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Outras Decisões - 1ª Câmara

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

Conselheiros-substitutos
Márcia Jaccoud Freitas
Marco Antônio da Silva

Ministério Público Especial de Contas

NOTIFICAÇÃO do conteúdo dispositivo da(s) Decisão(ões)
abaixo, nos termos do artigo 66, parágrafo único, da Lei
Complementar nº 621/2012, encontrando-se os autos
na Secretaria Geral das Sessões no Tribunal de Contas do
Estado do Espírito Santo.
Decisão 01863/2019-1
Produzido em fase anterior ao julgamento
Processo: 08923/2019-8
Classificação: Controle Externo > Fiscalização > Omissão
UG: FMS_SJC - Fundo Municipal de Saúde de São José
do Calçado
Relator: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Responsável: MARIA APARECIDA BERNARDES DE
ALMEIDA
CONTROLE EXTERNO – FISCALIZAÇÃO – OMISSÃO
NO ENCAMINHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
ANUAL – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ
CALÇADO – EXERCÍCIO DE 2018 – CITAÇÃO – PRAZO
IMPRORROGÁVEL DE 5 (CINCO) DIAS.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE
FARIAS CHAMOUN:
I RELATÓRIO

SESSÕES
Quartas-feiras às 14 horas

Versam os presentes autos sobre a omissão no
encaminhamento, por meio do sistema CidadES, das
Prestações de Contas Anual, relativa ao exercício
de 2018, do Fundo Municipal de Saúde de São José
do Calçado, sob responsabilidade da senhora Maria

www.tce.es.gov.br

Aparecida Bernardes de Almeida.
Em razão da omissão, esta Corte de Contas emitiu o
Termo de Notificação Eletrônico 03676/2019-7 (anexo
da peça 02) à responsável, para que enviasse a Prestação
de Contas Anual. Contudo, a senhora Maria Aparecida
Bernardes de Almeida deixou transcorrer o prazo para a
apresentação da referida documentação.
Assim, o Núcleo de Controle Externo de Contabilidade
e Economia (NCE), através da Manifestação Técnica
05855/2019-4 (peça 02), sugeriu a aplicação de multa à
responsável, nos seguintes termos:
[...]
PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Em face do descumprimento do prazo legal e o não
atendimento ao Termo de Notificação Eletrônico
3676/2019-7 emitido por esta Corte de Contas em razão
da referida omissão, propõe-se ao relator que submeta
ao Colegiado competente:
1. A edição de Acórdão para aplicação de multa ao
responsável, a ser dosada pelo relator, nos termos do
art. 135, inciso VIII, na forma do § 4° do mesmo artigo, da
Lei Complementar 621/2012, c/c art. 389, inciso VIII, na
forma do § 1º do Regimento Interno do TCEES (aprovado
pela Resolução TC 261/2013).
[...]
Corroborando esse entendimento, o Ministério Público
de Contas emitiu o Parecer 02355/2019-5 (peça 06), da
lavra do procurador Heron Carlos Gomes de Oliveira.
II FUNDAMENTOS
Primeiramente, cabe registrar que a omissão no
encaminhamento de prestação de contas anual,
Terça-feira, 13 de agosto de 2019
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consubstanciada no não envio ou no envio fora do prazo,
é infração passível de multa, conforme consta do artigo
135, VIII, da LC 621/2012 (Lei Orgânica do TCEES).

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

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

Art. 389. O Tribunal poderá aplicar a multa pecuniária
prevista no art. 135 de sua Lei Orgânica, atualizada na
forma prescrita no seu § 3º, aos responsáveis por contas
e atos adiante indicados, observada a seguinte gradação:

Art. 135. O Tribunal de Contas poderá aplicar multa de
até R$ 100.000,00 (cem mil reais), ou valor equivalente
em outra moeda que venha a ser adotada como moeda
nacional, aos responsáveis por:
[...]
VIII - não envio ou envio fora do prazo de documentos
e/ou informações que compõem a prestação de contas;
[...]
§ 4º A multa aplicada com fundamento nos incisos IV
a IX, XIV e XV prescinde de prévia comunicação dos
responsáveis. (Redação dada pela LC nº 902/2019 – DOE
9.1.2019)
Sendo assim, a alteração legislativa, com vigência
atrelada a 1º de janeiro de 2019 (art. 39, da LC
902/2019), é plenamente aplicável ao caso em exame,
já que a omissão identificada é posterior à sua entrada
em vigor, pois, como se vê, o prazo para a remessa da
prestação de contas anual em questão exauriu-se em 31
de março de 2019 (Anexo I, da Instrução Normativa 43,
de 5 de dezembro de 2017), configurando-se, a partir daí
a omissão a ser sancionada.
Além disso, os valores de multa fixados na Resolução
TC 261, de 4 de junho de 2013 (Regimento Interno do

qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos
estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do
direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à
propriedade, nos termos seguintes:
[...]
XL - a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o
réu;

[...]

[g.n.]

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

Analisando os autos, verifico que a gestora esteve
inadimplente com esta Corte de Contas desde
31/03/2019, sanando a omissão em questão somente
em 05/07/2019, conforme extraído do sistema CidadES.

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

Dessa forma, entendo que sua inércia em atender à
legislação que a obriga a prestar contas dos recursos
públicos, além de contrariar os desígnios deste Tribunal,
frustra mandamentos constitucionais, inviabilizando
a verificação das informações referentes à execução
orçamentária, financeira e patrimonial da entidade.
Nesse sentido, encampo, em parte, o posicionamento
da área técnica.
Ainda assim, considerando que houve uma recente
ruptura da prática administrativa até então reiterada
por decorrência de expressa alteração normativa,
mas que antes previa a notificação e a citação prévia
do responsável como condição para a aplicação de
penalidade, entendo que cabe recorrer ao disposto nos
artigos 23 e 24, parágrafo único, do Decreto-lei 4.657, de
4 de setembro de 1942 (Lei de Introdução às normas de
Direito Brasileiro - LINDB), para justificar, por enquanto,
a não aplicação de sanção a senhora Maria Aparecida
Bernardes de Almeida e o seu chamamento aos autos,
como segue:
Terça-feira, 13 de agosto de 2019
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Art. 23. A decisão administrativa, controladora ou
judicial que estabelecer interpretação ou orientação
nova sobre norma de conteúdo indeterminado, impondo
novo dever ou novo condicionamento de direito, deverá
prever regime de transição quando indispensável para
que o novo dever ou condicionamento de direito seja
cumprido de modo proporcional, equânime e eficiente
e sem prejuízo aos interesses gerais.
Art. 24. [...]
Parágrafo único. Consideram-se orientações gerais
as interpretações e especificações contidas em atos
públicos de caráter geral ou em jurisprudência judicial
ou administrativa majoritária, e ainda as adotadas
por prática administrativa reiterada e de amplo
conhecimento público.
Portanto, embora entenda que, tanto pelo critério
hierárquico como pelo cronológico, o art. 21, § 1º,
da Instrução Normativa TC 43, de 5 de dezembro
de 2017, não mais se aplica a casos de omissão no
encaminhamento de contas anuais, voto, pelas razões
acima externadas, por que seja expedida citação a
senhora Maria Aparecida Bernardes de Almeida para
que, no prazo improrrogável de 5 (cinco) dias, apresente
razões de justificativas:
Art. 21. [...]
§ 1º. Constatado o descumprimento do prazo previsto
no artigo 20 ou transcorrido o prazo de cinco dias
da expedição da notificação eletrônica sem que o
responsável tenha tomado ciência da mesma, será
autuado processo e expedidas, concomitantemente,
notificação e citação ao responsável, fixando-lhe prazo
de cinco dias improrrogáveis para cumprimento da

obrigação e apresentação das razões de justificativas
pelo não atendimento aos prazos fixados.

II e § 1º, I, da Lei Complementar 621/2012 e art. 359, I, II
e § 2º, I do Regimento Interno;

III PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO

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

Por todo o exposto e com base na competência
outorgada pelo inciso V, do artigo 29, da Resolução
TC 261, de 4 de junho de 2013 (Regimento Interno do
Tribunal de Contas), divirjo do entendimento da área
técnica e do Ministério Público Especial de Contas e
VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a seguinte
proposta de deliberação:
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Conselheiro relator
1. DECISÃO:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, DECIDEM os
conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as
razões expostas pelo relator, em:
1.1. CITAR a senhora Maria Aparecida Bernardes de
Almeida para que, no prazo improrrogável de 5 (cinco)
dias, apresente razões de justificativas, nos termos do
art. 21, § 1º da IN 43/2017 combinado com os artigos 23
e 24, parágrafo único, da LINDB;
1.2. Determinar à Secretaria Geral das Sessões o
encaminhamento à responsável de cópia desta Decisão
juntamente com o termo de citação, preferencialmente
em mídia digital, dando-lhe CIÊNCIA de que:
1.2.1. A citação ter-se-á como realizada mediante sua
ciência ou quando confirmada por recibo assinado por
pessoa encarregada de receber correspondência ou,
conforme o caso, por membro da família ou empregado
do responsável ou do interessado, na forma do art. 64, I,
www.tce.es.gov.br

1.2.3. As demais comunicações de atos processuais,
inclusive da inclusão deste processo em pauta para
julgamento, serão feitas mediante publicação no Diário
Oficial Eletrônico deste Tribunal, em atendimento ao art.
181, da LC 621/2012 e ao art. 359 e 360, do Regimento
Interno desta Corte (diario.tce.es.gov.br/); e
1.2.4. Não cabe recurso da decisão que determinar a
citação do responsável, na forma do art. 153, II da Lei
Complementar Estadual 621/2012 e art. 398, II, da
Resolução TC 261, de 8 de junho de 2013 (Regimento
Interno do Tribunal).
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 31/07/2019 – 25ª 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.
5. Membro do Ministério Público de Contas: Heron
Carlos Gomes de Oliveira.
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
Presidente
Decisão 01861/2019-2
Produzido em fase anterior ao julgamento
Terça-feira, 13 de agosto de 2019
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Processo: 08565/2019-1
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2018
UG: CMPB - Câmara Municipal de Ponto Belo
Relator: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Responsável: MARCELO GOMES TRINDADE
Interessado: DIEGO FERRARI
CONTROLE EXTERNO – PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
ORDENADOR – ATOS DE GESTÃO – CÂMARA MUNICIPAL
DE PONTO BELO – EXERCÍCIO DE 2018 – FALECIMENTO
DO ORDENADOR DE DESPESAS – CITAÇÃO DO
RESPONSÁVEL PELO ENVIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
– PRAZO IMPRORROGÁVEL DE 5 (CINCO) DIAS.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE
FARIAS CHAMOUN:
I RELATÓRIO
Versam os presentes autos sobre Prestação de Contas
Anual da Câmara Municipal de Ponto Belo, sob a
responsabilidade dos senhores Marcelo Gomes Trindade
(ordenador de despesas) e Diego Ferrari (envio da
prestação de contas), referente ao exercício de 2018.
No Relatório Técnico 00356/2019-6 (peça 47), a área
técnica apontou indícios de irregularidades, reproduzidos
na Instrução Técnica Inicial (ITI) 00456/2019-9 (peça 48)
e na Decisão Segex 00429/2019-1 (peça 49).
Por sua vez, encaminhados os autos à Secretaria Geral
das Sessões (SGS) com o fito de realizar a citação do
responsável, através do Despacho 34195/2019-1 (peça
50), a SGS informou o falecimento do senhor Marcelo
Gomes Trindade.
Nesse contexto, o Núcleo de Controle Externo de

Contabilidade e Economia (NCE) elaborou a Instrução
Técnica Conclusiva 02706/2019-2 (peça 51), concluindo
nos seguintes termos:
[...]
Proposta de Encaminhamento
Respeitado o escopo delimitado pela Resolução TC
297/2016, a análise consignada no Relatório Técnico
356/2019 teve por base as informações apresentadas
nas peças e demonstrativos contábeis encaminhados
pelo responsável, nos termos da Instrução Normativa TC
43/2017.
Tendo em vista o falecimento do gestor em 06/07/2019,
antes da sua regular citação, propõe-se considerar a
presente prestação de contas anual iliquidável, nos
termos do art. 90 da Lei Complementar 621/2012.
Acrescenta-se, ainda, proposta para:
Recomendar ao Sr. Diego Ferrari que sejam observados
os parâmetros indicados nos Anexos da Instrução
Normativa 43/2017, quando do envio da próxima
prestação de contas;
Emitir acórdão com fins de aplicar sanção por multa ao
Sr. Diego Ferrari, tendo em vista o envio intempestivo da
PCA, nos termos do art. 135, inciso VIII e IX, e seu § 4º,
todos da Lei Complementar nº 135, de 8 de março de
2012, c/c art. 389, inciso VIII e IX, e seu § 1º, todos do
Regimento Interno deste Tribunal.
[...]
Corroborando esse entendimento, o Ministério Público
de Contas emitiu o Parecer 03376/2019-9 (peça 55), da
lavra do procurador Luciano Vieira.
www.tce.es.gov.br

II FUNDAMENTOS
Considerando o informe de falecimento do senhor
Marcelo Gomes Trindade (Despacho 34195/2019-1 –
peça 50), a área técnica propôs considerar a presente
prestação de contas iliquidável, nos termos do artigo
90 da Lei Complementar Nº 621, 8 de março de 2012,
a saber:
[...]
Art. 90. As contas serão consideradas iliquidáveis quando
caso fortuito ou de força maior, comprovadamente
alheio à vontade do responsável, tornar materialmente
impossível o julgamento de mérito, hipótese em que
o Tribunal ordenará o trancamento das contas e o
consequente arquivamento do processo.
[...]
Além disso, tendo em vista o envio intempestivo da
prestação de contas anual referente ao exercício de 2018,
a área técnica sugeriu a emissão de acordão com fins de
aplicar multa ao senhor Diego Ferrari, responsável pelo
envio da referida prestação de contas.
Primeiramente, cabe registrar que a omissão no
encaminhamento de prestação de contas anual,
consubstanciada no não envio ou no envio fora do prazo,
é infração passível de multa, conforme consta do artigo
135, VIII, da LC 621/2012 (Lei Orgânica do TCEES).
É importante também esclarecer que o § 4º do citado
dispositivo legal foi recentemente alterado pela Lei
Complementar Estadual 902, de 8 de janeiro de 2019
(publicada em 09/01/2019), passando a prever a aplicação
automática da penalidade, independentemente de
prévia comunicação aos responsáveis. Vejamos:
Art. 135. O Tribunal de Contas poderá aplicar multa de
Terça-feira, 13 de agosto de 2019
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até R$ 100.000,00 (cem mil reais), ou valor equivalente
em outra moeda que venha a ser adotada como moeda
nacional, aos responsáveis por:
[...]
VIII - não envio ou envio fora do prazo de documentos
e/ou informações que compõem a prestação de contas;
[...]
§ 4º A multa aplicada com fundamento nos incisos IV
a IX, XIV e XV prescinde de prévia comunicação dos
responsáveis. (Redação dada pela LC nº 902/2019 – DOE
9.1.2019)
Sendo assim, a alteração legislativa, com vigência
atrelada a 1º de janeiro de 2019 (art. 39, da LC
902/2019), é plenamente aplicável ao caso em exame,
já que a omissão identificada é posterior à sua entrada
em vigor, pois, como se vê, o prazo para a remessa da
prestação de contas anual em questão exauriu-se em 31
de março de 2019 (Anexo I, da Instrução Normativa 43,
de 5 de dezembro de 2017), configurando-se, a partir daí
a omissão a ser sancionada.
Além disso, os valores de multa fixados na Resolução
TC 261, de 4 de junho de 2013 (Regimento Interno do
TCEES), foram fixados por meio da Emenda Regimental
10, de 26 de março de 2019, com vigência a partir de 1º
de abril de 2019 (art. 97, ER 10/2019), a saber:

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

com esta Corte de Contas desde 31/03/2019, sanando a
omissão em 19/04/2019, conforme dados extraídos do
sistema CidadES.
Dessa forma, entendo que sua inércia em atender à
legislação que o obriga a prestar contas dos recursos
públicos, além de contrariar os desígnios deste Tribunal,
frustra mandamentos constitucionais, inviabilizando
a verificação das informações referentes à execução
orçamentária, financeira e patrimonial da entidade.
Nesse sentido, encampo, em parte, o posicionamento
da área técnica.
Ainda assim, considerando que houve uma recente
ruptura da prática administrativa até então reiterada
por decorrência de expressa alteração normativa,
mas que antes previa a notificação e a citação prévia
do responsável como condição para a aplicação de
penalidade, entendo que cabe recorrer ao disposto nos
artigos 23 e 24, parágrafo único, do Decreto-lei 4.657, de
4 de setembro de 1942 (Lei de Introdução às normas de
Direito Brasileiro - LINDB), para justificar, por enquanto,
a não aplicação de sanção ao senhor Diego Ferrari e o
seu chamamento aos autos, como segue:

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

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

[...]

[g.n.]

Art. 24. [...]

VIII - não envio ou envio fora do prazo de documentos

Verifiquei que o senhor Diego Ferrari esteve inadimplente

Parágrafo único.

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:

[...]

www.tce.es.gov.br

Consideram-se orientações gerais

Terça-feira, 13 de agosto de 2019
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as interpretações e especificações contidas em atos
públicos de caráter geral ou em jurisprudência judicial
ou administrativa majoritária, e ainda as adotadas
por prática administrativa reiterada e de amplo
conhecimento público.

Contas), divergindo parcialmente do entendimento da
área técnica e do Ministério Público Especial de Contas e
VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a seguinte
proposta de deliberação:

Portanto, embora entenda que, tanto pelo critério
hierárquico como pelo cronológico, o art. 21, § 1º,
da Instrução Normativa TC 43, de 5 de dezembro
de 2017, não mais se aplica a casos de omissão no
encaminhamento de contas anuais, voto, pelas razões
acima externadas, por que seja expedida citação ao
senhor Diego Ferrari para que, no prazo improrrogável
de 5 (cinco) dias, apresente razões de justificativas:

Conselheiro relator

Art. 21. [...]
§ 1º. Constatado o descumprimento do prazo previsto
no artigo 20 ou transcorrido o prazo de cinco dias
da expedição da notificação eletrônica sem que o
responsável tenha tomado ciência da mesma, será
autuado processo e expedidas, concomitantemente,
notificação e citação ao responsável, fixando-lhe prazo
de cinco dias improrrogáveis para cumprimento da
obrigação e apresentação das razões de justificativas
pelo não atendimento aos prazos fixados.
De outra banda, com relação a propositura da área
técnica para tornar a presente prestação de contas
iliquidável, ante o falecimento do senhor Marcelo Gomes
Trindade, deixo de analisar o mérito nesta ocasião, tendo
em vista a citação do senhor Diego Ferrari.
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

Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
1.DECISÃO:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, DECIDEM os
conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as
razões expostas pelo relator, em:
1.1. CITAR o senhor Diego Ferrari para que, no prazo
improrrogável de 5 (cinco) dias, apresente razões de
justificativas, nos termos do art. 21, § 1º da IN 43/2017
combinado com os artigos 23 e 24, parágrafo único, da
LINDB;
1.2. DETERMINAR à Secretaria Geral das Sessões o
encaminhamento ao responsável de cópia desta Decisão
juntamente com o termo de citação, preferencialmente
em mídia digital, dando-lhe CIÊNCIA de que:
1.2.1. A citação ter-se-á como realizada mediante sua
ciência ou quando confirmada por recibo assinado por
pessoa encarregada de receber correspondência ou,
conforme o caso, por membro da família ou empregado
do responsável ou do interessado, na forma do art. 64, I,
II e § 1º, I, da Lei Complementar 621/2012 e art. 359, I, II
e § 2º, I do Regimento Interno;

inclusive da inclusão deste processo em pauta para
julgamento, serão feitas mediante publicação no Diário
Oficial Eletrônico deste Tribunal, em atendimento ao art.
181, da LC 621/2012 e ao art. 359 e 360, do Regimento
Interno desta Corte (diario.tce.es.gov.br/); e
1.2.4. Não cabe recurso da decisão que determinar a
citação do responsável, na forma do art. 153, II da Lei
Complementar Estadual 621/2012 e art. 398, II, da
Resolução TC 261, de 8 de junho de 2013 (Regimento
Interno do Tribunal).
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 31/07/2019 – 25ª 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.
5. Membro do Ministério Público de Contas: Heron
Carlos Gomes de Oliveira.
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
Presidente
Decisão 01866/2019-5
Produzido em fase anterior ao julgamento
Processo: 09067/2019-8
Classificação: Controle Externo > Fiscalização > Omissão

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

UG: CIMSMRC - Consórcio Intermunicipal de Saúde da
Micro-Região do Caparaó

1.2.3. As demais comunicações de atos processuais,

Responsável: VERA LUCIA COSTA

www.tce.es.gov.br

Relator: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun

Terça-feira, 13 de agosto de 2019

38

ATOS DA 1a CÂMARA

CONTROLE EXTERNO – FISCALIZAÇÃO – OMISSÃO
NO ENCAMINHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
ANUAL – CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA
MICRO-REGIÃO DO CAPARAÓ – EXERCÍCIO DE 2018 –
NOTIFICAÇÃO E CITAÇÃO – PRAZO IMPRORROGÁVEL DE
5 (CINCO) DIAS.

1. A edição de Acórdão para aplicação de multa ao
responsável, a ser dosada pelo relator, nos termos do
art. 135, inciso VIII, na forma do § 4° do mesmo artigo, da
Lei Complementar 621/2012, c/c art. 389, inciso VIII, na
forma do § 1º do Regimento Interno do TCEES (aprovado
pela Resolução TC 261/2013).

O EXMO. SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE
FARIAS CHAMOUN:

[...]

