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

Decisão 00902/2019-6
Processo: 09624/2014-5
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
UG: PMA - Prefeitura Municipal de Aracruz
Relator: Domingos Augusto Taufner

Conselheiros-substitutos
João Luiz Cotta Lovatti

Ministério Público Especial de Contas

Representante: 3A SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
Responsável: MARCELO DE SOUZA COELHO, JONES CAVAGLIERI
REPRESENTAÇÃO EM FACE DA PREFEITURA MUNICIPAL
DE ARACRUZ – CONCEDER CAUTELAR – OITIVA DAS PARTES – NOTIFICAÇÃO - CITAÇÃO
O EXMO. SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER:

SESSÕES
Quartas-feiras às 10 horas

Trata o presente processo de Representação com pedido liminar, em face da Prefeitura Municipal de Aracruz,
apresentada pela 3ª Secretaria de Controle Externo do
TCE – ES, apontando supostas irregularidades em razão da irregular remuneração de servidores públicos por
meio de gratificações para desempenho de atribuições
próprias dos cargos existentes no ente.
Alega o Representante:
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Que o Prefeito Municipal criou comissões especiais de
trabalho e concedeu aos seus membros gratificações,
sem respeitar as determinações legais, gerando conflito
de seus objetos frente às atribuições conferidas por lei
às unidades administrativas do município e a seus servidores, ensejando no pagamento por trabalhos que já
são remunerados.
Os autos foram enviados ao Relator, à época, que proferiu a Decisão Monocrática Preliminar nº 1752/2014 (fls.
479/481) indeferindo a medida cautelar pleiteada e notificando o responsável.
Ante as justificativas apresentadas, os autos seguiram
para o Núcleo de Cautelares, que elaborou a Manifestação Técnica nº 804/2014 (fls. 501/504), pugnando pela
improcedência da representação.
Após, o Núcleo de Estudos Técnicos e Análises Conclusivas – NEC elaborou despacho à SEGEX ressaltando que o
Núcleo de Cautelares – NCA não possui competência para instruir conclusivamente em casos como este, motivo pelo qual, sugeriram que os autos fossem remetidos
ao NEC para elaboração de Instrução Técnica Conclusiva e sugeriu que os autos fossem encaminhados ao Ministério Público de Contas, tendo em vista o juízo de valor quanto ao mérito exarado pelo Núcleo de Cautelares.
O Ministério Público de Contas através do Procurador
Heron Carlos Gomes de Oliveira elaborou o Parecer PPJC 8/2015, opinando pelo retorno dos autos ao NEC para a adequada instrução do feito, confeccionando a peça
técnica conclusiva.
Com isso, os autos foram encaminhados ao Núcleo de
Estudos Técnicos e Análises Conclusivas – NEC, opinando pela remessa à 3ª Secretaria de Controle Externo paQuinta-feira, 16 de maio de 2019
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ra que seja dado prosseguimento à instrução processual
com a elaboração da Instrução Técnica Inicial, onde deverá descrever, precisamente, os indícios de irregularidades, seus responsáveis, suas condutas, bem como, deverá indicar a respectiva infringência, subsidiando-se posterior citação a ser realizada na forma regimental, ou, caso assim entenda a referida unidade técnica, mediante
análise, pugnar pela improcedência da Representação.
Após, os autos retornaram ao Conselheiro Relator à época que continuou defendendo que a Manifestação Técnica MTP 804/2014 elaborada pelo NCA tinha todos os
efeitos de Manifestação Técnica Conclusiva e encaminhou os autos ao Ministério Público de Contas.
O Ministério Público de Contas através do Procurador
Heron Carlos Gomes de Oliveira elaborou o Parecer PPJC
nº 6223/2015 acompanhando o entendimento do NEC,
requerendo que os autos fossem encaminhados à área
técnica.
Ato contínuo, os autos foram encaminhados para área
técnica e foi elaborado a Manifestação Técnica nº
0122/2016-2 pela SecexPrevidência, opinando por diligência ao atual gestor, o que foi feito conforme Decisão
Monocrática nº 01789/2016-9.
Após, foi elaborada a Instrução Técnica Inicial nº
01457/2017-9 pela SecexPrevidência opinando pela citação e notificação dos responsáveis, conforme Decisão
Monocrática nº 01805/2017-2.
Ato contínuo, temos a Decisão Monocrática nº
00638/2018-9 reiterando notificação aos responsáveis.
Ante a juntada de documentos, os autos seguiram para
a SecexPrevidência que elaborou a Instrução Técnica Inicial nº 00686/2018-7 opinando pelo acolhimento da me-

