trata este artigo e a exigência de sua
elaboração, que deverá observar as normas de contabilidade
aplicáveis ao Setor Público. (grifo nosso).
Em sua defesa oral, destaca que a ITC traz fundamentos
que não coadunam com a contemporaneidade dos fatos
desta análise e a condição do Município não possuir o RPPS,
porquanto que:
os dois textos iniciais transcritos do sítio eletrônico da
www.tce.es.gov.br

PrevidênciaSocialpelaITC,sãoclarosaocitaraobrigatoriedade
de reconhecimento das provisões matemáticas no Passivo
da entidade que possui Regime Próprio de Previdências,
tanto é assim que o primeiro trecho transcrito fala: entendese por passivo atuarial a diferença a maior entre os valores
provisionados pelos RPPS para fazer face à totalidade dos
compromissos futuros do plano para com seus servidores
e dependentes e as contribuições correspondentes, ou
seja, os valores necessários para cobrir a insuficiência das
contribuições frente aos bene�cios previdenciários sob
responsabilidade do RPPS, e não para os entes que são
optantes pelo Regime Geral de Previdência Social – que é o
caso do município de Itaguaçu – e apenas possuem em sua
folha de pagamentos aposentados e pensionistas.
Já no segundo trecho é mencionado que: esclarecendo
que para que um passivo cumpra com os requisitos para
o seu reconhecimento deve existir não só uma obrigação
presente, mas também a probabilidade de saída de
recursos para honrar essa obrigação, como é o caso da
Provisão Matemática Previdenciária dos RPPS.
Claro está até que os argumentos e fundamentos jurídicos
e/ou contábeis utilizados para exigir que entes que não
possuem RPPS insiram em seus passivos exigíveis as
provisões matemáticas relacionado aos dispêndios com
aposentados e pensionistas bancados com recursos próprios,
não se sustentam e não motivam a manutenção do presente
indicativo de irregularidade.
Quanto a recente e importante ato normativo do Ministério
da Fazenda, Portaria nº 464, de 19 de novembro de 2018,
mencionado na ITC, a defesa argumenta tratar-se de ato
posterior a Prestação de Contas em análise:
Do trecho acima transcrito pela ITC, resta claro o que dispõe
o § 2º do art. 7º da Portaria nº 464 do Ministério da Fazenda,
Segunda-feira, 26 de agosto de 2019
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ou seja, somente a partir da edição da referida Portaria, é
que os entes federativos que não possuem regime próprio
para seus servidores, mas mantenham bene�cios sob
responsabilidade financeira direta do Tesouro ficaram
obrigados a também reconhecerem em seus passivos as
provisões matemáticas relacionadas aos aposentados e
pensionistas custeados direto pelo tesouro.
Ocorre, porém, Senhor Conselheiro que a Portaria que
criou tal obrigação é datada de 19 de novembro de 2018
e a presente Prestação de Contas Anual é referente ao ano
de 2017, ou seja, não tem como se exigir uma obrigação
aplicável ao ano de 2017, se a obrigação para a mesma só
passou a existir em 2018. Tanto é assim que o Relatório
Técnico 502/2018 elaborado em 26/10/2018 nem fez e nem
poderia fazer menção a este dispositivo legal, uma vez que a
Portaria 464 ainda não tinha sido editada e publicada, sendo
tal dispositivo mencionado tão somente na ITC 00534/20195, que data de 20/02/2019.
Dessa forma, não há como se utilizar de um dispositivo legal
que não existia no ano a que se refere a PCA em apreço
(2017) - aliás, que não existia nem quando da elaboração do
Relatório Técnico que analisou a PCA, uma vez que este data de
26/10/2018 e a Portaria 464/2018 do Ministério da Fazenda
data de 19/11/2018, mas, que somente passou a existir na
elaboração da ITC - para tentar atribuir irregularidade em
virtude de não reconhecimento de provisões matemáticas
no passivo até então não obrigatórias.
A Área Técnica destaca, em sua Manifestação Técnica- MT
6858/2019, que o presente apontamento se refere ao não
reconhecimento das provisões matemáticas previdenciárias
relacionadas aos aposentados e pensionistas sob a
responsabilidade do município, e, em que pese o Município
não possuir o RPPS, “existem servidores já aposentados e

também pensionistas, cujos pagamentos dos proventos
continuarão sendo de responsabilidade do próprio Ente,
assim como servidores que já tenham implementados os
requisitos necessários à obtenção de seus bene�cios, cuja
concessão e pagamento dos proventos também será de
responsabilidade do Tesouro Municipal”.
Sendo assim, o Ente deve contabilizar as receitas e despesas
decorrentes de tais bene�cios, bem como, atender as demais
regras do Registro Contábil impostas aos regimes próprios
de previdência, incluindo o reconhecimento das provisões
matemáticas decorrentes dos bene�cios previdenciários já
concedidos, e daqueles para os quais foram implementados
os requisitos necessários à sua concessão à época da edição
da Lei Municipal nº. 896/2011”.
Assim, a Área Técnica acata parcialmente a defesa proferida
em sustentação oral, para sugerir manter o presente
indicativo de irregularidade, porém passível de ressalva e
determinação, considerando o fato de inclusive o Município
já ter tomado providências, para a contratação de profissional
visando a elaboração do Estudo Atuarial que indicará o valor
das provisões matemáticas relacionadas a aposentados e
pensionistas, conforme documentos já constantes dos autos.
Por todo o exposto, entendo que subsiste a irregularidade
porquanto, não foi realizada avaliação atuarial, nem o
reconhecimento da provisão necessária, assistindo razão
o Corpo Técnico desta Corte de Contas da irregularidade
praticada, assim, entendo por manter a irregularidade, mas
sem o condão de macular as contas.
Ante todo o exposto, anuindo parcialmente ao opinamento
da Área Técnica e do Ministério Público de Contas, VOTO
por que seja adotada a deliberação que ora submeto à
apreciação deste Colegiado.
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
www.tce.es.gov.br

Relator
1. PARECER PRÉVIO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, RESOLVEM os
senhores conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante
as razões expostas pelo Relator, em:
1.1. Emitir Parecer Prévio dirigido à Câmara Municipal de
Itaguaçu, recomendando a APROVAÇÃO DAS CONTAS
COM RESSALVAS do responsável Darly Dettmann – Prefeito
Municipal, durante o exercício de 2017, conforme dispõem o
inciso II, do art. 132 da Resolução TCEES 261/2013 e o inciso
II, do art. 80, da Lei Complementar 621/2012.
1.2. Dar ciência aos interessados;
1.3. Após os trâmites regimentais, arquivar os autos.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 10/07/2019 - 22ª Sessão Ordinária da 2ª
Câmara.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Manoel Nader Borges (presidente),
Domingos Augusto Taufner (relator) e Rodrigo Coelho do
Carmo
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Relator
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIvAL DE CONTAS
HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Em substituição ao procurador-geral
MICHELA MORALE
Secretária-adjunta das sessões em substituição
Segunda-feira, 26 de agosto de 2019
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