I RELATÓRIO
Versam os presentes autos sobre a omissão no
encaminhamento, por meio do sistema CidadES, da
Prestação de Contas Anual relativa ao exercício de 2018,
do Consórcio Intermunicipal de Saúde da Micro-Região
do Caparaó, sob responsabilidade da senhora Vera Lúcia
Costa.
Em razão da omissão, esta Corte de Contas emitiu
eletronicamente a notificação à responsável, para
que enviasse a Prestação de Contas Anual. Contudo, a
senhora Vera Lúcia Costa deixou transcorrer o prazo para
a apresentação da referida documentação.
Assim, o Núcleo de Controle Externo de Contabilidade
e Economia (NCE), através da Manifestação Técnica
05892/2019-5 (peça 02), sugeriu a aplicação de multa à
responsável, nos seguintes termos:
[...]
PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Em face do descumprimento do prazo legal e o não
atendimento ao Termo de Notificação Eletrônico
emitido por esta Corte de Contas em razão da referida
omissão, propõe-se ao relator que submeta ao Colegiado
competente:

Corroborando esse entendimento, o Ministério Público
de Contas emitiu o Parecer 02345/2019-1 (peça 06), da
lavra do procurador Heron Carlos Gomes de Oliveira.
II FUNDAMENTOS
Primeiramente, cabe registrar que a omissão no
encaminhamento de prestação de contas anual,
consubstanciada no não envio ou no envio fora do prazo,
é infração passível de multa, conforme consta do artigo
135, VIII, da LC 621/2012 (Lei Orgânica do TCEES).
É importante também esclarecer que o § 4º do citado
dispositivo legal foi recentemente alterado pela Lei
Complementar Estadual 902, de 8 de janeiro de 2019
(publicada em 09/01/2019), passando a prever a aplicação
automática da penalidade, independentemente de
prévia comunicação aos responsáveis. Vejamos:
Art. 135. O Tribunal de Contas poderá aplicar multa de
até R$ 100.000,00 (cem mil reais), ou valor equivalente
em outra moeda que venha a ser adotada como moeda
nacional, aos responsáveis por:
[...]

a IX, XIV e XV prescinde de prévia comunicação dos
responsáveis. (Redação dada pela LC nº 902/2019 – DOE
9.1.2019)
Sendo assim, a alteração legislativa, com vigência
atrelada a 1º de janeiro de 2019 (art. 39, da LC
902/2019), é plenamente aplicável ao caso em exame,
já que a omissão identificada é posterior à sua entrada
em vigor, pois, como se vê, o prazo para a remessa da
prestação de contas anual em questão exauriu-se em 31
de março de 2019 (Anexo I, da Instrução Normativa 43,
de 5 de dezembro de 2017), configurando-se, a partir daí
a omissão a ser sancionada.
Além disso, os valores de multa fixados na Resolução
TC 261, de 4 de junho de 2013 (Regimento Interno do
TCEES), foram fixados por meio da Emenda Regimental
10, de 26 de março de 2019, com vigência a partir de 1º
de abril de 2019 (art. 97, ER 10/2019), a saber:
Art. 389. O Tribunal poderá aplicar a multa pecuniária
prevista no art. 135 de sua Lei Orgânica, atualizada na
forma prescrita no seu § 3º, aos responsáveis por contas
e atos adiante indicados, observada a seguinte gradação:
[...]
VIII - não envio ou envio fora do prazo de documentos
e ou informações que compõem a prestação de contas:
multa no valor compreendido entre meio e dez por
cento; (Redação dada pela Emenda Regimental nº 010,
de 26.3.2019).
Redação Anterior:

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

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

§ 4º A multa aplicada com fundamento nos incisos IV

[...]
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§ 1º A multa aplicada com fundamento nos incisos IV
a IX, XIII e XIV, prescinde de prévia comunicação dos
responsáveis. (Redação dada pela Emenda Regimental
nº 010, de 26.3.2019).
Nesse caso, ainda que posterior à omissão identificada,
os novos valores estipulados a partir da alteração
regimental, combinados com o art. 135, da LC 621/2012,
beneficiariam o agente por ocasião da aplicação de
eventual sanção, já que foram reduzidos em relação
aos valores anteriormente previstos, o que observaria
a disposição constitucional constante do art. 5º, XL, da
Constituição Federal:
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de
qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos
estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do
direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à
propriedade, nos termos seguintes:
[...]
XL - a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o
réu;
[g.n.]
Analisando os autos, verifico que a gestora está
inadimplente com esta Corte de Contas desde
31/03/2019, não tendo sanado a omissão em questão
até a presente data, conforme extraído do sistema
CidadES.
Dessa forma, entendo que sua inércia em atender à
legislação que a obriga a prestar contas dos recursos
públicos, além de contrariar os desígnios deste Tribunal,
frustra mandamentos constitucionais, inviabilizando
a verificação das informações referentes à execução
orçamentária, financeira e patrimonial da entidade.

Nesse sentido, encampo, em parte, o posicionamento da
área técnica.
Ainda assim, considerando que houve uma recente
ruptura da prática administrativa até então reiterada
por decorrência de expressa alteração normativa,
mas que antes previa a notificação e a citação prévia
do responsável como condição para a aplicação de
penalidade, entendo que cabe recorrer ao disposto nos
artigos 23 e 24, parágrafo único, do Decreto-lei 4.657, de
4 de setembro de 1942 (Lei de Introdução às normas de
Direito Brasileiro - LINDB), para justificar, por enquanto,
a não aplicação de sanção a senhora Vera Lúcia Costa e o
seu chamamento aos autos, como segue:
Art. 23. A decisão administrativa, controladora ou
judicial que estabelecer interpretação ou orientação
nova sobre norma de conteúdo indeterminado, impondo
novo dever ou novo condicionamento de direito, deverá
prever regime de transição quando indispensável para
que o novo dever ou condicionamento de direito seja
cumprido de modo proporcional, equânime e eficiente
e sem prejuízo aos interesses gerais.
Art. 24. [...]
Parágrafo único. Consideram-se orientações gerais
as interpretações e especificações contidas em atos
públicos de caráter geral ou em jurisprudência judicial
ou administrativa majoritária, e ainda as adotadas
por prática administrativa reiterada e de amplo
conhecimento público.
Portanto, embora entenda que, tanto pelo critério
hierárquico como pelo cronológico, o art. 21, § 1º,
da Instrução Normativa TC 43, de 5 de dezembro
de 2017, não mais se aplica a casos de omissão no
www.tce.es.gov.br

encaminhamento de contas anuais, voto, pelas razões
acima externadas, por que sejam expedidas notificação
e citação a senhora Vera Lúcia Costa para que, no prazo
improrrogável de 5 (cinco) dias, cumpra a obrigação e
apresente razões de justificativas:
Art. 21. [...]
§ 1º. Constatado o descumprimento do prazo previsto
no artigo 20 ou transcorrido o prazo de cinco dias
da expedição da notificação eletrônica sem que o
responsável tenha tomado ciência da mesma, será
autuado processo e expedidas, concomitantemente,
notificação e citação ao responsável, fixando-lhe prazo
de cinco dias improrrogáveis para cumprimento da
obrigação e apresentação das razões de justificativas
pelo não atendimento aos prazos fixados.
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), divergindo do entendimento da área técnica
e do Ministério Público Especial de Contas e VOTO no
sentido de que o Colegiado aprove a seguinte proposta
de deliberação:
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Conselheiro relator
1. DECISÃO:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, DECIDEM os
conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as
razões expostas pelo relator, em:
1.1. NOTIFICAR e CITAR a senhora Vera Lúcia Costa para
Terça-feira, 13 de agosto de 2019
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que, no prazo improrrogável de 5 (cinco) dias, cumpra
a obrigação e apresente razões de justificativas, nos
termos do art. 21, § 1º da IN 43/2017 combinado com os
artigos 23 e 24, parágrafo único, da LINDB;
1.2. DETERMINAR à Secretaria Geral das Sessões o
encaminhamento à responsável de cópia desta Decisão
juntamente com os termos de notificação e de citação,
preferencialmente em mídia digital, dando-lhe CIÊNCIA
de que:

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

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

Processo: 05293/2016-4

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

Relator: Luiz Carlos Ciciliotti da Cunha

1.2.3. As demais comunicações de atos processuais,
inclusive da inclusão deste processo em pauta para
julgamento, serão feitas mediante publicação no Diário
Oficial Eletrônico deste Tribunal, em atendimento ao art.
181, da LC 621/2012 e ao art. 359 e 360, do Regimento
Interno desta Corte (diario.tce.es.gov.br/); e
1.2.4. Não cabe recurso da decisão que determinar a
citação do responsável, na forma do art. 153, II da Lei
Complementar Estadual 621/2012 e art. 398, II, da
Resolução TC 261, de 8 de junho de 2013 (Regimento
Interno do Tribunal).
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 31/07/2019 – 25ª Sessão Ordinária da

Decisão 01876/2019-9
Classificação: Controle Externo - Fiscalização – Auditoria
Exercício: 2015
UG: PMA - Prefeitura Municipal de Apiacá
Responsável: HUMBERTO ALVES DE SOUZA, MIGUEL
AFONSO ALMEIDA DE OLIVEIRA, FABRICIO GOMES
THEBALDI, ALESSANDRA DE ASSIS, ADRIANA TROCILO
PICANCO ROSTAGNO, ASTOLFO FARIA MOREIRA
AUDITORIA
–
ADMINISTRAÇÃO
TRIBUTÁRIA
NO MUNICÍPIO DE APIACÁ – PLANO DE AÇÃO –
SANEAMENTO DE IMPROPRIEDADES – DETERMINAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO LUIZ CARLOS CICILIOTTI DA
CUNHA:
Tratam os presentes autos de auditoria realizada pela
Secretaria de Controle Externo de Fiscalização dos
Municípios – SecexMunicípios, relacionada à temática
RECEITAS PÚBLICAS, realizada na Prefeitura Municipal de
Apiacá/ES, relativo ao Plano Anual de Fiscalização 2016,
www.tce.es.gov.br

cujo objetivo foi analisar a estrutura legislativa, �sica e
organizacional da administração tributária municipal,
identificando deficiências e vulnerabilidades que
poderiam ser objeto de aprimoramento mediante futuro
Plano de Ação a ser estabelecido entre a Prefeitura e
este Tribunal, tendo sido confeccionado o Relatório de
Auditoria 20/2016.
Em seguida foi procedeu à Instrução Técnica
Inicial 46/2017, com as seguintes propostas de
encaminhamento:
2 – PROPOSTAS DE ENCAMINHAMENTO
2.1. Ante ao exposto, sugere-se, com fundamento no art.
316, c/c art. 329, § 6º e no art. 207, inciso V do RITCEES,
que acolha a proposta de encaminhamento formulada
no Relatório de Auditoria nº 20/2016, nos seguintes
termos:
2.1.1. NOTIFICAR as autoridades indicadas no quadro
abaixo, ou quem os houver sucedido, para que tomem
ciência dos indicativos e das proposições suscitadas pela
Equipe de Auditoria, detalhadas no Relatório 20/2016 e
seus apêndices, no prazo estipulado por esta Corte de
Contas:
(...)
2.1.2. NOTIFICAR o atual Prefeito de Apiacá,, Senhor,
FABRÍCIO GOMES THEBALDI, nos termos do artigo 8º
da Resolução TC nº 298/2016 c/c os artigos 206, §2º, e
358, inciso III, da Resolução TC 261/2013, que cuida do
Regimento Interno deste Tribunal c/c o artigo 63, inciso
III, da Lei Orgânica deste Tribunal, para que, no prazo de
90 (noventa) dias, cumpra as DETERMINAÇÕES abaixo
relacionadas, com base no artigo 7º, da Resolução TC
nº 298/2016 e nos critérios legais referentes a cada
Terça-feira, 13 de agosto de 2019
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achado de auditoria exposto no item 2 do Relatório de
Auditoria 20/2016 (Proc. TC 5293 /2016), em especial
o art. 37 da CF e o art. 11 da LRF, alertando-o de que
o não atendimento injustiﬁcado o sujeita às sanções
previstas no art. 1º, inciso XXXII e artigo 135, inciso IV, da
Lei Orgânica deste Tribunal c/c artigo 389, inciso IV, da
Resolução TC 261/2013, que cuida do Regimento Interno
deste Tribunal:
2.1.2.1. Consolidar as medidas propostas visando
solucionar os problemas identiﬁcados pela presente
auditoria em um Plano de Ação, no modelo exempliﬁcativo
previsto no Apêndice H do Relatório 20/2016, para
avaliação e futuro monitoramento por parte deste
Tribunal nos termos dos artigos 10 da Resolução TC nº
298/2016 e 194 da Resolução TC 261/2013, que cuida do
Regimento Interno deste Tribunal.
a) O Plano de Ação deve ser encaminhado em ambos os
suportes, papel e digital, nos termos estabelecidos nos
Incisos I e II, art. 3º, da IN TCEES nº 35/2015 (CD-Rom;
formato de planilha eletrônica ou documento de texto),
constando naqueles enviados em papel a assinatura do
responsável pelo Plano de Ação (Prefeito), bem como dos
responsáveis detêm a atribuição legal pelas medidas ali
consignadas;
b) O detalhamento das ações deve ser suﬁciente para
que seja possível acompanhar o seu desenvolvimento no
tempo – em geral, efetuado pelos responsáveis por cada
setor especializado dentro da estrutura da administração
municipal –, uma vez que deve ser garantida a estrutura
necessária a sua implementação.
c) O Plano de Ação deve ser mantido sempre atualizado,
especialmente com as assinaturas dos responsáveis
legais, de acordo com as competências previstas na

lei municipal de estrutura administrativa vigente,
visando à continuidade administrativa e à efetividade
do saneamento das impropriedades apontadas pelo
relatório de auditoria.
2.2. Sugere-se a remessa, a cada responsável nos
quadros acima indicados, da cópia do Relatório
020/2016 (ﬂs.07/83), acompanhado dos respectivos
Apêndices, além da presente Instrução Técnica Inicial,
a ﬁm de promover a regular publicidade do feito,
bem como ampliar a possibilidade de compreensão
das ações propostas pela Equipe de Auditoria, para a
apresentação do pertinente Plano de Ação.
Após voto do então Relator, a Primeira Câmara desta
Corte proferiu a Decisão 02449/2017, com o seguinte
dispositivo:
NOTIFICAR os Senhores Humberto Alves de Souza,
Astolfo Faria Moreira, Adriana Trocilo Picanco Rostagno,
Alessandra de Assis e Miguel Afonso Almeida de Oliveira,
para que tomem ciência dos indicativos e das proposições
suscitadas pela equipe de Auditoria, detalhadas no
Relatório 20/2016 e seus apêndices, no prazo de 30 dias.
NOTIFICAR o Prefeito de Apiacá, Senhor FABRÍCIO
GOMES THEBALDI, nos termos do artigo 8º da Resolução
TC nº 298/2016 c/c os artigos 206, §2º, e 358, inciso III,
da Resolução TC 261/2013, que cuida do Regimento
Interno deste Tribunal c/c o artigo 63, inciso III, da Lei
Orgânica deste Tribunal, para que, no prazo de 90
(noventa) dias, cumpra as DETERMINAÇÕES sugeridas
pelo corpo técnico, referentes a cada achado de auditoria
exposto no item 2 do Relatório de Auditoria 20/2016,
consolidando as medidas propostas, visando solucionar
os problemas identificados pela presente auditoria em
um Plano de Ação, no modelo exemplificativo previsto
www.tce.es.gov.br

no Apêndice H do Relatório 20/2016, para avaliação e
futuro monitoramento por parte deste Tribunal, nos
termos dos artigos 10 da Resolução TC nº 298/2016 e
194 da Resolução TC 261/2013, que cuida do Regimento
Interno deste Tribunal de Contas, nos seguintes termos:
2.1 Encaminhe o Plano de Ação em ambos os suportes,
papel e digital, nos termos estabelecidos nos incisos I
e II, art. 3º, da IN TCEES nº 35/2015 (CD-Rom; formato
de planilha eletrônica ou documento de texto),
constando naqueles enviados em papel a assinatura do
responsável pelo Plano de Ação (Prefeito), bem como
dos responsáveis que detém a atribuição legal pelas
medidas ali consignadas;
2.2 Certifique-se que o detalhamento das ações deve
ser suficiente para que seja possível acompanhar o
seu desenvolvimento no tempo – em geral, efetuado
pelos responsáveis por cada setor especializado dentro
da estrutura da administração municipal, uma vez
que deve ser garantida a estrutura necessária a sua
implementação;
2.3 Mantenha sempre atualizado o Plano de Ação,
especialmente com as assinaturas dos responsáveis
legais, de acordo com as competências previstas na
lei municipal de estrutura administrativa vigente,
visando à continuidade administrativa e à efetividade
do saneamento das impropriedades apontadas pelo
relatório de auditoria;
Determinar a remessa de cópia do Relatório 20/2017
e da Instrução Técnica Inicial – ITI 46/2017-8, a cada
responsável acima nominado.
Após a regular notificação, o Prefeito Municipal
protocolou documentação correspondente ao Plano de
Terça-feira, 13 de agosto de 2019
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Ação.
Instado a se manifestar, o Núcleo de Controle Externo de
Contabilidade e Economia – NCE, após análise do Plano
de Ação, procedeu à Manifestação Técnica 00066/2018,
sugerindo notificação ao Prefeito Municipal para o
cumprimento/saneamento quanto às determinações,
tendo o Ministério Público de Contas anuído à
proposição, conforme Parecer 02118/2018.
É o breve relatório.
VOTO
FUNDAMENTAÇÃO
Na Manifestação Técnica 00066/2018, do Núcleo de
Controle Externo de Contabilidade e Economia – NCE,
constam os seguintes encaminhamentos:
4 ENCAMINHAMENTOS
Ante todo o exposto na presente instrução, quanto às
impropriedades encontradas no plano de ação sob
análise, considerando as proposições apresentadas pela
equipe de auditoria por meio do Relatório TC 020/2016,
repisadas na Instrução Técnica Inicial 046/2017,
sugere-se ao Egrégio Plenário desta Corte de Contas,
independentemente de outras providências julgadas
convenientes, a adoção das seguintes propostas:
4.1 NOTIFICAR o atual Prefeito de Apiacá, nos termos
do artigo 8º da Resolução TC nº 298/2016 c/c os artigos
206, §2º, e 358, inciso III, da Resolução TC 261/2013,
que cuida do Regimento Interno deste Tribunal c/c o
artigo 63, inciso III, da Lei Orgânica deste Tribunal,
DETERMINANDO que, no prazo de 45 (quarenta e cinco)
dias, caso o Plenário não ﬁxe prazo diferente:
4.1.1 Cumpra as disposições apontadas nos subitens

contidos no item 3 da presente instrução, com base no
artigo 7º, da Resolução TC nº 298/2016 e em especial
o art. 37 da CF e o art. 11 da LRF, alertando-o de que
o não atendimento injustiﬁcado o sujeita às sanções
previstas no art. 1º, inciso XXXII e artigo 135, inciso IV, da
Lei Orgânica deste Tribunal c/c artigo 389, inciso IV, da
Resolução TC 261/2013, que cuida do Regimento Interno
deste Tribunal.
4.1.2 Assim, não obstante as ressalvas concernentes
a responsabilização pelo cumprimento das ações
propostas pelo Gestor, bem como aquelas atinentes
ao prazo para sua conclusão, sugerimos DETERMINAR
ainda ao atual Prefeito de Apiacá, a bem dos Princípios
da Continuidade Administrativa e do Interesse Público
a imediata implementação das referidas ações com as
correspondentes correções indicadas no item 3 desta
instrução.
Por oportuno, enfatizamos a necessidade da disposição
expressa sobre quem fará, ou melhor, quem será o
responsável pela implementação das medidas, pois
alguém precisa ser responsável por apresentar e
implementar as soluções aos problemas relacionados e
ao mesmo tempo se responsabilizar e se dedicar para
que as mesmas se concretizem.
Nesse ponto insta destacar que estamos falando de
pessoas físicas, servidores ou agentes políticos que terão
para si a responsabilidade de cumprir com as medidas
necessárias e não designar a responsabilidade a órgãos
da Prefeitura Municipal.
Para tanto, inclusive, é imprescindível que cada
responsável apontado no Plano de Ação, subscreva
a peça do mesmo, dando plena ciência a esta Corte
de Contas de que o responsável está ciente das suas
www.tce.es.gov.br

atribuições e responsabilidades para o cumprimento do
Plano de Ação.
Concomitante a isso, imperioso também que os prazos
de conclusão das ações sejam razoáveis e estejam bem
deﬁnidos, para que está Corte possa deﬂagrar o processo
futuro de monitoramento das medidas tomadas.
Com isso, não se está exigindo formalismo demasiado do
município, mas tão somente, o cumprimento da Decisão
02449/2017, para que no futuro monitoramento esta
Corte de Contas tenha condição de avaliar se todas as
medidas propostas foram executadas e tenha claro
eventuais responsabilidades.
Faz-se necessário o saneamento das impropriedades
apontadas. Dessa forma, adotamos como razões de
decidir os fundamentos constantes da Manifestação
Técnica 00066/2018, do Núcleo de Controle Externo
de Contabilidade e Economia – NCE, independente de
transcrição.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, acompanhando o entendimento
da Área Técnica e do Ministério Público de Contas,
nos termos, VOTO no sentido de que os Eminentes
Conselheiros aprovem a seguinte minuta de Decisão que
submeto à consideração.
LUIZ CARLOS CICILIOTTI DA CUNHA
Conselheiro Relator
1. DECISÃO:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, DECIDEM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, ante as
razões expostas pelo Relator, em:
Terça-feira, 13 de agosto de 2019
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1.1. NOTIFICAR o Prefeito Municipal de Apiacá, nos
termos do artigo 8º da Resolução TC nº 298/2016
c/c os artigos 206, §2º, e 358, inciso III, da Resolução
TC 261/2013, que cuida do Regimento Interno deste
Tribunal c/c o artigo 63, inciso III, da Lei Orgânica deste
Tribunal, para que, no prazo de 30 (trinta) dias:
1.1.1. Cumpra as disposições apontadas nos subitens
contidos no item 3 da Manifestação Técnica 00066/18,
com base no artigo 7º, da Resolução TC nº 298/2016 e em
especial o art. 37 da CF e o art. 11 da LRF, alertando-se de
que o não atendimento injustiﬁcado o sujeita às sanções
previstas no art. 1º, inciso XXXII e artigo 135, inciso IV, da
Lei Orgânica deste Tribunal c/c artigo 389, inciso IV, da
Resolução TC 261/2013, que cuida do Regimento Interno
deste Tribunal.
1.2. DETERMINAR ao Prefeito de Apiacá, a bem dos
Princípios da Continuidade Administrativa e do Interesse
Público a imediata implementação das referidas ações
com as correspondentes correções indicadas no item
3 da Manifestação Técnica 00066/2018, não obstante
as ressalvas concernentes a responsabilização pelo
cumprimento das ações indicadas.
1.3. DETERMINAR ao Controle Interno do Município
para que proceda ao monitoramento do cumprimento
do Plano de Ação, encaminhando, a este Tribunal
de Contas, o resultado do referido monitoramento,
conforme previsto no artigo 42, inciso IV c/c artigo 43,
inciso VI, da Lei complementar 621, de 08 de março
de 2012, incluindo o cumprimento das alterações aqui
sugeridas.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 31/07/2019 – 25ª Sessão Ordinária da

Primeira Câmara.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
(presidente), Luiz Carlos Ciciliotti da Cunha (relator) e
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun.
5. Membro do Ministério Público de Contas: Heron
Carlos Gomes de Oliveira.
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
Presidente
Decisão 01870/2019-1
Produzido em fase anterior ao julgamento
Processo: 11974/2019-9
Classificação: Prestação de Contas Anual de Prefeito
Exercício: 2018
UG: PMMF - Prefeitura Municipal de Marechal Floriano
Relator: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Responsável: JOAO CARLOS LORENZONI
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – CONTAS DE GOVERNO
– OMISSÃO – PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL
FLORIANO – EXERCÍCIO DE 2018 – REAUTUAÇÃO COMO
FISCALIZAÇÃO/OMISSÃO – NOTIFICAÇÃO E CITAÇÃO –
PRAZO IMPRORROGÁVEL DE 5 (CINCO) DIAS
O EXMO. SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE
FARIAS CHAMOUN:
I RELATÓRIO
Versam os presentes autos sobre a omissão de
encaminhamento, via Sistema CidadES, da Prestação
de Contas Anual (PCA) referente ao exercício de 2018
www.tce.es.gov.br

da Prefeitura Municipal de Marechal Floriano, sob
responsabilidade do prefeito, senhor João Carlos
Lorenzoni.
Em face da omissão, o Núcleo de Controle Externo de
Contabilidade e Economia (NCE) elaborou a Instrução
Técnica Inicial 00388/2019-6 (peça 02), concluindo nos
seguintes termos:
[...]
PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Em face do descumprimento do prazo legal, agravado
pelo não atendimento ao Termo de Notificação
Eletrônico 2743/2019, emitido por esta Corte de Contas
em razão da referida omissão, propõe-se ao relator que
submeta ao Colegiado competente:
1. A edição de Acórdão para aplicação de multa ao
responsável, a ser dosada pelo relator, nos termos do art.
135, incisos VIII e IX, na forma do § 4° do mesmo artigo,
da Lei Complementar 621/2012, c/c art. 389, inciso VIII
e IX, na forma do § 1º do Regimento Interno do TCEES
(aprovado pela Resolução TC 261/2013);
2. Nos termos do art. 1º, XXVII e caput do art. 77 da
Lei Complementar 621/2012, que o Poder Legislativo
respectivo seja comunicado do não encaminhamento,
dentro do prazo, da Prestação de Contas Anual do
Prefeito;
3. A notificação do responsável determinando o
encaminhamento da Prestação de Contas Anual de
Governo de 2018 (art. 63, III da Lei Complementar
621/2012 e art. 358, III da Resolução TC 261/2013).
[...]
Encaminhados os autos ao Ministério Público Especial
Terça-feira, 13 de agosto de 2019
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de Contas para manifestação, o procurador Luciano
Vieira elaborou o Parecer 02996/2019-1 (peça 06)
acompanhando a área técnica.
II FUNDAMENTOS
Primeiramente, cabe registrar que a omissão no
encaminhamento de prestação de contas anual,
consubstanciada no não envio ou no envio fora do prazo,
é infração passível de multa, conforme consta do artigo
135, VIII, da Lei Complementar Nº 621, 8 de março de
2012.
É importante também esclarecer que o § 4º do citado
dispositivo legal foi recentemente alterado pela Lei
Complementar Estadual 902, de 8 de janeiro de 2019
(publicada em 09/01/2019), passando a prever a aplicação
automática da penalidade, independentemente de
prévia comunicação aos responsáveis. Vejamos:

já que a omissão identificada é posterior à sua entrada
em vigor, pois, como se vê, o prazo para a remessa da
prestação de contas anual em questão exauriu-se em 01
de abril de 2019, conforme extraído do sistema CidadES,
configurando-se, a partir daí, a omissão a ser sancionada.
Além disso, os valores de multa fixados na Resolução
TC 261, de 4 de junho de 2013 (Regimento Interno do
TCEES), foram fixados por meio da Emenda Regimental
10, de 26 de março de 2019, com vigência a partir de 1º
de abril de 2019 (art. 97, ER 10/2019), a saber:
Art. 389. O Tribunal poderá aplicar a multa pecuniária
prevista no art. 135 de sua Lei Orgânica, atualizada na
forma prescrita no seu § 3º, aos responsáveis por contas
e atos adiante indicados, observada a seguinte gradação:

regimental, combinados com o art. 135, da LC 621/2012,
beneficiariam o agente por ocasião da aplicação de
eventual sanção, já que foram reduzidos em relação
aos valores anteriormente previstos, o que observaria
a disposição constitucional constante do art. 5º, XL, da
Constituição Federal:
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de
qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos
estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do
direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à
propriedade, nos termos seguintes:
[...]
XL - a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o
réu;

[...]