dida cautelar, determinando a suspenção da instituição
de Comissões Especiais de Trabalho remuneradas, salvo
aquelas para as quais não existam cargos na estrutura
organizacional com atribuições semelhantes, bem como
a citação dos responsáveis.
FUNDAMENTAÇÃO
Verifico que estão presentes os requisitos/pressupostos
de admissibilidade da presente representação, insertos
nos arts. 184 e 177 c/c 186, parágrafo único, do Regimento Interno desta Corte de Contas.
Foi apontado pela equipe técnica a seguinte irregularidade:
Nomeação de servidores para comissões especiais de
trabalho para desempenharem tarefas rotineiras mediante gratificação
Segundo informação da equipe de auditoria, a Administração criou remuneração para atividades próprias de
cargos já existentes na estrutura do ente.
Foram criados órgãos de deliberação coletiva denominados de comissões especiais de trabalho por meio de portarias ou decretos, quando tais comissões previam atividades passíveis de serem desempenhadas por servidores da estrutura permanente do quadro municipal.
Com isso, o gestor remunera duas vezes pelo desempenho do mesmo trabalho, quando deveria designar servidores que possuem atribuições como função própria
do cargo.
Importante destacar o Estatuto do Servidor Municipal de
Aracruz (Lei 2.898/2006, Lei 3.523/2011, Lei 3652/2013)
que assim dispõe em seu artigo 110, §2º:
Art. 110. Será concedida gratificação pela participação
www.tce.es.gov.br

em órgãos de deliberação coletiva ou em comissões especiais de trabalho. (Redação dada pela Lei 3529/2011)
§ 1º. Farão jus ao recebimento da gratificação, os servidores efetivos e comissionados, designados por ato do
chefe do Poder Executivo, Poder Legislativo e Presidente de Autarquias para compor as comissões previstas no
caput deste artigo. (Redação dada pela Lei 3529/2011)
§ 2º. Entende-se por Comissão Especial de Trabalho,
aquela nomeada para desempenho de trabalhos especiais, não compreendidos como aqueles de rotina da Administração Pública Municipal, e que não seja atribuição
do cargo do servidor nomeado. (Redação dada pela Lei
3529/2011)
§ 3º. O valor da gratificação a ser paga aos membros das
Comissões Especiais de trabalho e de Órgãos de Deliberação Coletiva será calculada sobre o vencimento do servidor, mensalmente, na seguinte proporção: (Redação
dada pela Lei 3529/2011)
25% (vinte e cinco por cento) para o Presidente;
15% (quinze por cento) para os demais Membros.
Observa-se que a Administração criou remuneração para atividades próprias de cargos já existentes na estrutura do ente. O Prefeito Municipal criou órgãos de deliberação coletiva e as denominou de comissões especiais de trabalho por meio de portarias ou decretos, sendo que tais comissões previam atividades que podiam
ser desempenhadas por servidores da estrutura permanente da Prefeitura.
Importante destacar o artigo 110, §2º, do Estatuto do
Servidor Municipal de Aracruz que assim dispõe:
Art. 110. Será concedida gratificação pela participação
em órgãos de deliberação coletiva ou em comissões espeQuinta-feira, 16 de maio de 2019
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ciais de trabalho. (Redação dada pela Lei nº 3529/2011)
§ 1º Farão jus ao recebimento da gratificação, os servidores efetivos e comissionados, designados por ato
do chefe do Poder Executivo, Poder Legislativo e Presidente de Autarquias para compor as comissões previstas no caput deste artigo. (Redação dada pela Lei nº
3529/2011)
§ 2º Entende-se por Comissão Especial de Trabalho,
aquela nomeada para desempenho de trabalhos especiais, não compreendidos como aqueles de rotina da Administração Pública Municipal, e que não seja atribuição
do cargo do servidor nomeado. (Redação dada pela Lei
nº 3529/2011)
Observa-se que o Estatuto do Servidor de Aracruz afirmou que a concessão de vantagens ocorreria em trabalhos que não estão na rotina da Administração Pública
Municipal e que não seja atribuição de cargo de servidor nomeado.
A equipe de auditoria desta Corte de Contas apontou 21
Comissões Especiais de Trabalho em que foi constatado
que existem cargos e servidores com competência para
desempenharem a finalidade da Comissão, ocorre que,
ao nomear servidores públicos para as Comissões Especiais de Trabalho prevendo a concessão de gratificações
pagas em decorrência do exercício de atribuições próprias de cargo, mediante prestação de serviço em condições normais de trabalho, remunerou-se duas vezes pelo mesmo trabalho.
Assim sendo, a equipe técnica constatou um débito
de R$ 907.721,80 (novecentos e sete mil, setecentos
e vinte e um reais e oitenta centavos) correspondente a 193.501,1335 VRTEs (R$ 460.919,70), referentes