[g.n.]

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

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

Analisando os autos, verifico que o gestor está
inadimplente com esta Corte de Contas desde
01/04/2019, não tendo sanado a omissão em questão
até a presente data, conforme extraído do sistema
CidadES.

[...]

Redação Anterior:

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

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

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

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

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

Ainda assim, considerando que houve uma recente
ruptura da prática administrativa até então reiterada
por decorrência de expressa alteração normativa,
mas que antes previa a notificação e a citação prévia
Terça-feira, 13 de agosto de 2019
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do responsável como condição para a aplicação de
penalidade, entendo que cabe recorrer ao disposto nos
artigos 23 e 24, parágrafo único, do Decreto-lei 4.657, de
4 de setembro de 1942 (Lei de Introdução às normas de
Direito Brasileiro - LINDB), para justificar, por enquanto, a
não aplicação de sanção ao senhor João Carlos Lorenzoni
e o seu chamamento aos autos, como segue:
Art. 23. A decisão administrativa, controladora ou
judicial que estabelecer interpretação ou orientação
nova sobre norma de conteúdo indeterminado, impondo
novo dever ou novo condicionamento de direito, deverá
prever regime de transição quando indispensável para
que o novo dever ou condicionamento de direito seja
cumprido de modo proporcional, equânime e eficiente
e sem prejuízo aos interesses gerais.
Art. 24. [...]
Parágrafo único. Consideram-se orientações gerais
as interpretações e especificações contidas em atos
públicos de caráter geral ou em jurisprudência judicial
ou administrativa majoritária, e ainda as adotadas
por prática administrativa reiterada e de amplo
conhecimento público.
Portanto, embora entenda que, tanto pelo critério
hierárquico como pelo cronológico, o art. 21, § 1º, da
Instrução Normativa TC 43, de 5 de dezembro de 2017, não
mais se aplica a casos de omissão no encaminhamento
de contas anuais, voto, pelas razões acima externadas,
por que sejam expedidas notificação e citação ao senhor
João Carlos Lorenzoni para que, no prazo improrrogável
de 5 (cinco) dias, cumpra a obrigação e apresente razões
de justificativas:
Art. 21. [...]

§ 1º. Constatado o descumprimento do prazo previsto
no artigo 20 ou transcorrido o prazo de cinco dias
da expedição da notificação eletrônica sem que o
responsável tenha tomado ciência da mesma, será
autuado processo e expedidas, concomitantemente,
notificação e citação ao responsável, fixando-lhe prazo
de cinco dias improrrogáveis para cumprimento da
obrigação e apresentação das razões de justificativas
pelo não atendimento aos prazos fixados.
Por fim, entendo que é necessário reautuar o presente
processo como fiscalização/omissão, uma vez que em
processos de contas de governo/parecer prévio não se
fala em responsabilização, e a tese aqui discutida é a
aplicação de sanção ao responsável, em face da omissão
do encaminhamento da prestação de contas.
III PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO
Por todo o exposto e com base na competência
outorgada pelo inciso V, do artigo 29, da Resolução
TC 261, de 4 de junho de 2013 (Regimento Interno do
Tribunal de Contas), divirjo do entendimento da área
técnica e do 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. DECISÃO:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, DECIDEM os
conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as
razões expostas pelo relator, em:
1.1. REAUTUAR o presente processo em FISCALIZAÇÃO/
OMISSÃO;
www.tce.es.gov.br

1.2. NOTIFICAR e CITAR o senhor João Carlos Lorenzoni
para que, no prazo improrrogável de 5 (cinco) dias,
cumpra a obrigação e apresente razões de justificativas,
nos termos do art. 21, § 1º da IN 43/2017 combinado
com os artigos 23 e 24, parágrafo único, da LINDB;
1.3. Determinar à Secretaria Geral das Sessões o
encaminhamento ao responsável de cópia desta Decisão
juntamente com os termos de notificação e de citação,
preferencialmente em mídia digital, dando-lhe CIÊNCIA
de que:
1.3.1. a citação ter-se-á como realizada mediante sua
ciência ou quando confirmada por recibo assinado por
pessoa encarregada de receber correspondência ou,
conforme o caso, por membro da família ou empregado
do responsável ou do interessado, na forma do art. 64, I,
II e § 1º, I, da Lei Complementar 621/2012 e art. 359, I, II
e § 2º, I do Regimento Interno;
1.3.2. é assegurado o direito de realizar sustentação oral,
nos moldes autorizados pelos parágrafos do art. 61, da
Lei Complementar Estadual 621/2012;
1.3.3. As demais comunicações de atos processuais,
inclusive da inclusão deste processo em pauta para
julgamento, serão feitas mediante publicação no Diário
Oficial Eletrônico deste Tribunal, em atendimento ao art.
181, da LC 621/2012 e ao art. 359 e 360, do Regimento
Interno desta Corte (diario.tce.es.gov.br/); e
1.3.4. Não cabe recurso da decisão que determinar a
citação do responsável, na forma do art. 153, II da Lei
Complementar Estadual 621/2012 e art. 398, II, da
Resolução TC 261, de 8 de junho de 2013 (Regimento
Interno do Tribunal).
2. Unânime.
Terça-feira, 13 de agosto de 2019
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3. Data da Sessão: 31/07/2019 – 25ª Sessão Ordinária da
Primeira Câmara.

(CIM Expandida Sul), sob a responsabilidade do senhor
Thiago Peçanha Lopes, referente ao exercício de 2017.

4. Especificação do quórum:

No Relatório Técnico 00088/2019-8 (peça 65), a área
técnica apontou indícios de irregularidades, reproduzidos
na Instrução Técnica Inicial (ITI) 00194/2019-6 (peça
66) e na Decisão Segex 00208/2019-4 (peça 67) que
embasou a citação do responsável.

4.1. Conselheiros: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
(presidente), Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
(relator) e Luiz Carlos Ciciliotti da Cunha.
5. Membro do Ministério Público de Contas: Heron
Carlos Gomes de Oliveira.

Produzido em fase anterior ao julgamento

Em atenção ao Termo de Citação 00254/2019-4 (peça
68), o gestor encaminhou documentos e justificativas
(peças 71/74), as quais foram devidamente analisadas
pelo Núcleo de Controle Externo de Contabilidade
e Economia - NCE, que elaborou a Instrução Técnica
Conclusiva 02354/2019-1 (peça 77), opinando pela
irregularidade das contas, nos seguintes termos:

Processo: 08918/2018-9

2 PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO

Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador

Foi examinada a Prestação de Contas Anual do Consórcio
Público da Região Expandida Sul, relativa ao exercício
de 2017, sob a responsabilidade do Sr. Thiago Peçanha
Lopes.

CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
Presidente
Decisão 01856/2019-1

Exercício: 2017
UG: CIM EXPANDIDA SUL - Consórcio Público Região
Expandida Sul
Relator: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Responsável: THIAGO PECANHA LOPES
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE ORDENADOR –
ATOS DE GESTÃO – CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO
EXPANDIDA SUL – EXERCÍCIO DE 2017 – COMUNICAÇÃO
DE DILIGÊNCIA – PRAZO IMPRORROGÁVEL DE 15
(QUINZE) DIAS.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE
FARIAS CHAMOUN:
I RELATÓRIO
Versam os presentes autos sobre a Prestação de Contas
Anual do Consórcio Público da Região Expandida Sul

Conforme exposto, as informações prestadas pelo gestor
não foram suficientes para o afastamento da seguinte
irregularidade:
2.1 - Divergência entre o balanço financeiro e o balanço
patrimonial em relação ao saldo do exercício anterior
da conta caixa e equivalentes de caixa. (Item 3.2.4 do
RTC).
2.2 – Divergência entre o balanço financeiro e o balanço
patrimonial em relação ao saldo do exercício atual da
conta caixa e equivalentes de caixa. (Item 3.2.5 do RTC).
2.3 – Incompatibilidade no registro e pagamento da
contribuição previdenciária patronal (inss) quando
comparado com os valores apurados pela folha de
www.tce.es.gov.br

pagamento. (Item 3.3.1.1 do RTC).
2.4 – Divergência entre inventário de bens móveis e
registros contábeis. (Item 3.5.1 do RTC)
2.5 – Recebimento de valores superiores àqueles
pactuados em contrato de rateio. (Item 3.6.3.1 do RTC)
Assim, quanto ao aspecto técnico-contábil e o disposto
na legislação pertinente, opina-se no sentido de que este
Egrégio Tribunal de Contas julgue IRREGULAR as contas
do Sr. Thiago Peçanha Lopes no exercício da função de
ordenador de despesas do Consórcio Público da Região
Expandida Sul, no exercício de 2017, na forma do artigo
84, inciso III, alínea d, da Lei Complementar Estadual
621/2012, em face da manutenção das irregularidades
2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, desta instrução, bem como
aplicação da MULTA prevista no artigo 135, I da mesma
Lei.
Sugere-se, ainda,
1) A emissão de determinação ao atual ordenador de
despesas, ou a quem lhe vier a substituir, para que:
Faça conciliação entre os valores apurados pela folha
de pagamento e aqueles registrados na contabilidade,
e recolha, se devido, o valor de R$11.872,70 (item 2.3
desta instrução), bem como apure responsabilidade
pelo pagamento de multas e juros de mora na forma da
IN TC nº 32/2014, considerando que tais despesas não
atendem ao interesse público.
Providencie o encaminhamento em anexo ao relatório
de gestão na próxima prestação de contas, o processo
que autorizou as baixas no valor de R$80.100,50 na
conta de bens móveis no exercício de 2018 (item 2.4
desta instrução).
Apresente os documentos (termos aditivos) ou
Terça-feira, 13 de agosto de 2019
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justificativas que fizeram com que os municípios de
Piúma e Guarapari, repassassem ao Consórcio, valores
superiores aos pactuados no contrato de rateio (item 2.5
desta instrução).

da ITC 2354/2019).

Encaminhados os autos ao Ministério Público Especial
de Contas para manifestação, o procurador Heron Carlos
Gomes de Oliveira elaborou o Parecer 03315/20192 (peça 81) acompanhando o entendimento da área
técnica.

II.1 INCOMPATIBILIDADE NO REGISTRO E PAGAMENTO
DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL (INSS)
QUANDO COMPARADO COM OS VALORES APURADOS
PELA FOLHA DE PAGAMENTO. (Item 3.3.1.1 do RT
88/2019 e 2.3 da ITC 2354/2019).

II FUNDAMENTOS
Na Instrução Técnica Conclusiva 02354/2019-1 (peça
77) foram analisados os argumentos apresentados pela
defesa, tendo a área técnica sugerido a manutenção dos
seguintes indicativos de irregularidades:
Divergência entre o balanço financeiro e o balanço
patrimonial em relação ao saldo do exercício anterior
da conta caixa e equivalentes de caixa (Item 3.2.4 do RT
88/2019 e 2.1 da ITC 2354/2019);
Divergência entre o balanço financeiro e o balanço
patrimonial em relação ao saldo do exercício atual da
conta caixa e equivalentes de caixa (Item 3.2.5 do RT
88/2019 e 2.2 da ITC 2354/2019).;
Incompatibilidade no registro e pagamento da
contribuição previdenciária patronal (INSS) quando
comparado com os valores apurados pela folha de
pagamento (Item 3.3.1.1 do RT 88/2019 e 2.3 da ITC
2354/2019);

Nesta ocasião, passo a análise especificamente dos
indicativos de irregularidades constantes nos itens 2.3 e
2.5 da Instrução Técnica Conclusiva 02354/2019-1.

Base legal: artigos 85, 87, 102 e 103 da Lei Federal
4.320/64 e artigo 15, I c/c 22, I e II da Lei Federal
8212/1991.
Foi apontado no Relatório Técnico 00088/2019-8 (peça
65) que as contribuições previdenciárias patronais do
Regime Geral de Previdência Social (RGPS) registradas
na folha de pagamento totalizavam o montante de
R$ 45.486,25, enquanto o empenho, liquidação e
pagamento era de R$ 33.613,55, representando 73,89%
dos valores devidos.
Em sede de defesa, o responsável aduziu que o valor
correto dos empenhos e liquidações era de R$ 48.977,45
e não R$ 33.613,55, encaminhando em anexo o Balancete
da Despesa e Balanço Orçamentário.

Divergência entre inventário de bens móveis e registros
contábeis (Item 3.5.1 do RT 88/2019 e 2.4 da ITC
2354/2019);

A área técnica, por sua vez, observou que o montante de
R$ 48.977,45 está inscrito na conta contábil 31901300000
– obrigações patronais, não sendo possível afirmar
que aquele valor se refere totalmente a contribuição
previdenciária patronal, tendo em vista a existência de
outros encargos tratados como obrigação patronal que
são lançados nesta mesma conta contábil.

Recebimento de valores superiores àqueles pactuados
em contrato de rateio (Item 3.6.3.1 do RT 88/2019 e 2.5

Registrou ainda, que o arquivo Folha de Pagamento
do Regime Geral da Previdência (FOLRGP) não trouxe
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os valores patronais, desta forma, para apuração da
contribuição patronal foi considerado a alíquota de 22%
sobre a base de cálculo de R$ 206.755,74.
Assim, a área técnica concluiu pela manutenção
do indicativo de irregularidade, sugerindo ainda,
determinação ao gestor, para que faça conciliação entre
os valores apurados na folha de pagamento e aqueles
registrados na contabilidade, recolhendo, se devido, o
valor de R$ 11.872,70.
Pois bem, analisando os autos, entendo que assiste razão
à área técnica quanto à impossibilidade de se afirmar
que o montante de R$ 48.977,45, constante na conta
contábil 31901300000 - obrigações patronais, se refere
exclusivamente a contribuição previdenciária patronal,
tendo em vista que a referida rubrica orçamentária
suporta outros encargos, como o FGTS.
No entanto, divirjo da área técnica quanto à manutenção
do indicativo de irregularidade, pois, nesta etapa
processual, também não é possível saber quanto do
montante de R$ 48.777,45 se refere a contribuição
patronal do RGPS, não restando comprovado, se houve
um recolhimento previdenciário a menor ou apenas
uma divergência formal entre a folha de pagamento e o
balancete da despesa.
Assim, entendo que para uma análise mais proficiente
sobre a irregularidade, é necessária a realização de
diligência, para que o gestor, informe e comprove o
montante pago referente a contribuição previdenciária
patronal devida ao RGPS no exercício de 2017.
II.2 RECEBIMENTO DE VALORES SUPERIORES ÀQUELES
PACTUADOS EM CONTRATO DE RATEIO (Item 3.6.3.1 do
RT 88/2019 e 2.5 da ITC 2354/2019).
Terça-feira, 13 de agosto de 2019
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Base legal: cláusula terceira dos respectivos contratos
de rateio; cláusula sétima do contrato social do CIM
Expandida Sul; art. 8º, § 3º e art.10 § único da Lei
11.107/05.
O indicativo de irregularidade em tela diz respeito aos
valores repassados ao CIM Expandida Sul que excedem
aos valores pactuados no contrato dos municípios
consorciados.
No RT 88/2019 (peça 65) foi apontado que o contrato
de rateio com o Município de Guarapari era de R$
2.516.721,06, sendo repassado ao consórcio a ordem de
R$ 3.062.702,90, ou seja, R$ 545.981,84 a maior que o
valor firmado no contrato.
Foi apontado ainda, que o contrato de rateio com o
Município de Rio Novo do Sul era de R$ 3.320.000,00,
sendo repassado ao consórcio a ordem de R$
3.724.000,00, ou seja, R$ 404.000,00 a maior que o valor
firmado no contrato.
Devidamente citado, o responsável esclareceu
inicialmente, que o valor apontado não se refere ao
Município de Rio Novo do Sul e sim ao Município de
Piúma.
Em seguida, informou que o Município de Piúma
realizou dois aditivos ao contrato de rateio Nº
001/2017, sendo o primeiro termo aditivo no valor de
R$ 800.00,00 e o segundo no valor de R$ 600.000,00,
atualizando o contrato de rateio de R$ 2.520.000,00 para
R$ 3.920.000,00, sendo repassado no exercício de 2017
o valor de R$ 3.724.000,00 e R$ 196.000,00 no exercício
de 2018.
Após análise das justificativas e documentos, a área
técnica ressaltou que embora a defesa tenha dito que

constava dois termos aditivos que elevavam o valor
do contrato, não foi encontrado o termo aditivo no
valor de R$ 600.000,00 nos documentos apresentados
pela defesa, e nem em consulta ao sítio eletrônico do
Consórcio.
Quanto aos valores repassados a maior pelo Município
de Guarapari no valor de R$ 545.981,44, registrou a área
técnica que a defesa não apresentou justificativas.
Pelo exposto, a área técnica sugeriu a manutenção do
indicativo de irregularidade.
Pois bem, analisando os autos, verifico que as alegações
da defesa, embora pertinentes, não estão apoiadas na
documentação necessária para confirmar as alegações
do gestor, uma vez que não consta nos autos, o termo
aditivo de R$ 600.000,00, que eleva o contrato de rateio
com o Município de Piúma de R$ 3.320.000,00 para R$
3.920.000,00.
Quanto ao valor de R$ 545.981,44 referente ao contrato
firmado com o Município de Guarapari, de fato o gestor
não apresentou justificativas em sua defesa. No entanto,
considerando que os presentes autos serão convertidos
em diligência, não vislumbro prejuízo para que o gestor
se manifeste sobre este ponto nesta ocasião, em sintonia
com o princípio da verdade material disposto no art. 240
da Resolução TC 261/2013 (Regimento Interno).
Assim, entendo que, para obter um melhor juízo a
respeito da irregularidade, é importante que constem
nos autos, o termo aditivo de R$ 600.000,00 referente ao
contrato de rateio do Município de Piúma, e documentos
que justifiquem o pagamento a maior de R$ 545.981,84
no contrato firmado com o Município de Guarapari.
III PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO
www.tce.es.gov.br

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 TCEES), divergindo
do entendimento técnico e do Ministério Público de
Contas, VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a
seguinte proposta de deliberação:
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Conselheiro relator
1. DECISÃO:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, DECIDEM os
conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as
razões expostas pelo relator, em:
1.1. Determinar a realização de COMUNICAÇÃO DE
DILIGÊNCIA, na forma do artigo 358, II da Resolução
TC 261/2013 (Regimento Interno), para que, no prazo
improrrogável de 15 (quinze) dias, o senhor Thiago
Peçanha Lopes, ordenador de despesas do Consórcio
Público da Região Expandida Sul, referente ao exercício
de 2017:
1.1.1. Informar e comprovar o montante pago referente
a contribuição previdenciária patronal devida ao RGPS
no exercício de 2017;
1.1.2. Apresentar o termo aditivo de R$ 600.000,00
referente ao contrato de rateio do Município de Piúma,
e documentos que justifiquem o pagamento a maior de
R$ 545.981,84 no contrato firmado com o Município de
Guarapari.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 31/07/2019 – 25ª Sessão Ordinária da
Primeira Câmara.
Terça-feira, 13 de agosto de 2019
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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.
5. Membro do Ministério Público de Contas: Heron
Carlos Gomes de Oliveira.
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
Presidente
Decisão 01879/2019-2
Produzido em fase anterior ao julgamento
Processo: 08828/2019-8
Classificação: Controle Externo > Fiscalização > Omissão
UG: FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social de São
Gabriel da Palha
Relator: Márcia Jaccoud Freitas
Responsável: POLYANNA BARCELOS DOS SANTOS
BRAGATO
CONTROLE EXTERNO – FISCALIZAÇÃO – OMISSÃO
NO ENCAMINHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
MENSAL – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DE SÃO GABRIEL DA PALHA – MESES 01, 02, 03 e
04/2019 – CITAÇÃO – PRAZO IMPRORROGÁVEL DE 5
(CINCO) DIAS
A EXMA. SRA. CONSELHEIRA SUBSTITUTA MARCIA
JACCOUD FREITAS:
Versam os presentes autos sobre a omissão no
encaminhamento, por meio do sistema CidadES, das
Prestações de Contas Mensais relativas aos meses 01,
02, 03 e 04 do exercício de 2019, do Fundo Municipal

de Assistência Social de São Gabriel da Palha, sob
responsabilidade da senhora Polyanna Barcelos dos
Santos Bragato.

artigo 135, inciso VIII e § 4º, da Lei Complementar n.º
621/2012.

Em razão das omissões, esta Corte de Contas emitiu
Termo de Notificação Eletrônico n.º 03591/20199 (anexo da Manifestação Técnica n.º 05759/20191) ao responsável, para que enviasse as Prestações de
Contas Mensais. Contudo, a senhora Polyanna Barcelos
dos Santos Bragato deixou transcorrer o prazo para a
apresentação da referida documentação.

Primeiramente, cabe registrar que a omissão no
encaminhamento de prestações de contas mensais –
que se consubstancia no não envio ou no envio fora do
prazo da documentação –, é infração passível de multa,
conforme consta do artigo 135, VIII, da Lei Complementar
n.º 621/2012.

Assim, o Núcleo de Controle Externo de Contabilidade
e Economia – NCE, através da Manifestação Técnica
n.º 05759/2019-1, sugeriu a aplicação de multa ao
responsável, nos seguintes termos:
[...]
PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Em face do descumprimento do prazo legal e o não
atendimento ao Termo de Notificação Eletrônico
3591/2019 emitido por esta Corte de Contas em razão
da referida omissão, propõe-se ao relator que submeta
ao Colegiado competente:
1. A edição de Acórdão para aplicação de multa ao
responsável, a ser dosada pelo relator, nos termos do
art. 135, inciso VIII, na forma do § 4° do mesmo artigo, da
Lei Complementar 621/2012, c/c art. 389, inciso VIII, na
forma do § 1º do Regimento Interno do TCEES (aprovado
pela Resolução TC 261/2013).

II FUNDAMENTOS

É importante também esclarecer que o § 4º do citado
dispositivo legal foi recentemente alterado pela Lei
Complementar Estadual n.º 902/2019, passando
a prever a aplicação automática da penalidade,
independentemente de prévia comunicação aos
responsáveis. Vejamos:
Art. 135. O Tribunal de Contas poderá aplicar multa de
até R$ 100.000,00 (cem mil reais), ou valor equivalente
em outra moeda que venha a ser adotada como moeda
nacional, aos responsáveis por:
[...]
VIII - não envio ou envio fora do prazo de documentos
e/ou informações que compõem a prestação de contas;
[...]

[...]

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

O Ministério Público de Contas, por meio do Parecer n.º
02094/2019-7, de lavra do procurador Luciano Vieira,
ratificou o entendimento técnico e sugeriu a aplicação
de multa pecuniária ao responsável, com fulcro no

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

www.tce.es.gov.br
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entrada em vigor, pois, como se vê, o prazo para a
remessa das prestações mensais em questão exauriu-se
em 20/02/2019, 10/03/2019, 10/04/2019 e 10/05/2019,
conforme extraído do sistema CidadES, configurando-se,
a partir daí as omissões a serem sancionadas.

beneficiariam o agente por ocasião da aplicação de
eventual sanção, já que foram reduzidos em relação
aos valores anteriormente previstos, o que observaria
a disposição constitucional constante do art. 5º, XL, da
Constituição Federal:

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

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

Art. 389. O Tribunal poderá aplicar a multa pecuniária
prevista no art. 135 de sua Lei Orgânica, atualizada na
forma prescrita no seu § 3º, aos responsáveis por contas
e atos adiante indicados, observada a seguinte gradação:

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

[...]

[g.n.]

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

Analisando os autos, verifico que o gestor esteve
inadimplente com esta Corte de Contas desde 20 de
fevereiro de 2019, suprindo as omissões, respectivamente,
em 28/05/2019, 28/05/2019, 29/05/2019 e 31/05/2019,
conforme informação extraída do sistema CidadES.

Redação Anterior:

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

VIII - não envio ou envio fora do prazo de documentos
e ou informações que compõem a prestação de contas:
multa no valor compreendido entre dois e dez por cento;
[...]
§ 1º A multa aplicada com fundamento nos incisos IV
a IX, XIII e XIV, prescinde de prévia comunicação dos
responsáveis. (Redação dada pela Emenda Regimental
nº 010, de 26.3.2019).
Nesse caso, ainda que posterior à omissão identificada,
os novos valores estipulados a partir da alteração
regimental, combinados com o art. 135, da LC 621/2012,

Ainda assim, considerando que houve uma recente
ruptura da prática administrativa até então reiterada
por decorrência de expressa alteração normativa,
mas que antes previa a notificação e a citação prévia
do responsável como condição para a aplicação de
www.tce.es.gov.br

penalidade, entendo que cabe recorrer ao disposto nos
artigos 23 e 24, parágrafo único, do Decreto-lei 4.657, de
4 de setembro de 1942 (Lei de Introdução às normas de
Direito Brasileiro - LINDB), para justificar, por enquanto,
a não aplicação de sanção à senhora Polyanna Barcelos
dos Santos Bragato e o seu chamamento aos autos,
como segue:
Art. 23. A decisão administrativa, controladora ou
judicial que estabelecer interpretação ou orientação
nova sobre norma de conteúdo indeterminado, impondo
novo dever ou novo condicionamento de direito, deverá
prever regime de transição quando indispensável para
que o novo dever ou condicionamento de direito seja
cumprido de modo proporcional, equânime e eficiente
e sem prejuízo aos interesses gerais.
Art. 24. [...]
Parágrafo único. Consideram-se orientações gerais
as interpretações e especificações contidas em atos
públicos de caráter geral ou em jurisprudência judicial
ou administrativa majoritária, e ainda as adotadas
por prática administrativa reiterada e de amplo
conhecimento público.
Portanto, embora entenda que, tanto pelo critério
hierárquico como pelo cronológico, o art. 21, § 1º,
da Instrução Normativa TC 43, de 5 de dezembro
de 2017, não mais se aplica a casos de omissão no
encaminhamento de contas mensais, voto, pelas razões
acima externadas, por que seja expedida citação à
senhora Polyanna Barcelos dos Santos Bragato para
que, no prazo improrrogável de 5 (cinco) dias apresente
razões de justificativas:
Art. 21. [...]
Terça-feira, 13 de agosto de 2019
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§ 1º. Constatado o descumprimento do prazo previsto
no artigo 20 ou transcorrido o prazo de cinco dias
da expedição da notificação eletrônica sem que o
responsável tenha tomado ciência da mesma, será
autuado processo e expedidas, concomitantemente,
notificação e citação ao responsável, fixando-lhe prazo
de cinco dias improrrogáveis para cumprimento da
obrigação e apresentação das razões de justificativas
pelo não atendimento aos prazos fixados.
Em 15 de julho de 2019.
MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Conselheira Substituta
1. DECISÃO:
DECIDEM os Conselheiros do Tribunal de Contas do
Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão da Primeira
Câmara, ante as razões expostas pela Relatora, em:
1.1. CITAR a senhora Polyanna Barcelos dos Santos
Bragato para que, no prazo improrrogável de 5 (cinco)
dias, apresente razões de justificativas, nos termos do
art. 21, § 1º da IN 43/2017 combinado com os artigos 23
e 24, parágrafo único, da LINDB;
1.2. Determinar à Secretaria Geral das Sessões o
encaminhamento à responsável de cópia desta Decisão
juntamente com os termos de notificação e de citação,
preferencialmente em mídia digital, dando-lhe CIÊNCIA
de que:
1.2.1. A citação ter-se-á como realizada mediante sua
ciência ou quando confirmada por recibo assinado por
pessoa encarregada de receber correspondência ou,
conforme o caso, por membro da família ou empregado
do responsável ou do interessado, na forma do art. 64, I,
II e § 1º, I, da Lei Complementar 621/2012 e art. 359, I, II

e § 2º, I do Regimento Interno;

Processo: 09060/2019-6

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

Classificação: Controle Externo > Fiscalização > Omissão

1.2.3. As demais comunicações de atos processuais,
inclusive da inclusão deste processo em pauta para
julgamento, serão feitas mediante publicação no Diário
Oficial Eletrônico deste Tribunal, em atendimento ao art.
181, da LC 621/2012 e ao art. 359 e 360, do Regimento
Interno desta Corte (diario.tce.es.gov.br/); e
1.2.4. Não cabe recurso da decisão que determinar a
citação do responsável, na forma do art. 153, II da Lei
Complementar Estadual 621/2012 e art. 398, II, da
Resolução TC 261, de 8 de junho de 2013 (Regimento
Interno do Tribunal).
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 31/07/2019 – 25ª Sessão Ordinária da
Primeira Câmara.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
(presidente) e Luiz Carlos Ciciliotti da Cunha.
4.2. Conselheira substituta: Marcia Jaccoud Freitas
(relatora/convocada).
5. Membro do Ministério Público de Contas: Heron
Carlos Gomes de Oliveira.
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
Presidente
Decisão 01877/2019-3
Produzido em fase anterior ao julgamento
www.tce.es.gov.br

UG: SEMTUR - Secretaria de Turismo e Cultura de Aracruz
Relator: Luiz Carlos Ciciliotti da Cunha
Responsável: FLAVIA CANDIDA FERREIRA SANTOS
FISCALIZAÇÃO / OMISSÃO – DEIXAR DE APLICAR MULTA
– CITAR (MESES 02 e 03/2019) – PRAZO DE 05 (CINCO)
DIAS – CONSIDERAR SANEADA A OMISSÃO DO MÊS
04/2019 – CIÊNCIA.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO LUIZ CARLOS CICILIOTTI DA
CUNHA:
Tratam os autos de Fiscalização / Omissão no
Encaminhamento dos Arquivos da Prestação de Contas
Mensal – Sistema Cidades, referente aos meses 02,
03 e 04 de 2019, da Secretaria de Turismo e Cultura
de Aracruz, sob a responsabilidade da Senhora Flávia
Cândida Ferreira Santos.
Registre-se que antes da constituição dos presentes autos
foi emitida notificação à responsável, através do Sistema
Cidades deste Egrégio Tribunal de Contas, conforme o
Termo de Notificação Eletrônico 3596/2019-1, em razão
da referida omissão.
A área técnica, através do Núcleo de Controle Externo
de Contabilidade e Economia – NCE, nos termos da
Manifestação Técnica nº 05883/2019-6, sugeriu a
aplicação de multa à responsável, em razão do não
atendimento ao Termo de Notificação Eletrônico
3596/2019-1.
O Ministério Público de Contas, nos termos do Parecer
nº 02158/2019-3, da lavra do Procurador Dr. Luciano
Vieira, acompanhou o posicionamento da área técnica.
Terça-feira, 13 de agosto de 2019
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É o sucinto relatório.
VOTO
1. DA FUNDAMENTAÇÃO:
Da análise dos autos, verifico que a área técnica, nos
termos da Manifestação Técnica nº 05883/2019-6, assim
se posicionou, verbis:
[...]
PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO.
Em face do descumprimento do prazo legal e do não
atendimento ao Termo de Notificação Eletrônico
3596/2019 emitido por esta Corte de Contas, em razão
da referida omissão, propõe-se ao relator que submeta
ao Colegiado competente:
1. A edição de Acórdão para aplicação de multa ao
responsável, a ser dosada pelo relator, nos termos do
art. 135, inciso VIII, na forma do § 4° do mesmo artigo,
da Lei Complementar 621/2012, c/c art. 389, inciso
VIII, na forma do § 1º do Regimento Interno do TCEES
(aprovado pela Resolução TC 261/2013). – g.n.
O Ministério Público de Contas acompanhou na íntegra,
o posicionamento da área técnica, conforme Parecer nº
02158/2019-3.
Cabe informar, que em se tratando de notificação
eletrônica, a Instrução Normativa TC nº 43/2017,
alterada parcialmente pela Instrução Normativa TC nº
47/2018, assim preceitua, litteris:
[...]
“Art. 20 Na hipótese de descumprimento dos prazos
para envio e homologação das remessas previstos
nesta Instrução Normativa, bem como da existência de
solicitação de retificação de arquivos, o TCEES expedirá

notificação ao responsável, por meio eletrônico,
fixando-lhe prazo de cinco dias para cumprimento da
obrigação. (...)
“Art. 21 A notificação eletrônica de que trata o artigo
anterior será feita por meio de documento gerado no
CidadES, denominado termo de notificação eletrônico,
cientificando o gestor ou responsável acerca da
inadimplência, bem como da existência de solicitação de
retificação de arquivos.
§ 1º. Constatado o descumprimento do prazo previsto
no artigo 20 ou transcorrido o prazo de cinco dias
da expedição da notificação eletrônica sem que o
responsável tenha tomado ciência da mesma, será
autuado processo e expedidas, concomitantemente,
notificação e citação ao responsável, fixando-lhe prazo
de cinco dias improrrogáveis para cumprimento da
obrigação e apresentação das razões de justificativas
pelo não atendimento aos prazos fixados.
§ 2º. Caso não acolhidas as razões de justificativas,
independente do cumprimento da obrigação prevista no
§ 1º, o responsável estará sujeito à multa, de acordo com
as disposições da Lei Complementar Estadual 621/2012
e do Regimento Interno do TCEES. – g.n.
Constato que a área técnica, acompanhada pelo Parquet
de Contas sugeriu aplicação de multa, na forma do
artigo 135, inciso VIII, e § 4° do mesmo artigo, da Lei
Complementar Estadual 621/2012, c/c art. 389, inciso
VIII, na forma do § 1º do Regimento Interno do TCEES,
Resolução TC nº 261/2013, vejamos:
Art. 135. O Tribunal de Contas poderá aplicar multa de
até R$ 100.000,00 (cem mil reais), ou valor equivalente
em outra moeda que venha a ser adotada como moeda
www.tce.es.gov.br

nacional, aos responsáveis por:
(...)
IV - não atendimento, no prazo fixado, sem causa
justificada, à diligência do Relator ou à decisão do
Tribunal de Contas;
V - obstrução ao livre exercício das inspeções e auditorias
determinadas;
VI - sonegação de processo, documento ou informação,
em procedimentos de fiscalização realizados pelo
Tribunal de Contas;
VII - reincidência no descumprimento de determinação
do Tribunal de Contas;
VIII - não envio ou envio fora do prazo de documentos
e/ou informações que compõem a prestação de contas;
IX - inobservância de prazos legais ou regulamentares
para remessa ao Tribunal de Contas de balancetes,
balanços, informações, demonstrativos contábeis ou de
quaisquer outros relatórios, documentos ou arquivos
solicitados, inclusive em meio eletrônico, salvo o
disposto em lei específica;
(...)
XIV - requerimento de juntada de documentos em
sustentação oral fora da hipótese autorizada pelo § 2º
do artigo 61; (Inciso incluído pela LC nº 902/2019 – DOE
9.1.2019)
XV - litigância de má-fé.
(...)
§ 4º A multa aplicada com fundamento nos incisos IV
a IX, XIV e XV prescinde de prévia comunicação dos
responsáveis. – g.n.
Já o artigo 389, da Resolução TC 261/2013 - Regimento
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Interno, assim dispõe, verbis:
Art. 389. O Tribunal poderá aplicar a multa pecuniária
prevista no art. 135 de sua Lei Orgânica, atualizada
na forma prescrita no seu § 3º, aos responsáveis por
contas e atos adiante indicados, observada a seguinte
gradação:
(...)
VIII - não envio ou envio fora do prazo de documentos
e ou informações que compõem a prestação de contas:
multa no valor compreendido entre meio e dez por
cento;
(...)
1º A multa aplicada com fundamento nos incisos IV
a IX, XIII e XIV, prescinde de prévia comunicação dos
responsáveis. – g.n.
Da leitura dos dispositivos supramencionados, verifico
que os respectivos artigos facultam que, “o Tribunal de
Contas poderá aplicar a multa pecuniária”.
Cabe ressaltar, que ao consultar o Sistema Cidades
verifica-se que o gestor encaminhou intempestivamente
a esta Corte de Contas, as prestações de contas mensais
em apreço.

sendo que o arquivo foi encaminhado e homologado,
somente em 18/06/2019, conforme os seguintes dados
extraídos do respectivo sistema, vejamos:

389, inciso VIII, na forma do § 1º do Regimento Interno
do TCEES, Resolução TC nº 261/2013, após a oitiva da
responsável, em face das razões antes expendidas;

Neste contexto, com relação aos meses 02 e 03 de 2019,
em que pese o posicionamento da área técnica e do
Parquet de Contas, com a devida venia, deixo de imputar
multa à responsável, neste momento processual, motivo
pelo qual entendo que deve ser expedida citação à
gestora, no sentido de que apresente justificativas, em
razão do descumprimento do Termo de Notificação
Eletrônico 3596/2019-1, e caso não sejam suficientes, a
multa poderá ser aplicada.

1.2. CITAR à Senhora Flávia Cândida Ferreira Santos, com
fundamento no art. 56, inciso II, da Lei Complementar
Estadual nº 621/2012, para que, no prazo de 05 (cinco)
dias, apresente alegações de defesa, em razão do não
atendimento ao Termo de Notificação Eletrônico
3596/2019, referente a Prestação de Contas Mensal
dos meses 02 e 03 de 2019, alertando-a de que poderá
exercer sua defesa por todos os meios em direito
admitidos, e, querendo, exercer o direito de sustentação
oral, nos termos do disposto no art. 327, § 1º, da
Resolução TC nº 261/2013, Regimento Interno, quando
do julgamento dos presentes autos, cuja data será
devidamente publicada no Diário Oficial Eletrônico do
Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, na forma
do art. 101, da Resolução TC nº 261/2013, informando-a
de que não cabe recurso da decisão que determinar a
citação do responsável, na forma do art. 153, II da Lei
Complementar Estadual 621/2012 e art. 398, II, da
Resolução TC 261, de 8 de junho de 2013;

Quanto ao mês 04 de 2019, deixo de imputar multa
à responsável, contudo, entendo que foi saneada a
omissão do referido mês.
2. DOS DISPOSITIVOS:
Ante o exposto, divergindo do entendimento da área
técnica e do Ministério Público de Contas, VOTO no
sentido de que o Colegiado aprove a seguinte minuta de
Decisão que submeto à sua consideração.
LUIZ CARLOS CICILIOTTI DA CUNHA
Relator

Os arquivos relativos aos meses 02 e 03 de 2019 foram
encaminhados e homologados, respectivamente,
somente em 07/06/2019 e 13/06/2019, conforme
os seguintes dados extraídos do respectivo sistema,
vejamos:

1. DECISÃO:

Com relação ao mês 04 de 2019, a responsável foi
notificada em 14/05/2019, conforme Termo de
Notificação Eletrônico 03596/2019, porém, constatouse que o prazo para atendimento venceu 20/05/2019,

1.1. DEIXAR DE APLICAR MULTA à Senhora Flávia
Cândida Ferreira Santos, podendo fazê-lo, se for o caso,
na forma do artigo 135, inciso VIII, e § 4° do mesmo
artigo, da Lei Complementar Estadual 621/2012, c/c art.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, DECIDEM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as
razões expostas pelo relator, em:
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1.3. CONSIDERAR saneada a omissão relativa ao mês
04 de 2019, pelas razões antes expendidas, dando-se
ciência aos interessados;
1.4. DISPONIBILIZAR a agente responsável, cópia da
Manifestação Técnica nº 05883/2019-6 e desta decisão.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 31/07/2019 – 25ª Sessão Ordinária da
Primeira Câmara.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
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(presidente) e Luiz Carlos Ciciliotti da Cunha (relator).
4.2. Conselheiros substituto: Marcia Jaccoud Freitas
(convocada).
5. Membro do Ministério Público de Contas: Heron
Carlos Gomes de Oliveira.
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
Presidente
Decisão 01878/2019-8
Produzido em fase anterior ao julgamento
Processo: 11972/2019-1
Classificação: Prestação de Contas Anual de Prefeito
Exercício: 2018
UG: PMBSF - Prefeitura Municipal de Barra de São
Francisco
Relator: Luiz Carlos Ciciliotti da Cunha
Responsável: ALENCAR MARIM
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (PREFEITO) – EXERCÍCIO
2018 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO
FRANCISCO- OMISSÃO – DEIXAR DE APLICAR MULTA
– CITAR - NOTIFICAR – PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS –
COMUNICAR AO PODER LEGISLATIVO.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO LUIZ CARLOS CICILIOTTI DA
CUNHA:
Tratam os autos de Omissão no Encaminhamento dos
Arquivos da Prestação de Contas Anual (Prefeito) –
Sistema Cidades, referente ao exercício de 2018, da
Prefeitura Municipal de Barra de São Francisco, sob a
responsabilidade do Sr. Alencar Marim.
Registre-se que antes da constituição dos presentes

autos foi emitida notificação ao responsável, através
do Sistema Cidades deste Egrégio Tribunal de Contas,
conforme o Termo de Notificação Eletrônico 3001/2019,
em razão da referida omissão.

135, incisos VIII e IX, na forma do § 4° do mesmo artigo,
da Lei Complementar 621/2012, c/c art. 389, inciso VIII
e IX, na forma do § 1º do Regimento Interno do TCEES
(aprovado pela Resolução TC 261/2013);

A área técnica, através do Núcleo de Controle Externo de
Contabilidade e Economia – NCE, nos termos da Instrução
Técnica Inicial nº 00387/2019-1, sugeriu a aplicação de
multa ao responsável, em razão do não atendimento
ao Termo de Notificação Eletrônico 3001/2019, bem
como comunicação ao Poder Legislativo respectivo do
não encaminhamento, dentro do prazo, da Prestação de
Contas Anual do Prefeito e notificação do responsável
determinando o envio da Prestação de Contas.

Nos termos do art. 1º, XXVII e caput do art. 77 da Lei
Complementar 621/2012, que o Poder Legislativo
respectivo seja comunicado do não encaminhamento,
dentro do prazo, da Prestação de Contas Anual do
Prefeito;

O Ministério Público de Contas, nos termos do Parecer
nº 03031/2019-3, da lavra do Procurador Dr. Heron
Carlos Gomes de Oliveira, anuiu ao posicionamento da
área técnica.

O Ministério Público de Contas acompanhou na íntegra,
o posicionamento da área técnica, conforme Parecer nº
03031/2019-3.

É o sucinto relatório.
VOTO
FUNDAMENTAÇÃO:
Da análise dos autos, verifico que a área técnica, nos
termos da Instrução Técnica Inicial 00387/2019-1, assim
se posicionou, verbis:
PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO.
Em face do descumprimento do prazo legal, agravado
pelo não atendimento ao Termo de Notificação
Eletrônico 3001/2019, emitido por esta Corte de Contas
em razão da referida omissão, propõe-se ao relator que
submeta ao Colegiado competente:
A edição de Acórdão para aplicação de multa ao
responsável, a ser dosada pelo relator, nos termos do art.
www.tce.es.gov.br

A notificação do responsável determinando o
encaminhamento da Prestação de Contas Anual de
Governo de 2018 (art. 63, III da Lei Complementar
621/2012 e art. 358, III da Resolução TC 261/2013).

Cabe informar, que em se tratando de notificação
eletrônica, a Instrução Normativa TC nº 43/2017,
alterada parcialmente pela Instrução Normativa TC nº
47/2018, assim preceitua, litteris:
[...]
Art. 3º Para os efeitos desta Instrução Normativa
considera-se:
(...)
II – Prestação de Contas Anual (PCA): envio/remessa
dos demonstrativos contábeis, dos relatórios de
gestão e das demais peças e documentos necessários
à constituição da prestação de contas dos responsáveis
pelos jurisdicionados referidos no art. 1º desta Instrução
Normativa, nos termos do Anexo III, constituindo-se em
um processo de contas ordinárias referente a exercício
financeiro determinado;
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(...)
“Art. 20 Na hipótese de descumprimento dos prazos
para envio e homologação das remessas previstos
nesta Instrução Normativa, bem como da existência de
solicitação de retificação de arquivos, o TCEES expedirá
notificação ao responsável, por meio eletrônico,
fixando-lhe prazo de cinco dias para cumprimento da
obrigação.
(...)
“Art. 21 A notificação eletrônica de que trata o artigo
anterior será feita por meio de documento gerado no
CidadES, denominado termo de notificação eletrônico,
cientificando o gestor ou responsável acerca da
inadimplência, bem como da existência de solicitação de
retificação de arquivos.
§ 1º. Constatado o descumprimento do prazo previsto
no artigo 20 ou transcorrido o prazo de cinco dias
da expedição da notificação eletrônica sem que o
responsável tenha tomado ciência da mesma, será
autuado processo e expedidas, concomitantemente,
notificação e citação ao responsável, fixando-lhe prazo
de cinco dias improrrogáveis para cumprimento da
obrigação e apresentação das razões de justificativas
pelo não atendimento aos prazos fixados.
§ 2º. Caso não acolhidas as razões de justificativas,
independente do cumprimento da obrigação prevista no
§ 1º, o responsável estará sujeito à multa, de acordo com
as disposições da Lei Complementar Estadual 621/2012
e do Regimento Interno do TCEES.
(...)
Art. 35 A omissão de informações e o descumprimento
dos prazos estabelecidos nesta Instrução Normativa

sujeitam o responsável à sanção de multa, de acordo
com

solicitados, inclusive em meio eletrônico, salvo o disposto
em lei específica;

as disposições da Lei Complementar Estadual 621/2012
e do Regimento Interno do TCEES. – g.n.

(...)