ao exercício de 2013 e apurou 177.232,0904 VRTEs (R$
446.802,10), referente ao exercício de 2014, totalizando
370.733,2239 VRTEs.
Observa-se, que o cálculo apurou apenas o período compreendido entre janeiro de 2013 a julho de 2014, conquanto os débitos posteriores não devem ficar excluídos
da referida irregularidade.
Em acordo com o que estabelece o inciso X, do art. 71
da CF/88, o Tribunal de Contas tem o poder de sustar a
execução de atos. Assim também estabelece o inciso XI
da CE/89.
A concessão de gratificação pelas Comissões Especiais
de Trabalho, cujas atribuições são próprias de servidores
de seu quadro, ocorre mês a mês e ano após ano, com
isso, entendo ser necessário a concessão de medida cautelar nesse momento processual para se evitar o aumento de lesão ao erário municipal.
Deste modo, a Prefeitura deve suspender a instituição
de Comissões Especiais de Trabalho remuneradas, exceto aquelas para as quais não existam cargos na estrutura
organizacional com atribuições semelhantes.
Assim, de acordo com o disposto nos artigos 124 da Lei
Orgânica desta Corte de Contas:
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 ofício ou mediante provocação, com ou sem a oitiva da parte, determinar medidas cautelares.
Entendo que estão presentes os requisitos para a concessão da medida cautelar, tendo em vista a presença do
receio de grave lesão ao erário e risco de ineficácia da
www.tce.es.gov.br

decisão de mérito.
Ante todo o exposto, acompanhando o entendimento da
Área Técnica e, VOTO para que seja adotada a deliberação que ora submeto à apreciação deste Colegiado.
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Relator
1. DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, DECIDEM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em Sessão Colegiada, ante as razões expostas pelo Relator:
1.1. Conceder medida cautelar, de acordo com o artigo
376, inciso I e II do Regimento Interno desta Corte de
Contas no sentido de DETERMINAR a suspensão da instituição de Comissões Especiais de Trabalho remuneradas, exceto aquelas para as quais não existam cargos na
estrutura organizacional com atribuições semelhantes.
1.2. DETERMINO a OITIVA DAS PARTES, preferencialmente por meio eletrônico, do Sr. Jones Cavaglieri (Prefeito
Municipal de Aracruz), para que no prazo de 10 (dez)
dias, cumpra a decisão, e publique extrato na imprensa oficial quanto ao teor da decisão, bem como comunique as providências adotadas a este Tribunal, conforme
o disposto no artigo 307, § 4º do Regimento Interno desta Corte de Contas.
1.3. Notificar o Sr. Jones Cavaglieri – Prefeito Municipal
de Aracruz, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, encaminhe a cópia integral dos processos administrativos
que abarcaram as Portarias: 12.138/2013, 12.224/2013,
12.238/2013, 12.249/2013, 12.254/2013, 12.269/2013,
12.272/2013, 12.274/2013, 12.276/2013, 12.278/2013,
12.287/2013, 12.291/2013, 12.310/2013, 12.347/2013,
Quinta-feira, 16 de maio de 2019
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12.358/2013, 12.396/2013, 12.408/2013, 12.421/2013,
12.640/2014, 12.667/2014, 12.799/2014 que designaram os membros integrantes de cada comissão.
1.4. Citação do Sr. Marcelo de Souza Coelho, nos termos
do artigo 56, II, da Lei Complementar 621 e artigo 157, III
do Regimento Interno desta Corte de Contas, para que,
no prazo de 30 (trinta) dias, apresente alegações de defesa, bem como documentos que entender necessários,
em razão da seguinte irregularidade:
1.4.1. Nomeação de servidores para comissões especiais
de trabalho para desempenharem tarefas rotineiras mediante gratificação.
1.4.2. Determino o encaminhamento de cópia integral
da Instrução Técnica Inicial nº 00686/2018-7, para remessa aos interessados, juntamente com o Termo de Citação e notificação.
1.4.3. Advertências:
a) Não cabe recurso da decisão que determinar a CITAÇÃO, na forma do art. 153, inciso II, da Lei Complementar 621/2012;
b) Na forma do inciso I, do § 1º, do Artigo 64, da Lei Complementar 621/2012, a comunicação dos atos processuais ter-se-á como realizada quando confirmada por recibo assinado por pessoa encarregada de receber correspondência, ou, conforme o caso, por membro da família
ou empregado do responsável ou do interessado;
c) As demais comunicações pós-citação serão feitas na
forma do artigo 241 do Regimento Interno, ou seja, pelo
Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas do Espírito Santo instituído pelo artigo 181 da Lei Complementar
621/2012 e regulamentado pela Resolução TC 262/2013;