Constato que a área técnica, acompanhada pelo Parquet
de Contas sugeriu aplicação de multa, na forma do
artigo 135, inciso VIII e IX, e § 4° do mesmo artigo, da Lei
Complementar Estadual 621/2012, c/c art. 389, inciso
VIII e IX, na forma do § 1º do Regimento Interno do
TCEES, Resolução TC nº 261/2013, 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:
(...)
IV - não atendimento, no prazo fixado, sem causa
justificada, à diligência do Relator ou à decisão do
Tribunal de Contas;
V - obstrução ao livre exercício das inspeções e auditorias
determinadas;
VI - sonegação de processo, documento ou informação,
em procedimentos de fiscalização realizados pelo
Tribunal de Contas;
VII - reincidência no descumprimento de determinação
do Tribunal de Contas;
VIII - não envio ou envio fora do prazo de documentos
e/ou informações que compõem a prestação de contas;
IX - inobservância de prazos legais ou regulamentares
para remessa ao Tribunal de Contas de balancetes,
balanços, informações, demonstrativos contábeis ou de
quaisquer outros relatórios, documentos ou arquivos
www.tce.es.gov.br

XIV - requerimento de juntada de documentos em
sustentação oral fora da hipótese autorizada pelo § 2º
do artigo 61; (Inciso incluído pela LC nº 902/2019 – DOE
9.1.2019)
XV - litigância de má-fé.
(...)
§ 4º A multa aplicada com fundamento nos incisos IV
a IX, XIV e XV prescinde de prévia comunicação dos
responsáveis. – g.n.
Já o artigo 389, da Resolução TC 261/2013 - Regimento
Interno, assim dispõe, verbis:
Art. 389. O Tribunal poderá aplicar a multa pecuniária
prevista no art. 135 de sua Lei Orgânica, atualizada
na forma prescrita no seu § 3º, aos responsáveis por
contas e atos adiante indicados, observada a seguinte
gradação:
(...)
VIII - não envio ou envio fora do prazo de documentos
e ou informações que compõem a prestação de contas:
multa no valor compreendido entre meio e dez por
cento;
(...)
1º A multa aplicada com fundamento nos incisos IV
a IX, XIII e XIV, prescinde de prévia comunicação dos
responsáveis. – g.n.
Da leitura dos dispositivos supramencionados, verifico
que os respectivos artigos facultam que, “o Tribunal de
Contas poderá aplicar a multa pecuniária”.
Terça-feira, 13 de agosto de 2019

56

ATOS DA 1a CÂMARA

Assim, em que pese o posicionamento da área técnica
e do Parquet de Contas, com a devida venia, deixo
de imputar multa ao responsável, neste momento
processual, podendo fazê-lo, se for o caso, em face de
reincidência no descumprimento da notificação ou
após a sua oitiva, motivo pelo qual entendo que deve
ser expedida citação ao gestor, oportunizando a ampla
defesa e o contraditório, no sentido de que apresente
justificativas, em razão do descumprimento do Termo
de Notificação Eletrônico 03001/2019-2, bem como que
seja reiterada a notificação, para que, encaminhe a este
Egrégio Tribunal de Contas, os arquivos da Prestação de
Contas Anual (Prefeito) do exercício de 2018.
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO:
Ante o exposto, divergindo do entendimento da área
técnica e do Ministério Público de Contas, VOTO no
sentido de que o Colegiado aprove a seguinte minuta de
Decisão que submeto à sua consideração.
LUIZ CARLOS CICILIOTTI DA CUNHA
Relator
1. DECISÃO:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, DECIDEM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as
razões expostas pelo relator, em:
1.1. DEIXAR DE APLICAR MULTA ao Sr. Alencar Marim,
podendo fazê-lo, se for o caso, na forma do artigo 135,
inciso VIII, e § 4° do mesmo artigo, da Lei Complementar
Estadual 621/2012, c/c art. 389, inciso VIII, na forma do
§ 1º do Regimento Interno do TCEES, Resolução TC nº
261/2013, após a oitiva do responsável ou em caso de
reincidência, em face das razões antes expendidas;

1.2. CITAR o Sr. Alencar Marim, com fundamento no art.
56, inciso II, da Lei Complementar Estadual nº 621/2012,
para que, no prazo de 05 (cinco) dias, apresente
alegações de defesa, em razão do não atendimento ao
Termo de Notificação Eletrônico 03001/2019-2;
1.3. REITERAR A NOTIFICAÇÃO ao responsável
determinando o encaminhamento da Prestação de
Contas Anual de Governo de 2018 (art. 63, III da Lei
Complementar 621/2012 e art. 358, III da Resolução TC
261/2013), no prazo de 05 (cinco dias); cientificando-o
de que, em não atendendo a presente notificação poderá
incorrer em multa pecuniária, nos termos do artigo 135,
da Lei Complementar Estadual nº 621/2012;
1.4. COMUNICAR ao Poder Legislativo respectivo, do
não encaminhamento dentro do prazo, da Prestação de
Contas Anual do Prefeito, nos termos do art. 1º, XXVII e
caput do art. 77 da Lei Complementar 621/2012;
1.5. DISPONIBILIZAR ao agente responsável, cópia da
Instrução Técnica Inicial nº 00387/2019-1, integrante
desta decisão;
1.6. ENCAMINHAR à Secretaria Geral das Sessões para
providências supervenientes.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 31/07/2019 – 25ª Sessão Ordinária da
Primeira Câmara.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
(presidente) e Luiz Carlos Ciciliotti da Cunha (relator).
4.2. Conselheira substituta: Marcia Jaccoud Freitas
(convocada).
5. Membro do Ministério Público de Contas: Heron
www.tce.es.gov.br

Carlos Gomes de Oliveira.
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
Presidente
Decisão 01887/2019-7
Produzido em fase anterior ao julgamento
Processo: 01649/2019-1
Classificação: Atos Sujeitos a Registro – Aposentadoria
UG: IPS - Instituto de Previdência Dos Servidores do
Município de Serra
Relator: Marco Antônio da Silva
Interessado: LELIA MOURA
ATOS SUJEITOS A REGISTRO – APOSENTADORIA –
DIIGÊNCIA INTERNA – PRAZO 10 (DEZ) DIAS.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SUBSTITUTO MARCO
ANTONIO DA SILVA:
Cuidam os presentes autos de APOSENTADORIA POR
IDADE, com proventos proporcionais, a partir de
28/12/2018, concedida por meio da Portaria 328/2018
(ﬂ. 209), à servidora em epígrafe, com supedâneo
no artigo 40, parágrafo 1º, inciso III, alínea “b”, da
Constituição Federal, que se submete à apreciação desta
Corte de Contas para fins de Registro, na forma estatuída
na Carta Magna, art. 71, inciso III, bem como no art. 71,
inciso IV, da Constituição Estadual, e, ainda a teor do art.
1º, inciso VI, da Lei Complementar Estadual 621/12.
A área técnica, através do NRP - Núcleo de Controle
Externo de Registro de Atos de Pessoal, nos termos da
Instrução Técnica Preliminar – ITP 00402/2019-2, opinou
pelo SOBRESTAMENTO do feito na origem, na forma do
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artigo 30 da IN/TC 31/2014, até o trânsito em julgado do
processo judicial 0018675-77.2014.8.08.0048.
O Ministério Público Especial de Contas, por seu
Procurador, Dr. Luis Henrique Anastácio da Silva, nos
termos do Parecer 02803/2019-1, acompanhou in
totum, a área técnica.
Assim, conforme regular distribuição vieram os autos a
este magistrado de contas para emissão de relatório e
voto para efeito de deliberação do Colegiado, na forma
do art. 29 do Regimento, Resolução TC 261/2013.
É o sucinto relatório.
VOTO
Sendo apresentado a este Tribunal o processo de
aposentadoria, visando a apreciação para fins de registro,
necessário é a sua análise, em face da documentação
que lhe dá suporte.
1. DAS CONSIDERAÇÕES DE FATO E DE DIREITO:
A interessada aposenta-se no cargo de Técnico Nível
Superior - Professor – Nível 10 – Classe 01, matrícula
24024, do Quadro de Pessoal do Município da Serra,
contando com 25 anos, 9 meses e 18 dias de serviço/
contribuição, dos quais, 22 anos, 5 meses e 11 dias,
no cargo de Professor, tendo ingressado no cargo e no
serviço público municipal em 2005, cumprindo todos
os requisitos a aposentadoria em apreço, sendo os
proventos fixados, no valor de R$ 2.480,61 (dois mil,
quatrocentos e oitenta reais e sessenta e um centavos),
conforme demonstrado às folhas 203-206 dos autos.
Da análise dos autos, veriﬁco que a área técnica,
nos termos da Instrução Técnica Preliminar – ITP
00402/2019-2, opinou pelo SOBRESTAMENTO do feito
na origem, na forma do artigo 30 da IN/TC 31/2014,

até o trânsito em julgado do processo judicial 001867577.2014.8.08.0048, que discute o desconto dos dias
de afastamento dos servidores municipais para
tratamento da própria saúde e de familiares, do tempo
de contribuição para efeito de aposentadoria, haja vista
o desconto de 105 dias da aposentanda, verbis:
[...]
3. DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO
O tempo efetivo de contribuição foi demonstrado às ﬂs.
203 e 203-verso, consideradas as averbações, num total
de 9.413 dias, o que representa o montante de 25 anos,
9 meses e 18 dias de contribuição.
Entretanto, observou-se que foi descontado um período
de 105 dias em que a servidora esteve afastada por
licença médica, ainda que não tenha sido por orientação
da assessoria jurídica, mas é sabido que tal procedimento
se dá em decorrência de acórdão no processo judicial
002002078.2014.8.08.0048.
4. INDÍCIO DE IRREGULARIDADE
O processo judicial 002002078.2014.8.08.0048 é
referente a um recurso interposto em face de decisão
liminar concedida nos autos da Ação de Mandado
de Segurança, ainda em trâmite na Vara dos Feitos da
Fazenda Pública Municipal de Serra (processo judicial
0018675-77.2014.8.08.0048), conforme consta no
sistema de consulta processual do TJES.
A ação principal daqueles autos é o processo judicial
0018675-77.2014.8.08.0048, que ainda não possui
decisão de mérito transitada em julgado, conforme
consta no sistema de consultas processuais do TJES.
Dessa forma, entende-se que a análise do feito somente
deverá ter prosseguimento após o trânsito em julgado
www.tce.es.gov.br

da decisão judicial de mérito referente à ação acima, a
qual poderá ter reﬂexos diretos na fixação dos proventos
de aposentadoria da interessada.
5. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Diante do exposto, sugere-se a seguinte proposta de
encaminhamento:
- A devolução dos autos ao órgão de origem,
devendo retornar quando houver o trânsito em
julgado devidamente comprovado da decisão de
mérito referente ao processo judicial nº 001867577.2014.8.08.0048, que tramita na Vara dos Feitos da
Fazenda Pública Municipal de Serra, para que então se
possa ultimar o exame. – g.n.
O Ministério Público Especial de Contas, por seu turno,
nos termos do Parecer 02803/2019-1, acompanhou in
totum, a área técnica.
Examinando os autos, verifico que a servidora foi nomeada
em 28/9/2005, contando, na data da aposentadoria, com
9.413 dias, ou seja, 25 anos, 9 meses e 18 dias de serviço/
contribuição, conforme demonstrado à ﬂ. 203 dos autos,
resultando esse tempo da exclusão dos períodos de
licença médica e auxílio doença, no total de 105 dias,
sendo os proventos proporcionais fixados no valor de
R$ 2.480,61, em razão de não contar a servidora com
25 anos de magistério.
Somados os 105 dias descontados ao tempo utilizado
(9.413 dias), temos um total de 9.518 dias. Calculados
os proventos proporcionais a esse tempo, temos o valor
de R$ 2.508,28, ou seja, há uma diferença de R$ 27,67.
Conforme tratado nos autos do Processo TC 8564/2016,
verificou-se o parecer jurídico trazido àqueles autos,
em que o órgão previdenciário solicita o registro do ato,
Terça-feira, 13 de agosto de 2019

58

ATOS DA 1a CÂMARA

ainda que com ressalvas, argumentando em síntese, o
seguinte:
- A decisão de registro do Tribunal de Contas é
imprescindível para o processo de compensação
previdenciária, junto ao Instituto Nacional do Seguro
Social - INSS, pois a ausência do registro impede a
compensação previdenciária relativa ao tempo de
contribuição de um servidor, cujo bene�cio já está
sendo pago e cujas restituições pelo RGPS podem ser
alcançadas pelo prazo prescricional, trazendo prejuízo
ao erário;
- Foi somado na contagem do tempo de contribuição
da servidora o total de 2.927 dias de contribuição ao
INSS, o que corresponde a 33% do bene�cio pago,
necessitando-se da compensação previdenciária para
que não haja prejuízo ao Regime Próprio de Previdência
Social - RPPS;
- Não se trata de discussão judicial acerca do ingresso no
cargo público ou acerca do preenchimento ou não dos
requisitos para a concessão de aposentadoria, sendo
certo que a discussão atinge tão somente o quantum a
ser fixado a �tulo de proventos, o que pode ser objeto
de revisão em caso de alteração da situação jurídica
hoje existente.
Desta forma, sugeriu a advogada do Instituto a solicitação
a este Tribunal de Contas de realização do registro do
ato aposentatório, mesmo que com ressalvas, a fim de
viabilizar o pedido de compensação previdenciária.
Quanto ao sobrestamento do feito, é sugerido pela
área técnica, com base no artigo 30 da mesma IN/TC
31/2014, que apenas determina o encaminhamento do
feito à origem, no caso em que houver sobrestamento,

até que haja solução dos motivos geradores da decisão,
não se apresentando qualquer dispositivo legal ou
regulamentar imperativo no sentido de que o Tribunal
decida pelo sobrestamento, presumindo-se que a
decisão judicial seja prejudicial à apreciação do ato
concessório.
Assim sendo, verifico que a questão que está, em tese,
a impedir a decisão de registro do ato de aposentadoria,
é o sobrestamento do feito, sem indicativo do comando
legal ou regulamentar, vez que o artigo 30 da IN/TC
31/2014 não é imperativo nesse sentido.
Por outro lado, consta do mencionado parecer jurídico
do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS da Serra,
alerta quanto ao fato de que, quando o Tribunal demora
em proceder ao registro do ato de aposentadoria, essa
demora resulta em prejuízo ao RPPS, em razão de
impossibilitar a compensação previdenciária junto ao
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, podendo, no
caso do sobrestamento, ocorrer a prescrição de créditos
do RPPS que não pode deixar de pagar o bene�cio a
que tem direito o servidor aposentado.
Observo à ﬂ. 203.v, que foi averbado para efeito da
aposentadoria em apreço, um total de 4.719 dias de
contribuição vertida ao RGPS/INSS, que corresponde
a 50,13% do tempo computado (9.413 dias), e,
consequentemente, do valor dos proventos fixados.
Em assim sendo, entendo que o retorno do processo
futuramente, a fim de que se promova alteração do
valor dos proventos registrados é o menor dos males
que podem decorrer do registro do ato aposentatório
em questão, visto que os proventos seriam fixados em
valor menor do que o devido, mas estando tal situação
sub judice.
www.tce.es.gov.br

Entrementes, em debate realizado no Colegiado
desta 1ª Câmara restou pacificado que deve haver o
retorno dos autos à área técnica, a fim de que ele se
posicione conclusivamente, posto que entendo que o
sobrestamento do feito não é prejudicial ao registro,
afinal, somente se considera controverso nestes autos
o valor dos proventos fixados, em decorrência da
pendência da ação judicial.
Assim, uma vez registrado o processo, deve o mesmo
retornar apenas para se verificar a regularidade da
alteração dos proventos, sem modificação do fundamento
legal do ato concessório, conforme enunciado constante
da Súmula 06 do Excelso Pretório, litteris:
A revogação ou anulação, pelo Poder Executivo, de
aposentadoria, ou qualquer outro ato aprovado
pelo Tribunal de Contas, não produz efeitos antes de
aprovada por aquele tribunal, ressalvada a competência
revisora do Judiciário. – g.n.
Desta maneira, deve o processo retornar a esta Corte
de Contas apenas se a servidora lograr êxito na ação
judicial intentada, visto que do contrário mantido
estará o valor dos proventos fixados e percebidos.
Desta forma, entendo que o ato aposentatório está em
condições de receber o competente registro, devendo,
entretanto, previamente, haver manifestação conclusiva
por parte da área técnica deste Tribunal de Contas.
2. DO DISPOSITIVO:
Desse modo, divergindo do posicionamento da área
técnica e do Ministério Público Especial de Contas,
proponho VOTO no sentido de que o Colegiado aprove
a seguinte minuta de Decisão que submeto à sua
consideração.
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MARCO ANTONIO DA SILVA

Monitoramento

Relator

UG: PMJM - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

1. DECISÃO:

Relator: Sebastião Carlos Ranna de Macedo

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

Interessado: SERGIO FARIAS FONSECA

1.1. Determinar a realização de Diligência Interna,
para que, no prazo de 10 (dez) dias, a área técnica
deste Tribunal, junto ao Núcleo de Controle Externo
competente, se manifeste conclusivamente acerca da
matéria vertida nos autos, na forma do art. 314, § 3º,
inciso I, da Resolução TC 261/2013.

O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA
DE MACEDO

2. Unânime.
3. Data da Sessão: 31/07/2019 – 25ª Sessão Ordinária da
Primeira Câmara.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
(presidente) e Luiz Carlos Ciciliotti da Cunha.
4.2. Conselheiros substituto: Marco Antonio da Silva
(relator) e Marcia Jaccoud Freitas (convocada).
5. Membro do Ministério Público de Contas: Heron
Carlos Gomes de Oliveira.
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
Presidente
Produzido em fase anterior ao julgamento
Processo: 06601/2018-1
Controle

Externo

-

Fiscalização

1 RELATÓRIO
Tratam os autos de Monitoramento da Decisão
1832/2017 inserta no Processo TC 3723/2014 – Tomada
de Contas Especial.
A Decisão 1832/2017 determinou:
1. CITAR na forma do art. 56, III da Lei Complementar
621/2012, os Senhores Francisco Alcemir Rosseto,
Ruy Roberto Ribeiro, José Roberto Baptista
Louvem, Neuzedino Domingos de Souza e Keyla do
Nascimento Oliveira Lopes, para, no prazo de 30
(trinta) dias, apresentarem justificativas conforme
suas responsabilidades, em relação aos indícios de
irregularidades apontados na Instrução Técnica Inicial
261/2017, descritos no item 2.1 do voto do relator, e/ou
recolham as importâncias devidas;
2. DETERMINAR ao atual Prefeito de Jerônimo Monteiro,
Senhor Sérgio Farias Fonseca que:

Decisão 01853/2019-8

Classificação:

FISCALIZAÇÃO – MONITORAMENTO – PREFEITURA
MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO – EXERCÍCIO DE
2009 A 2012 – DETERMINAÇÕES

–

2.1 – Apure as irregularidades na execução orçamentária
de despesas da Prefeitura de Jerônimo Monteiro, de
todas as contas bancárias, do período de 01/01/2009 a
31/12/2012, (exceto quanto a execução orçamentária
de despesas de 01/01/2012 a 30/09/2012, da conta
www.tce.es.gov.br

bancária nº 2.942.423 do Banco Banestes, que foi
objeto do TCE), conforme item 2.2.1 da Manifestação
Técnica 411/2017, e se restar ao final das apurações a
comprovação de dano ao erário, que seja instaurada
Tomada de Contas Especial, nos termos da Instrução
Normativa TC 32/2014;
2.2 – Apure todas as irregularidades na arrecadação,
contabilização e registro bancário das receitas da
Prefeitura, do período de 01/01/2009 a 31/12/2012,
conforme item 2.2.2 da Manifestação Técnica 411/2017,
e se restar ao final das apurações a comprovação de
dano ao erário, que seja instaurada Tomada de Contas
Especial, nos termos da Instrução Normativa TC 32/2014;
2.3 – Apure as irregularidades relacionadas aos
empréstimos por consignações, os pagamentos
dos débitos ocorridos em folha de pagamento
(consignações), pois tais pagamentos não conferem os
valores efetivamente retidos das folhas de pagamento, do
período de 01/01/2009 a 31/12/2012, conforme descrito
no item 2.2.3 da Manifestação Técnica 411/2017, e se
restar ao final das apurações a comprovação de dano ao
erário, que seja instaurada Tomada de Contas Especial,
nos termos da Instrução Normativa TC 32/2014;
3. DETERMINAR ao Senhor Sérgio Farias Fonseca,
Prefeito de Jerônimo Monteiro:
3.1 – A imediata adoção das medidas administrativas
necessárias para caracterização ou elisão do dano no
prazo de até 120 (cento e vinte) dias, nos termos do art.
2º da Instrução Normativa TC 32/2014;
3.2 – Caso as medidas administrativas adotadas pela
autoridade competente não forem suficientes para
elidir o dano, seja imediatamente instaurada Tomada
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de Contas Especial, mediante autuação de processo
específico, comunicando o fato ao Tribunal, no prazo de
15 (quinze) dias, de acordo com o art. 5º da Instrução
Normativa TC32/2014;

foi concedido prorrogação de prazo para as apurações,
bem como deliberado pela exclusão de contas bancárias
sujeitas a prestação de contas a órgãos federais e
estaduais.

3.3 – Que encaminhe ao Tribunal o processo de Tomadas
de Contas Especial, no prazo de até 90 (noventa dias)
contados a partir do ato de sua instauração, conforme
arts.13 e 14 da Instrução Normativa TC 32/2014, o qual
deverá ser formalizado por esta Egrégia Corte de Contas
em autos apartados.

Mais uma vez comparece o gestor, por meio de petição
protocolizada em 13/02/2019 sob o nº 2181/2019 (doc.
34), solicitando orientação e dilação de prazo.

Considerando os itens 2 e 3 da referida decisão, o Prefeito
Municipal de Jerônimo Monteiro, Sérgio Farias Fonseca,
protocolizou, sob o nº 6509/2018 (doc. 02), pedido de
prorrogação de prazo para atender os termos da decisão
e, em seguida, protocolizou, sob o nº 12191/2018 (doc.
09), documentação reiterando o pedido de prorrogação e
solicitando a retirada de determinadas contas bancárias
da determinação.
Os autos foram encaminhados à SecexMeios, conforme
Despacho 43248/2018 (doc. 12), para análise e instrução
do pedido constante no protocolo nº 12191/2018, sobre
a retirada de algumas contas bancárias a serem auditadas
de acordo com a Decisão TC 1832/2017.
A SecexMeios exarou a Manifestação Técnica 872/2018,
opinando pela exclusão das contas bancárias listadas no
pedido do Prefeito de Jerônimo Monteiro, considerando
que já são monitoradas de forma específica.
No mesmo sentido manifestou-se o Ministério Público de
Contas, no Parecer 4702/2018, da lavra do Procurador
Luciano Vieira.
Vieram-me os autos e por meio da Decisão TC 2924/2018
(doc. 23), nos termos do meu Voto 5273/2018 (doc. 22),

Em síntese, é relatado a escassez de técnicos no quadro
de servidores do município para instituir e acompanhar
a comissão para tomada de contas de tamanha
vultuosidade;
Que a comissão tem relatado dificuldade para realizar
o serviço, sob alegação de que documentação de
2009 a 2012 não estão completas, não se conseguiu
microfilmagem de cheques que seriam necessários para
comprovação e comparação com o sistema de tesouraria;
Menciona inclusive o relato de empresa de assessoria
contratada para realizar uma auditoria nas contas
municipais de 2009/2012, cuja informação já era de
que não existiam diversos documentos e que não
possibilitou o êxito daquele trabalho. Convém registrar,
que realmente esta informação consta da primeira
intervenção da matéria nesta Corte de Contas, autos TC
6715/2013.
Informa que, mesmo após dilações de prazo concedidas
por esta Corte de Contas somente foi possível encerrar
os trabalhos na conta da Caixa Econômica Federal nº
129-4 no período de janeiro a dezembro de 2009.
Por fim, conclui:
Assim, ante as afirmativas da comissão instaurada, bem
como, a informação já anexada, nos autos do processo
administrativo nº 3097/2012, onde houve contratação
www.tce.es.gov.br

de pessoa especializada para a realização de auditoria,
e ainda assim não foi possível concretizar, é a presente
para requerer:
Orientação, de como proceder para atender as
determinações contidas na Decisão Monocrática TC1832/2017, se devemos prosseguir com a tomada
ante as informações de não localização de documentos,
das dificuldades em obtenção de microfilmagem dos
cheques da época, bem como os extratos bancários.
Ante a escassez de servidores com qualificação técnica,
para a demanda do serviço, se devemos promover
a contratação de outra empresa especializada para
realizar a auditoria, para tentar elidir possíveis atos
contrários a administração pública.
Caso superadas e não acatadas a solicitação contida nas
orientações anteriores, requer ainda a dilatação dos
prazos no intuito e ainda assim atender a determinação.
Por meio do Despacho 8583/2019-3, foram os autos a
SecexMeios para análise e instrução, que foi realizado na
Manifestação Técnica 1169/2019.
O Ministério Público de Contas, em manifestação da lavra
do Excelen�ssimo Procurador Luis Henrique Anastácio
da Silva, elaborou algumas determinações ao Prefeito
Municipal de Jerônimo Monteiro (Parecer do Ministério
Público de Contas 1659/2019).
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.
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A área técnica elaborou uma análise dos autos na
seguinte manifestação técnica:

Relatoria do Exmo. Conselheiro Sebastião Carlos Ranna
de Macedo, Decisão TC 732/2018, de onde se extrai:

Neste sentido também decisão ocorrida no Processo TC
2941/2015, Acórdão TC 028/2018.

Da Manifestação Técnica 1169/2019:

Para fim de análise, é preciso considerar os próximos
eventos processuais possíveis, que são três: 1)
encaminhar os autos novamente ao Município para
que busquem mais informações; 2) realizar novamente,
por iniciativa própria, procedimentos de fiscalização; 3)
arquivar os autos considerando iliquidáveis as contas em
razão do lapso temporal.

Ainda que nos precedentes hajam questões acerca
de lapso temporal e nestes autos se refira a período
compreendido entre 7 e 10 anos (2009 a 2012), o qual
seria necessário avaliar aplicabilidade (10 anos é muito?
7 anos é pouco?), existem também as circunstancias
relacionadas com a ausência (desaparecimento) de
documentos, fato que pode ser impeditivo para se
comprovar alguma irregularidade.

[...]
2. ANÁLISE TÉCNICA
Esta Corte de Contas quando da instrução dos autos
TC 3723/2014, identificando irregularidades ocorridas
junto ao pagamento de despesas e a consequente
movimentação financeira na conta bancária 2.942.423
do Banco Banestes no período de 01/01/2012 a
30/09/2012, determinou à municipalidade que
estendesse a apuração para o período de 01/01/2009
a 31/12/2012 (excetuando o já apurado), e de todas as
demais contas correntes da municipalidade.
Além disto, determinou a apuração de todas as
irregularidades na arrecadação, contabilização e
registro bancário das receitas da Prefeitura, bem como,
apurar irregularidades relacionadas a empréstimos
por consignações retidos em folhas de pagamentos de
01/01/2009 a 31/12/2012.

A primeira alternativa não se mostra efetiva, tendo em
vista as conclusões das duas Comissões de Tomada de
Contas Especial que foram instauradas pelo Município
e retornaram com a mesma alegação de falta de
documentação para definir parâmetro do possível dano
ao erário.

A) ante as informações de não localização de documentos,
das dificuldades em obtenção de microfilmagem dos
cheques da época, bem como os extratos bancários
deve-se prosseguir com a apuração?

A segunda alternativa também não se mostra efetiva
considerando que além de já terem sido realizados
procedimentos de fiscalização à época, alguns inclusive
pendentes de julgamento, estar-se-ia utilizando recursos
para fiscalização de contratos que foram executados a
mais de 10 anos. Em outras palavras, optar pela realização
de novo procedimento de fiscalização representaria
envidar esforços para exercer controle externo em atos
de 2005 a 2007, em detrimento de envidar os mesmos
esforços para exercer controle nos anos de 2016 a 2018.
Corrobora a inefetividade desta alternativa o fato de
não haver estimativa de dano ao erário, o que poderia,
ao final dos procedimentos, representar um custo de
fiscalização maior que o bene�cio obtido pelo exercício
do controle.

Há precedentes nesta Corte de Contas, citamos
Processos TC 2941/2015 e destacamos o TC 3396/2016,

Dessa forma, sugere-se a adoção da terceira alternativa
com as seguintes fundamentações.

É de se notar que foi determinado a apuração
administrativa dos fatos e ao final, identificando-se
danos ao erário fosse instaura a tomada de contas.
Quanto às indagações do gestor podemos trazer os
seguintes apontamentos:

www.tce.es.gov.br

Amparo às situações acima é encontrado no artigo 90 da
Lei Complementar Estadual nº 621/2012:
Art. 90. As contas serão consideradas iliquidáveis quando
caso fortuito ou de força maior, comprovadamente
alheio à vontade do responsável, tornar materialmente
impossível o julgamento de mérito, hipótese em que
o Tribunal ordenará o trancamento das contas e o
consequente arquivamento do processo.
Desta forma, jurisprudência há no sentido de considerar
contas iliquidáveis ante a impossibilidade de se encontrar
documentos necessários a amparar e comprovar
eventuais irregularidades.
Por outro lado, restou demonstrado e apurado junto
ao processo TC 3723/2014, o êxito nas análises de
conta bancária do Banestes, ao menos de determinado
período, inclusive já julgado neste Tribunal.
Na petição que agora nos manifestamos, consta a
afirmação de que se apurou os fatos relacionados com
a conta da Caixa Econômica Federal nº 129-4 no período
de janeiro a dezembro de 2009.
Assim, é possível que se proceda as apurações com os
dados conhecidos e encontrados, como já ocorrera nas
Terça-feira, 13 de agosto de 2019
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contas acima.
Em relação às apurações impossibilitadas, deve-se
registrar e relatar todos os fatos relacionados aos casos,
devidamente consolidados em relatório da comissão de
apuração administrativa, levando-o ao Controle Interno e
a Procuradoria Jurídica para parecer e manifestação, bem
como, à autoridade administrativa para homologação
da apuração produzida, de modo a deixar exaurido as
instâncias de controle na municipalidade.
B) Diante da escassez de servidores no município é
possível a contratação de empresa especializada para
realizar auditoria?
Em relação ao tema, buscamos junto ao sistema mapjuris
desta Corte de Contas e constatamos que no exercício de
2018, por meio de Parecer Consulta 09/2018, o Plenário
do TCEES deliberou:
1.2.1) A elaboração do orçamento é considerada
atividade con�nua e permanente do Poder Executivo e
como tal deve ser realizada pelo quadro de servidores
permanentes do ente com ingresso aos quadros
mediante concurso público, ressalvados os casos de
cargos em comissão para o desempenho de atividades
de chefia, direção e assessoramento;
1.2.2) Situações excepcionais podem surgir em que seja
necessária a contratação de servidores temporários e/
ou empresa terceirizada, desde que não decorrentes de
negligência do gestor, nas hipóteses abaixo consoante
fundamentação constante do voto:
Serviços altamente especializados;
Excesso repentino de demandas;
Situações com potencial conﬂito de interesse.

Assim, há situações em que se permite a contratação,
cabendo ao gestor na opção de “terceirizar” a execução,
justificar devidamente e demonstrar sua legalidade.

com base nas argumentações e ocorrências é possível
reconhecer desde já que o gestor tenha, de fato,
dificuldade nas apurações demandadas.

Por outro lado, especificamente quanto a tomada de
contas especial, o art. 4º da IN 32/2014, aprovada em
Plenário, define que:

Some-se a escassez de servidores como mencionado
pelo gestor (necessário executar tarefas diárias e
rotineiras além de executar a apuração determinada),
o reconhecimento de número de contas, exercícios e
documentações comprobatórias.

Art. 4º Após a instauração, a tomada de contas especial
será conduzida por servidores públicos, titulares de
cargo ou emprego público, de provimento efetivo,
designados em comissão ou mesmo individualmente,
competindo-lhes a formação, condução e instrução do
procedimento.
Ou seja, há norma interna regulamentadora nesta Corte
de Contas que define a necessidade de que a tomada
de contas especial deve ser conduzida por servidores
públicos, de forma que em relação específica a tal
situação (tomada de contas especial instaurada), parecenos que qualquer alteração deste regramento deverá ter
aquiescência e deliberação do Pleno.
C) Dilação de prazos para cumprir determinações:
Amparado em relatos da comissão de apuração dos
fatos apontados nos autos, e reconhecendo a escassez
de servidores na municipalidade que possam atendêlos no tempo adequado e aprazado, comparece o gestor
solicitando dilação de prazos.
Registra-se que é reincidente a solicitação de prazos,
inclusive em outro momento gestor do Município
de Jerônimo Monteiro foi sancionado com multa
pecuniária em razão de atraso/omissão em apuração/
encaminhamento.
A concessão de prazo, naturalmente, é uma deliberação
que deve ser tomada nas instâncias superiores, porém,
www.tce.es.gov.br

Com a finalidade de apresentar opções de solução e
sugestão de regularização dos fatos, ressalta-se que esta
Corte de Contas tem admitido e, inclusive determinado,
em diversas situações que os gestores municipais
apresentem Plano de Ação, indicando a ação que será
adotada para solucionar uma questão (o que? E o como
vai fazer?), o prazo em que se dará a conclusão e o agente
responsável pela execução. Cita-se TC 1986/2016, TC
3431/2016, TC 1253/2017, TC 3432/2016, TC 5487/2015,
entre outros.
Desta forma, nos parece possível que seja oportunizado
ao gestor elaborar um plano de ação, contemplando
um cronograma, onde se indica a conta bancária a ser
apurada, o prazo para apuração (máximo de 60 dias por
conta), o responsável pela condução dos trabalhos e
encaminhe a esta Corte de Contas no prazo de 30 dias
para que haja análise e aprovação do mencionado Plano
de Ação.
Lado outro impõe-se cientificar o gestor, além dos
termos identificados na IN 32/2014, que por meio
de Prejulgado, Processo TC 13584/2015, Acórdão TC
959/2017, foi definido:
1) Ser dispensado o encaminhamento a este Tribunal da
TCE cujo valor do débito, atualizado monetariamente,
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seja igual ou inferior a valor determinado em
normativo do Tribunal de Contas de dispensa para
encaminhamento a esse Tribunal de Tomada de Contas
Especial instaurada em unidade jurisdicionada, ou outro
valor determinado em norma mais específica, caso
em que a quitação somente será dada ao responsável
mediante o pagamento, ao qual continuará obrigado,
permanecendo a autoridade competente no órgão de
origem com a obrigação de apurar os fatos, identificar os
responsáveis, quantificar o dano e obter o ressarcimento;
2) Em caso de envio pela autoridade administrativa a
este Tribunal de Tomada de Contas Especial cujo valor do
débito, atualizado monetariamente, seja igual ou inferior
a valor determinado em normativo do Tribunal de Contas
de dispensa para encaminhamento a esse Tribunal de
Tomada de Contas Especial instaurada em unidade
jurisdicionada, deverá o respectivo processo nesta Corte
ser arquivado e a TCE devolvida à origem para o devido
prosseguimento, caso em que a quitação somente
será dada ao responsável mediante o pagamento, ao
qual continuará obrigado, permanecendo a autoridade
competente no órgão de origem com a obrigação de
apurar os fatos, identificar os responsáveis, quantificar o
dano e obter o ressarcimento;
Entretanto, não há previsão legal mas deve-se estabelecer
como necessário, sempre que houver comunicação de
instauração de tomada de contas especial a esta Corte
de Contas, ainda que da apuração efetivada não decorra
obrigatoriedade de encaminhamento dos autos, mister
se faz que seja cientificado o tribunal, por meio de o�cio
com informações minimamente básicas para que o
processo autuado em razão do referido comunicado não
seja objeto de instrução em razão de omissão.

3. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Diante de todo o exposto, sugere-se o encaminhamento
dos autos ao Gabinete do Conselheiro Relator, para
conhecimento da presente manifestação com finalidade
de subsidiá-lo na proposição que venha a adotar.
Ratifico integralmente o posicionamento do
Ministério Público para tomar como razão de decidir
a fundamentação exarado no Parecer do Ministério
Público de Contas 1659/2019, abaixo transcrito:
Do Parecer do Ministério Público de Contas 1659/2019:
[...]
Não se pode olvidar que a proteção do Erário foi erigida
a bem jurídico tutelado pela Constituição Federal, que,
inclusive, afastou, em relação à pretensão reparatória,
uma das maiores garantias do indivíduo, corolário
do princípio da segurança jurídica – a da prescrição
das pretensões pelo decurso do tempo. O instituto da
imprescritibilidade é excepcionalíssimo e denota a
relevância do Erário para o Estado brasileiro.
No Processo TC 3723/2014, que originou os presentes
autos, irregularidades graves na execução orçamentária
de despesas da Prefeitura de Jerônimo Monteiro, no
período de 01/01/2012 a 30/09/2012, tão somente
da conta bancária nº 2.942.423 do Banco Banestes,
ensejaram dano ao Erário no valor de R$ 118.570,94
(cento e dezoito mil, quinhentos e setenta reais e
noventa e quatro centavos), consoante Acórdão TC017/2018 – Primeira Câmara.
Ora, um dos apontamentos que são objeto da
apuração em análise refere-se exatamente à execução
orçamentária de despesas da Prefeitura de Jerônimo
Monteiro, todavia, referente a todas as contas bancárias
www.tce.es.gov.br

no período de 01/01/2012 a 30/09/2012 (exceto a
conta bancária nº 2.942.423 do Banco Banestes), o que
pode ter ensejado dano ao erário de proporções muito
maiores.
Outrossim, cumpre destacar que as condenações do
Processo TC 3723/2014 (Acórdão TC-017/2018 – Primeira
Câmara) originaram-se de tomada de contas especial
também determinada por essa Corte e também levada
a efeito pela Prefeitura de Jerônimo Monteiro, motivo
pelo qual não merece prosperar a alegação do gestor
nos presentes autos de que “há escassez de servidores
com qualiﬁcação técnica, para a demanda do serviço”,
mormente porque os prazos têm sido reiteradamente
prorrogados.
Destarte, considerando a Manifestação Técnica
01169/2019-1, pugna o Ministério Público de Contas
seja determinado ao Prefeito de Jerônimo Monteiro:
que “se proceda as apurações com os dados
conhecidos e encontrados [...] Em relação às apurações
impossibilitadas, deve-se registrar e relatar todos os
fatos relacionados aos casos, devidamente consolidados
em relatório da comissão de apuração administrativa,
levando-o ao Controle Interno e a Procuradoria Jurídica
para parecer e manifestação, bem como, à autoridade
administrativa para homologação da apuração
produzida, de modo a deixar exaurido as instâncias de
controle na municipalidade”;
que a tomada de contas especial seja “conduzida por
servidores públicos, titulares de cargo ou emprego
público, de provimento efetivo”, nos termos do art. 4º
da IN 32/2014;
considerando que o escopo dos presentes autos é maior
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do que o do Processo TC 3723/2014 e que “é reincidente
a solicitação de prazos”, que elabore “plano de ação,
contemplando um cronograma, onde se indica a conta
bancária a ser apurada, o prazo para apuração (máximo
de 60 dias por conta), o responsável pela condução
dos trabalhos e encaminhe a esta Corte de Contas no
prazo de 30 dias para que haja análise e aprovação do
mencionado Plano de Ação”, sob pena de aplicação de
multa;
“ainda que da apuração efetivada não decorra
obrigatoriedade de encaminhamento dos autos”, que
essa Corte de Contas seja cientificada “por meio de
ofício com informações minimamente básicas para que o
processo autuado em razão do referido comunicado não
seja objeto de instrução em razão de omissão”.
Ante o exposto, obedecidos todos os trâmites
processuais e legais, subscrevendo em todos os seus
termos o parecer do Ministério Público de Contas, VOTO
no sentido de que o Colegiado aprove a seguinte minuta
de Acórdão que submeto à sua consideração.
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Relator
1. DECISÃO:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, DECIDEM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão da Primeira Câmara ante as
razões expostas pelo Conselheiro Sebastião Carlos Ranna
de Macedo, relator, por:
1.1. DETERMINAR ao Prefeito de Jerônimo Monteiro, Sr.
Sérgio Farias Fonseca:
1.1.1. Que “se proceda as apurações com os dados
conhecidos e encontrados [...] Em relação às apurações

impossibilitadas, deve-se registrar e relatar todos os
fatos relacionados aos casos, devidamente consolidados
em relatório da comissão de apuração administrativa,
levando-o ao Controle Interno e a Procuradoria Jurídica
para parecer e manifestação, bem como, à autoridade
administrativa para homologação da apuração
produzida, de modo a deixar exaurido as instâncias de
controle na municipalidade”;
1.1.2. Que a tomada de contas especial seja “conduzida
por servidores públicos, titulares de cargo ou emprego
público, de provimento efetivo”, nos termos do art. 4º
da IN 32/2014;
1.1.3. Considerando que o escopo dos presentes autos
é maior do que o do Processo TC 3723/2014 e que
“é reincidente a solicitação de prazos”, que elabore
“plano de ação, contemplando um cronograma, onde
se indica a conta bancária a ser apurada, o prazo para
apuração (máximo de 60 dias por conta), o responsável
pela condução dos trabalhos e encaminhe a esta Corte
de Contas no prazo de 30 dias para que haja análise e
aprovação do mencionado Plano de Ação”, sob pena de
aplicação de multa;
1.1.4. “Ainda que da apuração efetivada não decorra
obrigatoriedade de encaminhamento dos autos”, que
essa Corte de Contas seja cientificada “por meio de
o�cio com informações minimamente básicas para que
o processo autuado em razão do referido comunicado
não seja objeto de instrução em razão de omissão”.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 31/07/2019 – 25ª Sessão Ordinária da
Primeira Câmara.
4. Especificação do quórum:
www.tce.es.gov.br

4.1. Conselheiros: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
(presidente/relator), Rodrigo Flávio Freire Farias
Chamoun e Luiz Carlos Ciciliotti da Cunha.
5. Membro do Ministério Público de Contas: Heron
Carlos Gomes de Oliveira.
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
Presidente
Decisão 01888/2019-1
Processo: 06971/2013-4
Classificação: Tomada de Contas Especial Determinada
UG: PMA - Prefeitura Municipal de Aracruz
Relator: Luiz Carlos Ciciliotti da Cunha
Interessado: PREFEITURA ARACRUZ
Responsável: ADEMAR COUTINHO DEVENS, VALTER
MOREIRA, MARIO BRUNO HINGST MANZOLILLO,
INSTITUTO BRASILEIRO DE DIFUSAO SOCIAL
Procuradores: WELLINGTON BORGHI (OAB: 9435-ES),
JOSIEL AMORIM NEPOMUCENO (OAB: 29114-ES)
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL – SOBRESTAR – DAR
CIÊNCIA – RETORNAR OS AUTOS AO RELATOR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO LUIZ CARLOS CICILIOTTI DA
CUNHA:
Tratam os autos de Tomada de Contas Especial,
proveniente do Acórdão TC 351/2013, exarado nos autos
do Processo TC 3584/2007, para fins de apuração das
irregularidades apontadas no Contrato de Prestação de
Serviço 222/2001, firmado entre a Prefeitura Municipal
de Aracruz e o Instituto Brasileiro de Difusão Universitária
– IBDS, posteriormente nominado Instituto Brasileiro
Terça-feira, 13 de agosto de 2019
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de Difusão Social – IBDS, em razão da irregularidade
apontada no subitem 2.1 da Instrução Técnica Inicial –
ITI nº 0020/2017-3.
Na sequência dos atos e fatos, a Eminente Conselheira
em Substituição, Dra. Márcia Jaccoud Freitas, nos termos
da Decisão Monocrática nº 01821/2018-1, determinou
a citação dos Srs. Ademar Coutinho Devens e Valter
Moreira, que em resposta aos Termos de Citação
nº 01193/2018-5 e 01194/2018-1, apresentaram as
alegações de defesa e documentos insertos nos eventos
07-20 e 24-25.
A área técnica, através da Secretaria de Controle
Externo de Saúde e Assistência Social, nos termos
da Manifestação Técnica 01351/2019-5 opinou pela
suspensão dos presentes autos até posterior deliberação
no Processo TC 8.165/2017.
O Ministério Público de Contas, através da Manifestação
00222/2019-4, da lavra do Procurador Dr. Luciano Vieira,
acompanhou o posicionamento da área técnica.
É o sucinto relatório.
VOTO
1. DA FUNDAMENTAÇÃO:
Da análise dos autos, verifico que a área técnica, nos
termos da Manifestação Técnica 01351/2019-5, assim
se posicionou, litteris:
[...]
2. DA DECISÃO TC 5.076/2017
Extrai-se do dispositivo da Decisão 5.076/2017 (processo
TC 8.165/2017), que foi determinada pelo Plenário desta
Corte de Contas, a suspensão dos efeitos do Acórdão
351/2017 (processo TC-3.584/2007) que gerou este

processo de Tomada de Contas.

de deliberação que submeto à consideração.

Dessa forma, sem adentrar no mérito da Tomada de
Contas, sugere-se a suspensão deste processo até
posterior deliberação no processo TC 8.165/2017.

LUIZ CARLOS CICILIOTTI DA CUNHA

3. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO:

Conselheiro Relator
1. DECISÃO:

Ante o exposto, sugere-se a suspensão deste
processo até posterior deliberação no processo TC
8.165/2017(Pedido de Revisão). – g.n.

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

O douto representante do Parquet de Contas, nos termos
da Manifestação 00222/2019-4, anuiu o posicionamento
da área técnica.