meios em direito admitidos, e querendo exercer o direito de sustentação oral, deverão ser observados os requisitos do art. 327 do Regimento Interno do Tribunal de
Contas quando do julgamento dos presentes autos, cuja
data será publicada no Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas do Espírito Santo por meio da divulgação
da pauta de julgamento na forma do art. 101 do mesmo
diploma regimental, tudo em observância aos princípios
constitucionais do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa, bem como da publicidade;
e) Para fins de aplicação do Artigo 87, do § 2º, da Lei
Complementar 621/2012, os responsáveis deverão observar a necessidade de demonstração de boa-fé na prática de atos e/ou omissões reportadas na Instrução Técnica Inicial;
f) Ressalto que o não atendimento desta decisão poderá
implicar em sanção de multa, conforme disposição dos
arts. 135, §2º, da LC 621/12 e 391, do Regimento Interno
desta Corte de Contas.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 15/05/2019 – 14ª Sessão da Segunda Câmara.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Manoel Nader Borges (presidente), Domingos Augusto Taufner (relator) e Rodrigo
Coelho do Carmo;
5. Membro do Ministério Público de Contas: Luis Henrique Anastácio da Silva.
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente

d) Poderá o interessado exercer sua defesa por todos os
www.tce.es.gov.br

Atas das Sessões - 2ª Câmara
9ª SESSÃO ORDINÁRIA DA SEGUNDA CÂMARA 3/4/2019
Aos três dias do mês de abril do ano de dois mil e dezenove, às dez horas, na Sala das Sessões “FRANCISCO LACERDA DE AGUIAR”, o senhor presidente da 2ª Câmara,
conselheiro SÉRGIO MANOEL NADER BORGES, invocando a proteção de Deus, declarou aberta a 9ª Sessão Ordinária do colegiado do corrente exercício. Integrando a
Câmara estiveram presentes os senhores conselheiros
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER e RODRIGO COELHO
DO CARMO. Presente, ainda, o Ministério Público junto
a este Tribunal, na pessoa do senhor LUIS HENRIQUE
ANASTÁCIO DA SILVA, procurador especial de contas em
substituição ao procurador-geral, o senhor conselheiro
substituto JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI e LUCIRLENE SANTOS RIBAS, secretária-adjunta das sessões. O senhor
presidente, conselheiro SÉRGIO MANOEL NADER BORGES, submeteu à Câmara, para discussão e votação, nos
termos dos artigos 72, inciso II e parágrafo único, e 73,
inciso I, do Regimento Interno deste Tribunal, a ata da
8ª Sessão Ordinária de 2019 do colegiado, antecipadamente encaminhada pela secretária-adjunta das sessões, por meio eletrônico, aos senhores conselheiros,
conselheiro substituto e procurador; sendo aprovada à
unanimidade. – OCORRÊNCIAS – 1) Após a fase de devoluções dos processos com pedido de vista, o senhor
presidente, conselheiro SÉRGIO MANOEL NADER BORGES, inverteu a ordem da pauta, em razão de sustentação oral solicitada, passando à leitura do relatório do
processo TC-9304/2016, que trata de Prestação de ConQuinta-feira, 16 de maio de 2019
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