1.1. SOBRESTAR os presentes autos, mantendo-o
acautelado em gabinete, até posterior deliberação no
Processo TC 8.165/2017, pelas razões antes expendidas;

Assim, constato que a área técnica, acompanhada do
Parquet de Contas suscitou a suspensão dos presentes
autos até a deliberação do Processo TC nº 8165/2017.
Frisa-se, que o Processo TC nº 8165/2017 trata de Pedido
de Revisão, interposto pelo Sr. Ademar Coutinho Devens,
em face do Acórdão TC nº 00351/2013-4, pendente
de julgamento, cuja relatoria pertence ao Eminente
Conselheiro Sérgio Manoel Nader Borges.
Diante dos elementos constantes dos autos, entendo
que se faz necessária a deliberação do Processo TC
8165/2017 para que, posteriormente, se dê andamento
aos tramites destes autos, até porque, a decisão naqueles
autos poderá repercutir neste processo.
Desse modo, entendo que assiste razão a área técnica e
ao Parquet de Contas, motivo pelo qual coaduno com tal
entendimento.
2. DOS DISPOSITIVOS:
Por todo o exposto, acompanhando o posicionamento da
área técnica e do Ministério Público de Contas, VOTO no
sentido de que o colegiado aprove a seguinte proposta
www.tce.es.gov.br

1.2. DAR CIÊNCIA aos interessados, após retornem os
autos ao Relator.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 31/07/2019 – 25ª Sessão Ordinária da
Primeira Câmara.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
(presidente), Luiz Carlos Ciciliotti da Cunha (relator) e
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun.
5. Membro do Ministério Público de Contas: Heron
Carlos Gomes de Oliveira.
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
Presidente
Decisão 01875/2019-4
Produzido em fase anterior ao julgamento
Processo: 03554/2018-5
Classificação: Controle Externo - Fiscalização – Auditoria
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Exercício: 2018

Plenário não ﬁxe prazo diferente:

UG: PMMF - Prefeitura Municipal de Marechal Floriano

2.1.1.1 Cumpra as DETERMINAÇÕES abaixo relacionadas,
com base no artigo 7º, da Resolução TC nº 298/2016
e nos critérios legais referentes a cada achado de
auditoria exposto no item 2 do Relatório de Auditoria
00018/2018-4, em especial o art. 37 da CF e o art. 11 da
LRF, alertando-o de que o não atendimento injustiﬁcado
o sujeita às sanções previstas no art. 1º, inciso XXXII e
artigo 135, inciso IV, da Lei Orgânica deste Tribunal c/c
artigo 389, inciso IV, da Resolução TC 261/2013, que
cuida do Regimento Interno deste Tribunal:

Relator: Luiz Carlos Ciciliotti da Cunha
Responsável: JOAO CARLOS LORENZONI
Interessado: ELIETE MARIA WASSEM STEIN, DAVID
KLIPPEL, SOLANGE LEMKE LAMPIER, FERNANDA
AUGUSTA DA SILVA LEITE TARGUETA
FISCALIZAÇÃO - AUDITORIA DE RECEITA PÚBLICA ANÁLISE DO PLANO DE AÇÃO - IMPROPRIEDADES DETERMINAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO LUIZ CARLOS CICILIOTTI DA
CUNHA:
Trata-se de auditoria temática na área de receitas
públicas, realizada na Prefeitura Municipal de Marechal
Floriano, relativo ao Plano Anual de Fiscalização 2018, que
teve como objetivo analisar a estrutura legislativa, �sica
e organizacional da administração tributária municipal,
identificando deficiências e vulnerabilidades que podem
ser objeto de aprimoramento mediante futuro Plano de
Ação a ser estabelecido entre a Prefeitura e o TCE/ES.
Da auditoria decorreu o Relatório de Auditoria
00018/2018-4 e a Instrução Técnica Inicial 00309/20183, cujo item 2 – Propostas de Encaminhamento sugere
a notificação do Prefeito Municipal para atender, em
especial, o seguinte:
2.1.1 NOTIFICAR o atual Prefeito de Marechal Floriano,
nos termos do artigo 8º da Resolução TC nº 298/2016
c/c os artigos 206, §2º, e 358, inciso III, da Resolução
TC 261/2013, que cuida do Regimento Interno deste
Tribunal c/c o artigo 63, inciso III, da Lei Orgânica deste
Tribunal, para que, no prazo de 90 (noventa) dias, caso o

2.1.1.1.1 Consolidar as medidas propostas visando
solucionar os problemas identiﬁcados pela presente
auditoria em um Plano de Ação, no modelo
exempliﬁcativo previsto no Apêndice 1 do Relatório
de Auditoria 00018/2018-4, para avaliação e futuro
monitoramento por parte deste Tribunal nos termos
dos artigos 10 da Resolução TC nº 298/2016 e 194 da
Resolução TC 261/2013, que cuida do Regimento Interno
deste Tribunal.
a) O detalhamento das ações deve ser suﬁciente para
que seja possível acompanhar o seu desenvolvimento no
tempo – em geral, efetuado pelos responsáveis por cada
setor especializado dentro da estrutura da administração
municipal – uma vez que deve ser garantida a estrutura
necessária à sua implementação;
b) O Plano de Ação deve ser mantido sempre atualizado,
especialmente com as assinaturas dos responsáveis
legais, de acordo com as competências previstas na
lei municipal de estrutura administrativa vigente,
visando à continuidade administrativa e à efetividade
do saneamento das impropriedades apontadas pelo
relatório de auditoria.
www.tce.es.gov.br

Manifestando-se nos autos, o Parquet de Contas emitiu
o Parecer 03180/2018-1, anuindo à proposição da Área
Técnica.
Por meio da Decisão 01964/2018-1, a proposta da Área
Técnica foi encampada pelo colegiado.
Após notificação, o Prefeito Municipal de Marechal
Floriano protocolou documentação correspondente
ao Plano de Ação, sendo, em seguida, os autos
encaminhados ao Núcleo de Controle Externo de
Contabilidade e Economia – NCE, que procedeu à análise
do plano de ação encaminhado, produzindo assim a
Manifestação Técnica 00335/2019-4, que opinou nos
seguintes termos:
Ante todo o exposto na presente instrução, quanto às
impropriedades encontradas no plano de ação sob
análise, considerando as proposições apresentadas pela
equipe de auditoria por meio do Relatório de Auditoria
TC 18/2018, sugere-se ao Egrégio Plenário desta Corte
de Contas, independentemente de outras providências
julgadas convenientes, a adoção das seguintes propostas:
3.1 NOTIFICAR o Prefeito Municipal de Marechal
Floriano, nos termos do artigo 8º da Resolução TC nº
298/2016 c/c os artigos 206, §2º, e 358, inciso III, da
Resolução TC 261/2013, que cuida do Regimento Interno
deste Tribunal c/c o artigo 63, inciso III, da Lei Orgânica
deste Tribunal, para que, no prazo de 30 (trinta) dias,
caso o Plenário não ﬁxe prazo diferente:
3.1.1 Cumpra as DETERMINAÇÕES dispostas da presente
instrução, para os subitens 2.8, 2.10 e 2.11, com base no
artigo 7º, da Resolução TC nº 298/2016 e em especial o
art. 37 da CF e o art. 11 da LRF, alertando-o de que o não
atendimento injustiﬁcado o sujeita às sanções previstas
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no art. 1º, inciso XXXII e artigo 135, inciso IV, da Lei Orgânica deste Tribunal c/c artigo 389, inciso IV, da Resolução TC 261/2013, que cuida do Regimento Interno deste Tribunal.
3.1.2 Assim, não obstante as ressalvas concernentes a responsabilização pelo cumprimento das ações indicadas no item presente, sugerimos DETERMINAR ainda ao Prefeito de
Marechal Floriano, a bem dos Princípios da Continuidade Administrativa e do Interesse Público a imediata implementação das referidas ações com as correções propostas desta
instrução, observando e aproveitando-se das recomendações também exauridas nesta manifestação técnica.
Com isso, não se está exigindo formalismo demasiado do município, mas tão somente, o cumprimento da decisão TC 1964/2018, para que no futuro monitoramento esta Corte de
Contas tenha condição de avaliar todas as medidas propostas, todas executadas, todos problemas decorrentes e tenha claro eventuais responsabilidades.
Por ﬁm, sugerimos desde já o Controle Interno do Município, proceda ao monitoramento do cumprimento do presente Plano de Ação, encaminhando, a este Tribunal de Contas, o
resultado do referido monitoramento, conforme previsto no artigo 42, inciso IV c/c artigo 43, inciso VI, da Lei complementar 621, de 08 de março de 2012, incluindo o cumprimento
das alterações aqui sugeridas.
Instado a se manifestar, o Parquet de Contas emitiu o Parecer 00628/2019-2, anuindo ao posicionamento da Área Técnica.
É o breve relatório.
VOTO
FUNDAMENTAÇÃO
Após regular notificação, a autoridade municipal encaminhou a esta Corte o seu Plano de Ação, no intuito de atender à Decisão 01964/2018-1, plano esse que consta da Peça
Complementar 24488/2018-1, junto ao e-TCEES.
Analisando o seu teor, a Área Técnica procedeu a quadro, que consta da Manifestação Técnica 00335/2019-4, cuja uma de suas colunas são suas considerações acerca do tópico do
Plano de Ação. Abaixo, segue transcrição:
ANEXO
DATAS DE INÍCIO E CONCLUSÃO AÇÃO CORRETIVA
AÇÃO PROPOSTA PELO GESTOR

RESPONSÁVEL

2.1 LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA NÃO DISPONIBILIZADA •. Manter consolidada a legislação tributária municipal em texto único para ser disponibilizado para consulta dos contriADEQUADAMENTE PARA CONSULTA
buintes e da própria administração, consignando ali todas as leis que foram revogando, alterando ou acrescentando dispositivos regulamentadores;
•. Publicar a legislação municipal consolidada em vigor aplicável no endereço eletrônico do Município;
•. Disponibilizar acesso simplificado e de fácil identificação à legislação tributária disponível no endereço eletrônico da Prefeitura Municipal, indicando de forma expressa as principais leis tributárias em vigor no Município;
• Implantar procedimentos definidos de consolidação e publicação online das normas tributárias, atribuindo expressamente estas competências a determinado(s) setores e/ou agentes públicos, de forma que as normas estejam permanentemente
consolidadas e publicadas no endereço eletrônico da Prefeitura.

O que será feito?
Consolidação da legislação tributária em texto único.
Disponibilizar link no sitio da Prefeitura “Legislação Tributária”. Atualização da página da “Legislação Tributária”.
Como será feito:
Será realizada a consolidação das atuais normas municipais relativas à legislação tributária.
Criar link no sitio da Prefeitura “Legislação Tributária”.
Divulgação das leis atualizadas na página da “Legislação Tributária” (Lei Complementar Nº 007, de
26/10/2018- altera a Lei Municipal Nº 488-2003).

Secretaria Municipal de Finanças e Secretaria Municipal de Controle Interno.

2.2 ALÍQUOTA EFETIVA DO ISS INFERIOR AO LIMITE • Elaborar e encaminhar a Câmara Municipal projeto de Lei que exclua o inciso II do art. 173 da Lei Municipal 488/2003, a fim
CONSTITUCIONAL DE 2%
de excluir a possibilidade de isenção dos serviços descritos.
• Deixar de aplicar a isenção imediatamente, sob pena de incorrer em ato de improbidade administrativa, nos termos do
art. 10-A da Lei 8.249/1992, podendo, sendo caso, também, propor devida ação de inconstitucionalidade em face de tais
dispositivos da Lei Municipal.
• Deixar de aplicar qualquer tipo de bene�cio fiscal que resulte em uma alíquota efetiva inferior a 2% para os serviços não excepcionados no §1°, do art. 8-A da LCF 116/03.

O que será feito:
Projeto de lei alterando a lei Municipal n° 488/2003.
Deixar de aplicar a isenção imediatamente.
Deixar de aplicar qualquer tipo de bene�cio fiscal que resulte em uma alíquota efetiva inferior a 2%.
Como será feito:
Minuta de Projeto de lei com adequações e encaminhamento a Câmara Municipal.

Secretaria Municipal de Finanças, Procuradoria Ge- Inicio:
ral do Município e Secretaria Municipal de Contro- 13/03/2018
le Interno.
Termino:
20/12/2018

ACHADO

PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO

www.tce.es.gov.br

CONSIDERAÇÃO DO AUDITOR TCEES
Inicio:
13/09/2018

O proposto se apresenta condizente com as
propostas de encaminhamento inseridas no
Relatório de Auditoria pela Equipe.

Conclusão:
20/12/2018

O proposto se apresenta condizente com as
propostas de encaminhamento inseridas no
Relatório de Auditoria pela Equipe.
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2.3 AUSÊNCIA DE REVISÃO DA PLANTA GENÉRICA •. Elaborar e encaminhar, à Câmara Municipal, projeto de Lei:
DE VALORES
a) revisando a Planta Genérica de Valores do município, com base no que dispõe o art. 97, IV, do CTN, com o objetivo de que
reﬂita, adequadamente, a realidade imobiliária local e contemple possíveis valorizações e ou desvalorizações havidas em função das transformações urbanas, observando os seguintes aspectos:
I) a avaliação de imóveis, para fins de tributação, deve ser efetuada por profissionais habilitados para atividade técnica de avaliar imóveis, conforme Resolução Confea 345/90 c/c Lei Federal 5.194/66 e Lei Federal 12.378/2010;
II) a avaliação de imóveis deve ser referenciada em boas práticas reconhecidas e aceitas para o exercício dessa função (NBR
14653-1:2001 e 14653-2:2004, da ABNT);
III) a médias dos quocientes dos valores avaliados, conforme constam no cadastro fiscal, em relação aos preços praticados no
mercado para cada tipo de imóvel (nível de avaliação), deve ficar entre 70% (setenta por cento) e 100 % (cem por cento), conforme o §4° do art. 30 da Portaria 511/09 do Ministério das Cidades;
b) prevendo a gradação de eventuais aumentos individuais acentuados, decorrentes da instituição da Planta Genérica de Valores, de forma a respeitar o princípio da não-surpresa e da capacidade contributiva. Por exemplo, escalonar um eventual aumento de 40% em quatro aumentos anuais de cerca de 10%.
•. Elaborar e encaminhar à Câmara Municipal projeto de lei que estabeleça obrigatoriedade de revisão da PGV pelo Poder
Executivo em períodos de no máximo 4 anos para municípios acima de 20 mil habitantes ou 8 anos para os demais, com base
nos §§ 2º e 3º, do art. 30, da Portaria 511/09 do Ministério das Cidades, com vistas a que a PGV reﬂita as transformações urbanas havidas no período, como por exemplo, dispõe a LC 91/2014, do Município de Curitiba.
• Dar ciência à Câmara Municipal quanto à ausência de revisão tempestiva da Planta Genérica de Valores.

O que será feito:
Contratação de empresa visando elaboração da atualização da Planta Genérica de Valores, após será encaminhada a Câmara Municipal o Projeto de Lei.
O que será feito:
Será contratada uma empresa especializada para a prestação de serviços de elaboração da Planta Genérica de Valores, uma vez que o Município não dispõe de pessoal com as qualificações técnicas exigidas.

Procuradoria Geral do Município, Secretaria Municipal de Finanças (através do Setor de Tributação) e
Secretaria Municipal de Obras (através do engenheiro) ficaram responsáveis de acompanhar a fiscalização dos serviços a serem prestados pela empresa a
ser contratada.

Início:
O proposto se apresenta condizente com as
A solicitação da licitação para contratação da em- propostas de encaminhamento inseridas no
presa foi protocolada sob
Relatório de Auditoria pela Equipe.
o nº 8454/2018 em
Importante que a empresa contratada respei06/09/2018.
te as normas técnicas para elaboração da PGV.
Acerca do prazo, impreterível que a ação da
Conclusão:
empresa contratada e posterior encaminha120 dias após a conclusão da atualização da
mento do Projeto de Lei a Câmara MuniciPlanta Genérica
pal ocorram até o final do exercício do atude Valores pela empresa
al mandato.
contratada.
Conquanto, quanto antes o projeto de lei for
aprovado, mais rápido a gestão usufruirá da
retribuição financeira da proposta.

2.4 IRREGULARIDADES NA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA

O que será feito:
Projeto de Lei que institua e estabeleça valor inicial para a URMF e os critérios de atualização monetária
da base de cálculo do IPTU, e o índice oficial de inﬂação a ser utilizado (podendo inclusive adotar o IPCA-E já adotado para correção da URMF)
Como será feito:
Minuta de Projeto de Lei com adequações e encaminhamento a Câmara Municipal.

Secretaria Municipal de Finanças,
Procuradoria Geral do Município e
Secretaria Municipal de Controle Interno.

Inicio:
20/09/2018
Conclusão:
31/03/2019

O proposto se apresenta condizente com as
propostas de encaminhamento inseridas no
Relatório de Auditoria pela Equipe.
Importante que após a aprovação o respectivo projeto de lei, é necessário que anualmente seja expedido decreto dando publicidade
ao índice oficial adotado, de modo que tal índice corresponda exatamente ao índice optado pelo município, no caso indicado o IPCA-E.

• Elaborar e encaminhar projeto de lei à Câmara Municipal estabelecendo os critérios de atualização monetária da base
de cálculo do IPTU, e o índice oficial de inﬂação a ser utilizado, podendo inclusive adotar o IPCA-E já adotado para correção da URMF;
•. Implementar a atualização monetária anual da base de cálculo do IPTU, inclusive para o próximo exercício, utilizando o índice oficial de inﬂação adotado em lei pelo Município, expedindo decreto sempre no início de cada exercício a fim de divulgar o índice a ser aplicado;
•. Realizar a atualização monetária da base de cálculo do IPTU para o próximo exercício, observando de maneira expressa,
no Ato correspondente o necessário montante de atualização definido no índice de inﬂação adotado pelo município e sua
forma de cálculo, sem aplicar acréscimo ou decréscimo ao índice oficial, ou seja, aplicando o mesmo em sua integralidade.
• Elaborar e encaminhar Projeto de Lei que institua e estabeleça valor inicial para a URMF.

2.5 IRREGULARIDADES NA CONCESSÃO DE BENEFÍ- • Implementar procedimentos normatizados para formalização e renovação de atos de concessão de bene�cios fiscais em faCIOS FISCAIS
vor dos contribuintes, a fim de que as condições legais para usufruto sejam devidamente averiguadas e comprovadas inicialmente e a cada exercício por meio de regular processo administrativo, possibilitando que a análise do pedido de concessão
seja devidamente motivado e que seja imprescindível a aposição de parecer técnico lavrado por agente público integrante da
carreira específica de fiscalização tributária;
• Revisar todos os atos de reconhecimento de imunidade e de concessão de isenção que ensejaram a não incidência de impostos referentes ao exercício de 2017, adotando os seguintes procedimentos: 1) Identificar as inscrições constantes do cadastro que não foram objeto de lançamento de impostos; 2) Verificar a existência de processo administrativo ou documentação suporte em que seja possível avaliar a regularidade da concessão; 3) Caso não tenha sido formalizado processo administrativo ou a documentação esteja incompleta, notificar os contribuintes beneficiados, visando à ratificação dos atos
com as informações e documentos que comprovem a manutenção da condição de isentos ou imunes, formalizando o devido processo administrativo caso ainda não exista; 4) Verificar especialmente se as isenções concedidas estão amparadas
em leis municipais específicas; 5) Em caso da não regularização, efetuar lançamentos de o�cio através de regular notificação destes contribuintes, observando o prazo decadencial (5 anos a contar do fato gerador do tributo); 6) Registrar o resultado dessa revisão geral em relatório circunstanciado, formalizado em processo administrativo municipal para futura apresentação quando do monitoramento desta auditoria, fazendo constar menção expressa e conclusiva sobre cada item dos procedimentos acima descritos;
• Implantar e implementar procedimento de inserção, no sistema de arrecadação, de campos específicos para o registro do tipo de bene�cio concedido (isenção) ou reconhecido (imunidade) e da fundamentação legal correspondente, de forma a possibilitar a atuação dos controles interno e externo, e a elaboração de relatórios gerenciais.

O que será feito:
O Setor de Tributação com auxílio da Secretaria MuniBaixar normativo regulamentando a concessão de bene�cios fiscais, revisando todos os atos de isenção cipal de Controle Interno na expedição de normativo
existentes através de recadastramento.
{Instrução Normativa).
Como será feito:
Levantamento dos bene�cios concedidos e atualização.
1- Solicitar o bene�cio através de requerimento no protocolo central, com documentos em anexo, dando
início ao Processo Administrativo para análise.
2 - Levantamento de concessão de isenção:
·• O�cio solicitando autorização para recadastramento das isenções - relação de todas as isenções em
anexo;
•. Baixar ato - Decreto Normativo -estabelecendo:
� Recadastramento dos isentos
� Documentação a ser apresentada
� Período para recadastrar isentos
� Se perder o prazo do recadastramento, fará somente no próximo IPTU
• Notificação
• Relatório final

Inicio:
Imediata
Conclusão:
31/03/2019

O proposto se apresenta condizente com as
propostas de encaminhamento inseridas no
Relatório de Auditoria pela Equipe.

2.6 INEXISTÊNCIA DE CARREIRA ESPECÍFICA PARA
EXERCÍCIO DE ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO

• Elaborar e encaminhar projeto de lei à Câmara Municipal, alterando a LM 816/2008 (Lei Municipal que alterou a Lei
567/2005), para que a mesma altere a exigência de escolaridade de nível médio de ensino para o nível superior e, consequentemente, reenquadre os servidores ocupantes de cargos ligados diretamente à fiscalização tributária, sejam eles de Agente
de Arrecadação ou mesmo de Agente Tributário, dando-lhe provimento por meio de concurso público com exigência tão somente de nível superior de escolaridade;
•. Estruturar o plano de carreira de fiscal de tributos municipais (atual Agente de Arrecadação ou Agente Tributário), em
consonância com a essencialidade e a priorização de recursos previstas constitucionalmente para a função (art. 37, XXII
da CFB/88);
• Evidenciar as ações de fiscalização tributária tão somente em apenas uma carreira, haja vista que, atualmente no município, coexistem dois cargos para atuar na fiscalização de tributos municipais (Agente de Arrecadação e Agente Tributário), sendo sugerido o aproveitamento das atribuições dos mesmos que, embora fixadas indevidamente por meio de Decreto, podem
atender plenamente aquelas notadamente ligadas, por exemplo, à fiscalização e ao lançamento de tributos, à modificação,
suspensão, extinção e exclusão do crédito tributário.

O que será feito:
Criação de carreira especifica de fiscal de tributos de nível superior e plano de cargos com expressa previsão de atribuições adstritas à administração tributária.
Como será feito:
Elaborando e encaminhando a Câmara Municipal projeto de Lei que crie carreira especifica de fiscal de tributos de nível superior, com o acréscimo da carreira no plano de cargos.

Gabinete, SEMUF, Procuradoria, SEMAD e Setor de RH.

Inicio:
20/09/2018
Conclusão:
30/09/2019

O proposto se apresenta condizente com as
propostas de encaminhamento inseridas no
Relatório de Auditoria pela Equipe.

2.7 CARGOS DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA DESPROVIDOS DE ATRIBUIÇÕES LEGAIS EXPRESSAS

• Elaborar e encaminhar à Câmara Municipal projeto de lei que estabeleça expressamente todas as atribuições e competências necessárias ao pleno exercício das carreiras específicas de Agente de Arrecadação e Agente Tributário, notadamente aquelas relacionadas aos �tulos III e IV do CTN, quais sejam: fiscalização e lançamento de tributos; e modificação, suspensão, extinção e exclusão do crédito tributário, não especificadas pela, uma vez que a LM Nº 567/2005 (Plano de Carreira) não
estipulou tais atribuições e competências;
• Elaborar e encaminhar à Câmara Municipal projeto de Lei que regulamente os cargos de Chefe de Departamento e Chefe de
Serviços, estabelecendo suas atribuições e competências para o exercício das atividades necessárias, observando que as respectivas funções são de chefia, direção ou assessoramento .

O que será feito:
Projeto de Lei regulamentando os cargos e estabelecendo as atribuições e competências.

SEMUF e Procuradoria

Inicio:
20/09/2018
Conclusão:
30/09/2019

O proposto se apresenta condizente com as
propostas de encaminhamento inseridas no
Relatório de Auditoria pela Equipe.

Como será feito:
Minuta de Projeto de Lei com adequações e encaminhamento a Câmara Municipal.
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2.8 NÃO PRIORIZAÇÃO DE RECURSOS À ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA

2.9 INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA A ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E/OU REGISTRO
IRREGULAR DA EXECUÇÃO DE SUAS DESPESAS

•. Implantar e implementar um programa de capacitação destinado aos agentes da administração tributária visando ao desempenho de suas atribuições específicas, orientando-os no sentido de obter os resultados desejados pela Administração, estimular o desenvolvimento funcional, criando condições propícias ao constante aperfeiçoamento dos servidores, conforme
mencionado no capítulo 2 da Seção IV do Manual do Prefeito, IBAM, 2013.
Sugere-se a criação de um grupo de servidores que seja responsável por apresentar a Administração Municipal eventuais demandas de capacitação, decorrentes de insuficiências técnicas e práticas deparadas no exercício das atividades cotidianas da
Administração Tributária pelos servidores; (Situação 2)
•. Dotar a fiscalização tributária com viatura exclusiva ou prioritária ao exercício de suas atividades; (Situação 1)
•. Promover a capacitação de todos os servidores que atuam na Administração Tributária, em especial dos fiscais de tributos,
para uma eficaz utilização de todos os sistemas de TI disponíveis para fiscalização do ISS; (Situação 3)
•. Dotar recursos orçamentários específicos para efetiva implementação da Administração Tributária Municipal estabelecida na LM 565/2005, dotando-a de estrutura �sica e recursos humanos suficientes ao pleno exercício das atribuições previstas legalmente; (Situação 4)
•. Disponibilizar computador com acesso aos sistemas de Tecnologia da Informação e à internet para cada um dos fiscais de
tributos em exercício no Município; (Situação 5)
•. Modernizar os computadores utilizados na Administração Tributária para que tenham capacidade de suportar a utilização
dos sistemas de TI disponíveis; (Situação 5)

SITUAÇÃO 01
O que será feito?
Disponibilizar veículo para atividades de fiscalização.
Como será feito?
Cessão de veículo para SEMUF -termo de cessão e uso e cópia dos documentos
SITUAÇÃO 02
O que será feito:
Capacitação dos servidores do Setor de Tributação.
Como será feito:
Capacitação na Escola de Contas do TCE-ES.
SITUAÇÃO 03:
O que será feito:
Treinamento com a empresa responsável pelo sistema.
Como será feito:
Capacitação com a empresa E&L Produções de So�ware.

SITUAÇÃO 01:
SEMUF e SEMAD
SITUAÇÃO 02:
SEMUF – Setor de Tributação
SITUAÇÃO 03:
SEMUF – Setor de Tributação
SITUAÇÃO 04:
SEMUF, SEMAD e Procuradoria.
SITUAÇÃO 05:
SEMUF e SEMAD

• Fazer constar nas peças orçamentárias do Município (LDO e LOA) para os próximos exercícios, dotação destacada e especificamente relacionado à modernização ou aparelhamento da administração tributária, classificando as despesas de custeio,
ampliação e modernização da administração tributária em projetos e atividades específicas dentre da subfunção 129 “Administração de Receitas”, nos termos da Portaria MPOG 42/99.

O que será feito:
SEMUF
Dotação Orçamentária (LOA e LDO) para a administração tributária. Em 2018 foi atendida na LOA.
Como será feito:
Incluir a Dotação Orçamentária na LOA e na LDO. Em 2018 foi atendida na LOA: 050001.0412300112.011
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRIBUTÁRIAS -NAC E SETOR DE TRIBUTAÇÃO.

SITUAÇÃO 04:
O que será feito:
Dotar recursos orçamentários.
Como será feito:
Efetiva implementação das atribuições tributárias.
SITUAÇÃO 05:
O que será feito:
Disponibilizar computador e internet
Como será feito:
Modernizar os computadores e equipamentos.

www.tce.es.gov.br

Situação 01:
Inicio:
Imediata
Conclusão:
10/10/2018
Situação 02:
Inicio:
01/02/2019
Conclusão:
31/12/2019
Situação 03:
Inicio: 01/11/2018
Conclusão:
31/03/2019
Situação 04:
Inicio:
20/09/2018
Conclusão:
31/03/2019
Situação 05:
Inicio:
20/09/2018
Conclusão:
31/03/2019

O proposto não se apresenta condizente com
as propostas de encaminhamento inseridas
no Relatório de Auditoria pela Equipe em todos os seus pontos.
Apesar das informações estarem disponibilizadas de forma sintética, quanto ao que será
feito, as medidas propostas podem solucionar
a demanda apontada no Relatório.
O que é importante que a gestão entenda é
que precisa dotar a tributação de recursos e
infraestrutura necessária para funcionar.
Quanto a capacitação via Escola de Contas do
TCE, a mesma é possível, mas não é suficiente.
Da mesma forma que há disponibilidade de
orientação dos técnicos do TCE ES as demandas, também são possíveis cursos da Escola de Contas.
Entretanto, é importante observar que algumas demandas das Administrações Tributárias Municipais não conseguem ser absorvidas
pelos instrutores da Escola de Contas.
Com isso é importante que o município realize investimento contratando cursos e capacitações que supram a necessidade dos seus
servidores, o que não pode se limitar a depender da Escola de Contas dessa Corte.
É importante identificar as necessidades reais da Administração Tributária Municipal e
procurar essa capacitação, seja com professores ou trocando informações com outros
municípios que já tenham aptidão para executar as medidas.
O que não pode acontecer é o município contar exclusivamente com a Escola de Contas.
Isso não impede o que já acontece que é o
contato entre os servidores municipais junto a Equipe da Receita. Sempre que necessário os canais telefone, e-mail ou até mesmo
pessoalmente estão disponíveis a tirar dúvidas e colaborar.
Ocorre que determinadas demandas podem
fugir a aptidão técnica o que demanda a contribuição de outros especialistas.

Inicio:
30/09/2018
Conclusão:
31/12/2018

O proposto se apresenta condizente com as
propostas de encaminhamento inseridas no
Relatório de Auditoria pela Equipe.
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2.10 CADASTRO IMOBILIÁRIO NÃO FIDEDIGNO

• Estabelecer, no organograma do Poder Executivo Municipal, um setor responsável pela gerência e atualização do cadastro
imobiliário e viabilizar economicamente sua implementação;
• Implantar e implementar programa de fiscalização e atuar de forma coercitiva, com a lavratura dos respectivos autos de infração, para atestar o cumprimento quanto à comunicação por parte dos contribuintes, no prazo determinado, sobre fatos ou
circunstâncias que venham a alterar a unidade imobiliária, para fins de atualização cadastral;
• Firmar convênio com as concessionárias de serviços públicos de fornecimento de energia elétrica e de água tratada atuantes no município, para que as mesmas disponibilizem o acesso da administração aos seus cadastros de clientes e unidades residenciais.

O que será feito:
Será atualizada a planta genérica do município através do Georeferenciamento.
Solicitar a EDP concessionária de energia o acesso ao banco de dados de clientes e domicílios. Solicitar os Habite-se na SEMUR.

SEMUF – SETOR TRIBUTAÇÃO
SEMUR

Inicio:
30/09/2018
Conclusão:
120 dias após a conclusão da atualização da Planta Genérica de Valores pela empresa contratada.

O proposto não se apresenta condizente com
as propostas de encaminhamento inseridas
no Relatório de Auditoria pela Equipe.
Conforme apurado no Relatório há falta de
identificação concreta dos contribuintes,
quanto a sua qualificação e real responsabilidade tributária.
As medidas indicadas pelo Prefeito Municipal
não são suficientes, pois não aponta uma organização necessária a revisar o cadastro de
contribuintes.
O georeferenciamento, contribui no aspecto
quantitativo do cadastro.
A solicitação dos dados junto a EDP é uma saída, mas não é a única.
Nossa experiência no contato junto ao municípios capixabas é de que a EDP não tem aceitado a solicitação dos municípios, alegando sigilo dos respectivos dados.
Entretanto, tal visão é equivocada, uma vez
que ela faz o recolhimento da COSIP, o que
demandaria a Administração Municipal a ingressar judicialmente para obter as respectivas informações, junto a prestação de contas da Contribuição para o Custeio da Iluminação Pública.
Necessário estruturar um setor e servidores
responsáveis por isso, apontar medidas para
buscar o recadastramento.
Necessário também apontar medidas para identificar os reais contribuintes, especialmente os possuidores de bens imóveis.

2.11 IRREGULARIDADES NOS PROCEDIMENTOS FISCALIZATÓRIOS DE MAXIMIZAÇÃO DA ARRECADAÇÃO

•. Implantar e implementar programa de fiscalização nas empresas que apresentem variações significativas em seu recolhimento, com vistas a averiguar oportunamente os indícios de evasão fiscal;
•. Firmar convênios com administrações tributárias de outros municípios, Estado ou União buscando o compartilhamento de
cadastros e de informações fiscais, conforme prevê o inciso XXII, art. 37 da CF, bem como com outros órgãos, como Detran
e Concessionária de energia elétrica, etc;
•. Implantar e implementar procedimentos de monitoramento da arrecadação dos inadimplentes, dos maiores contribuintes
de ISS ou do comparativo entre contribuintes com a mesma atividade, de modo, na ocorrência de qualquer ﬂutuação significativa na arrecadação, direcionar ações fiscais em diligência externa;
•. Implantar e implementar procedimentos no intuito de comparar o faturamento bruto informado para o recolhimento do
Simples Nacional, por meio do PGDAS-D, com o faturamento declarado com base na emissão de documentos fiscais, para fins de apurar o ISS devido;
•. Obter o certificado digital e-CPF para acessar a base de dados do Portal do Simples Nacional, na internet;
•. Incluir no planejamento de fiscalização os contribuintes que apresentarem divergência entre os valores declarados ao
Simples Nacional e faturamento apurado pela emissão da NFS-e, com vistas a promover a fiscalização nesses contribuintes;
•. Implantar e implementar procedimentos regulares para comparar o faturamento dos contribuintes de ISS oriundo de operações realizadas com cartões de crédito e de débito, com a movimentação econômica declarada ao Município por meio da
emissão de notas fiscais de serviços;

O que será feito:
Adequação da implementação lançamento fiscal legislação tributária, da fiscalização e Capacitação dos
servidores do Setor Tributário.
Como será feito:
Através de auto de infração lançado em desfavor do contribuinte.
Cursos de capacitação para os servidores. Obtenção de certificado digital e-CPF.

SEMUF – Setor de Tributação

Inicio:
30/09/2018
Conclusão:
31/01/2019

O proposto não se apresenta condizente com
as propostas de encaminhamento inseridas
no Relatório de Auditoria pela Equipe.
A descrição apontada no Plano de Ação de forma sintética não permiti identificar as pretensões do município quanto aos procedimentos
de fiscalização.
Delega a capacitação que no item de priorização de recursos vincula a Escola de Contas
desta Corte, que não tem no momento qualquer pretensão de qualificação nesse sentido.
Da mesma forma, da entender acerca da possiblidade do Simples Nacional, sem, todavia,
descrever qual tipo de ação será tomada.
É necessário melhorar a explanação das ações
que serão tomadas, apontar o planejamento a médio longo prazo da fiscalização tributária, se possível baseada nos principais contribuintes.

•. Aplicar multa quando da verificação de irregularidades cometidas pelos contribuintes, por meio de autos de infração, nos
termos da legislação municipal;
• Implantar e implementar programa permanente de fiscalizações nos contribuintes de ISS no Município, enquadrados no
Simples Nacional, de modo a apurar e lançar o imposto com base na movimentação econômica.
2.12. IRREGULARIDADES NO PLANEJAMENTO DA FIS- •. Implantar e implementar o planejamento das ações fiscais materializado num Plano Anual de Fiscalizações que estabeleça
CALIZAÇÃO
os critérios das escolhas para a fiscalização do imposto, bem como as metodologias a serem adotadas, de forma a garantir a
impessoalidade na escolha dos contribuintes a serem fiscalizados e possibilitar o controle de seu resultado a fim de medir a
eficiência e a eficácia dos trabalhos realizados.
•. Implantar por meio de normatização (Decreto, Portaria, Instrução normativa, ordem de serviço, etc.) e implementar o
instrumento de autorização para a realização de fiscalização (a exemplo do Mandado de Procedimento Fiscal – MPF, adotado na esfera federal), com vistas à garantir a vinculação da atividade fiscalizatória e mitigar a ocorrência de ações arbitrárias de fiscalização;
•. Normatizar (Decreto, Portaria, Instrução normativa, ordem de serviço, etc.) a instituição do Termo de Início da Ação Fiscal, de acordo com o art. 196 do CTN, inclusive com obrigatoriedade de menção expressa do prazo máximo para a conclusão da fiscalização.
• Implantar e implementar rotinas de acompanhamento dos resultados das ações fiscais em diligência externa de ISS realizadas no Município.

O que será feito:
Elaboração do Plano Anual de Fiscalizações. Normatizar através de Decreto Normativo os instrumentos
de fiscalização.
Como será feito:
Implantação do Plano Anual de Fiscalizações e do Decreto Normativo com os instrumentos de fiscalização.

www.tce.es.gov.br

SEMUF – Setor de Tributação e Procuradoria

Inicio:
30/09/2018
Conclusão:
30/06/2019

O proposto se apresenta condizente com as
propostas de encaminhamento inseridas no
Relatório de Auditoria pela Equipe.
É importante estabelecer um plano de fiscalização anual, que conjugue de forma efetiva
a mão de obra disponível em face dos maiores riscos de sonegação fiscal no município.
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2.13 IRREGULARIDADES NO ARBITRAMENTO DO ITBI

•. Implementar procedimento de fiscalização do ITBI que consista no confronto do valor da base de cálculo do imposto declarado pelo contribuinte com o valor de mercado do imóvel objeto da transmissão, regularmente avaliado pela administração
ou constante de banco de dados de valores de transações imobiliárias ocorridas no município, e não vinculado ao valor venal
utilizado como base de cálculo do IPTU, estabelecendo como condicionantes da validade dos atos:
a) a abertura de processo administrativo;
b) a aposição de parecer técnico lavrado por agente integrante de carreira específica da administração tributária, contendo, obrigatoriamente, a explicitação dos parâmetros e fatores que embasaram a forma de cálculo utilizada para valoração
do imposto;
c) a ratificação do valor arbitrado por autoridade hierarquicamente superior, Comissão Permanente de Avaliação ou similar,
formalmente designada para tal atividade, observando o Princípio da Segregação de Funções;
d) a comprovação de notificação ao contribuinte em que constem prazo e local para impugnação
•. Atribuir a atividade de lançamento do ITBI somente a agentes integrantes de carreira específica da administração tributária;
•. Implementar procedimentos para avaliação do valor de mercado, para fins de tributação, dos imóveis objeto de transmissão no município, com base nas normas técnicas NBR 14653-1 e 14653-2, expedidas pela ABNT, com o objetivo de alimentar
banco de dados orientador da fiscalização da base de cálculo do ITBI declarada pelos contribuintes do imposto;

O que será feito:
SEMUF , SEMAD
-Implementação de procedimento de fiscalização do ITBI que consista no confronto do valor da base de
cálculo do imposto declarado pelo contribuinte com o valor de mercado do imóvel objeto da transmissão,
regularmente avaliado pela a administração ou constante de banco de dados de valores de transações
imobiliárias ocorridas no município, e não vinculado ao valor venal utilizado como base de cálculo do IPTU;
-Atribuição de atividade de lançamento do ITBI somente a agentes integrantes de carreira especifica da
administração tributária;
-Implementação de procedimentos para avaliação do valor de mercado, para fins de tributação, dos imóveis objetos de transmissão no município, com base nas normas técnicas NBR 14653-1 e 14653-2, expedidas pela ABNT, com o objetivo de alimentar banco de dados orientador da fiscalização da base de cálculo
do ITBI declarada pelos contribuintes dos impostos;
Como será feito:
Estabelecendo cargos, procedimentos e comissões voltadas para alcançar a maximização da fiscalização.

Inicio:
30/09/2018
Conclusão:
31/12/2018

O proposto se apresenta condizente com as
propostas de encaminhamento inseridas no
Relatório de Auditoria pela Equipe.

2.14 COBRANÇA ILEGAL DE TAXA DE LIMPEZA URBANA (PÚBLICA)

• Elaborar, de imediato, estudo referente ao impacto financeiro decorrente da perda da receita proveniente da arrecadação da Taxa de Limpeza Urbana;
• Excluir da previsão orçamentária da Lei subsequente à notificação deste achado as receitas provenientes da arrecadação da
Taxa de Limpeza Urbana e deixar de lançar o referido tributo.
• Elaborar e encaminhar a Câmara Municipal Projeto de Lei ou normativo singular a fim de revogar eventual legislação municipal que disponha acerca da previsão de lançamento da Taxa de Limpeza Urbana.

O que será feito:
Projeto de Lei alterando a Lei Municipal nº 488/2003.
Como será feito:
Minuta de Projeto de Lei com adequações e encaminhamento a Câmara Municipal.

Secretaria Municipal de Finanças
Procuradoria Geral do Município
Secretaria Municipal de Controle Interno

Inicio:
12/09/2018
Conclusão:
Executada
Lei Complementar n° 007, de 26 de outubro de
2018.

O proposto se apresenta condizente com as
propostas de encaminhamento inseridas no
Relatório de Auditoria pela Equipe.

2.15 COBRANÇA ILEGAL DE TAXA DE CONSERVAÇÃO
E CALÇAMENTO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS

• Elaborar, de imediato, estudo referente ao impacto financeiro decorrente da perda da receita proveniente da arrecadação
da Taxa de conservação de calçamento;
• Excluir da previsão orçamentária da Lei subsequente à notificação deste achado as receitas provenientes da arrecadação da
Taxa de conservação de calçamento, deixando, com isso, de lançar o referido tributo.
• Elaborar projeto de Lei ou normativo singular a fim de revogar eventual legislação municipal que disponha acerca da previsão de lançamento da Taxa de conservação de calçamento.

O que será feito:
Projeto de Lei alterando a Lei Municipal nº 488/2003.
Como será feito:
Minuta de Projeto de Lei com adequações e encaminhamento a Câmara Municipal.

Secretaria Municipal de Finanças
Procuradoria Geral do Município
Secretaria Municipal de Controle Interno

Inicio:
12/09/2018
Conclusão:
Executada
Lei Complementar n° 007, de 26 de outubro de
2018.

O proposto se apresenta condizente com as
propostas de encaminhamento inseridas no
Relatório de Auditoria pela Equipe.
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2.16 COBRANÇA ADMINISTRATIVA INSUFICIENTE PARA REALIZAR A EFETIVA ARRECADAÇÃO

•. Adotar os seguintes procedimentos como exemplo de rotina sistemática de cobrança administrativa do crédito tributário:
a) No exercício seguinte ao vencimento da dívida inadimplida, emitir notificação ou inseri-la no carnê de cobrança (IPTU ou ISS
fixo) dos contribuintes devedores, sempre acompanhada da guia/boleto para pagamento do débito devidamente atualizado,
à vista ou parcelado. b) Nos anos seguintes, até o ajuizamento da dívida, esgotar os meios para localização e identificação dos
devedores não localizados no procedimento anterior, a fim de aperfeiçoar a cobrança administrativa e atualizar o cadastro, visando qualificar futuras execuções fiscais. Obs: Esses procedimentos deverão ser realizados anualmente, de forma que a cada ano, novos devedores sejam notificados, inclusive quanto às dívidas originárias dos parcelamentos cancelados, enquanto
que os devedores contumazes estarão sendo qualificados e tendo suas dívidas acumuladas para efeito de cobrança judicial.
• Implantar e implementar rotina sistemática de cobrança administrativa de todos os créditos tributários exigíveis durante o
período de acumulação das dívidas para realização da execução fiscal, estabelecendo procedimentos de identificação do devedor para os casos em que as notificações não tenham sido entregues (p. ex. endereço incompleto ou endereço de terreno, contribuinte desconhecido, etc.) e registrando os resultados da cobrança, inclusive quanto ás dívidas originárias de parcelamentos cancelados.
• Realizar convênios com as distribuidoras de energia elétrica, Secretarias das Receitas Federal e Estadual, Detran-ES, Cartórios, Junta Comercial, entre outros, no sentido de esgotar os meios para localização e identificação dos devedores não localizados na cobrança administrativa, a fim de qualificar futuras execuções fiscais.
• Registrar os resultados da cobrança administrativa (controle a taxa de êxito das cobranças realizadas, contribuintes cobrados, contribuintes que compareceram para parcelamento, contribuintes que quitaram o débito integralmente, etc.), de modo que seja possível aferir a efetividade do procedimento adotado, por meio das seguintes informações mínimas: nº de notificações emitidas; nº de contribuintes efetivamente notificados; nº de endereços desconhecidos; nº de contribuintes desconhecidos; nº de contribuintes notificados que compareceram para parcelar a dívida.
• Estabelecer por meio de normativo próprio (lei específica) medidas de restrição para a concessão de reparcelamentos, como por exemplo, a exigência de quitação à vista de um percentual da dívida, de forma a desestimular a inadimplência dos parcelamentos concedidos, garantindo a efetividade desse bene�cio para recuperação da dívida.
• Evitar a prática reiterada de concessão de anistias, tendo em vista que a utilização desse instrumento deve ser restrita a situações excepcionais e com observância das condições estabelecidas pelos arts. 111, 180, 181 e 182 do CTN c/c artigo 14 da LRF.
• Implantar procedimento de cobrança dos parcelamentos que defina prazos e atribuições de cada setor, e implementar esta rotina, utilizando-se de emissão periódica de relatórios gerados pelo sistema de arrecadação ou outra ferramenta similar,
a fim de comunicar formalmente o setor responsável pela continuidade da cobrança administrativa quando houver cancelamento de parcelamento por inadimplência.
• Implantar e implementar procedimento de controle que inclua as dívidas de exercícios anteriores aos da cobrança administrativa, provenientes de parcelamentos cancelados por inadimplência, a fim de continuar sua cobrança administrativa enquanto não esgotado o prazo prescricional, segundo o critério da dívida mais antiga e inadiável para execução fiscal de cada devedor.

SITUAÇÃO 01:
O que será feito:
Implementação do sistema de cobrança administrativa de créditos tributários.
Como será feito:
-Adoção de procedimentos de rotina sistemática de cobrança administrativa do crédito tributário, tais como: a). No exercício seguinte ao vencimento da dívida inadimplida, emitir notificação ou inseri-la no carnê de cobrança (IPTU ou ISS fixo) dos contribuintes devedores, sempre acompanhada da guia/boleto para
pagamento do débito devidamente atualizado, à vista ou parcelada). B). Nos anos seguintes, até o ajuizamento da dívida, esgotar os meios para localização e identificação dos devedores não localizados no procedimento anterior, a fim de aperfeiçoar a cobrança administrativa e atualizar o cadastro, visando qualificar futuras execuções fiscais.
– Implantação e implementação de rotina sistemática de cobrança administrativa de todos os créditos tributários exigíveis durante o período de acumulação das dívidas para realização de execução fiscal, estabelecendo procedimentos de identificação do devedor para os caso em que as notificações não tenham sido entregues (p. ex. enderenço incompleto ou endereço de terreno, contribuinte desconhecido, etc.) e registrando os resultados da cobrança, inclusive quanto ás dívidas originárias de parcelamentos cancelados.
-Realização de convênios com as distribuidoras de energia elétrica, Secretarias de das Receitas Federal e
Estadual, Detran- ES, Cartórios, Junta Comercial, entre outros, no sentido de esgotar os meios para localização e identificação dos devedores não localizados na cobrança administrativa, a fim de qualificar futuras execuções fiscais.
-Controlar os resultados da cobrança administrativa (controle a taxa de êxito das cobranças realizadas,
contribuintes cobrados, contribuintes que compareceram para parcelamento, contribuintes que quitaram o débito integralmente, etc.), de modo que seja possível aferir a efetividade do procedimento adotado, por meio das seguintes informações mínimas: n° de notificações emitidas, n° de contribuintes efetivamente notificados, n° de endereços desconhecidos; n° de contribuintes notificados que compareceram para parcelar a dívida.
-Implantar por meio de normativo próprio (lei específica) medidas de restrição para concessão de reparcelamentos, como por exemplo, a exigência de quitação á vista de um porcentual da dívida, de forma a desestimular a inadimplência dos parcelamentos concedidos, garantindo a efetividade desse bene�cio para recuperação da dívida.
-Evitar à prática reiterada de concessão de anistias, tendo em vista que a utilização desse instrumento deve ser restrita a situações excepcionais e com observância das condições estabelecidas pelos arts. 111,
180, 181 e 182 do CTN c/c artigo 14 da LRF.
-Implantação e procedimento de cobrança dos parcelamentos que defina prazos e atribuições de cada setor, e implementar esta rotina, utilizando-se de demissão periódica de relatórios gerados pelo sistema de
arrecadação ou outra ferramenta similar, a fim de comunicar formalmente o setor responsável pela continuidade da cobrança administrativa quando houver cancelamento de parcelamento por inadimplência.
-Implantação e implementação de ´procedimento de controle que inclua as dívidas de exercícios anteriores aos da cobrança administrativa, provenientes de parcelamentos cancelados por inadimplência, a fim
de continuar sua cobrança administrativa enquanto não esgotado o prazo prescricional, segundo o critério da dívida mais antiga e inadiável para execução fiscal de cada devedor.
Situação 02:
O que será feito:
Implementação do controle gerencial sobre o resultado da cobrança administrativa
Como será feito:
Relatórios de controle gerencial sobre o resultado da cobrança administrativa.
Situação 03:
O que será feito:
Limitação de anistias.
Como será feito:
Evitando a prática reiterada de concessão de anistias, tendo em vista que a utilização desse instrumento
deve ser restrita a situações excepcionais e com observância das condições estabelecidas pelos arts. 111,
180, 181 e 182 do CTN c/c artigo 14 da LRF.

www.tce.es.gov.br

Situação 01:
Gabinete, SEMUF, Procuradoria
Situação 02:
SEMUF – Setor de Tributação
Situação 03:
Gabinete, SEMUF, Procuradoria

Inicio:
Situação01:
30/09/2018
Situação02:
30/09/2018
Situação 03:
30/09/2018
Conclusão:
Situação 01:
31/05/2019
Situação 02:
31/05/2019
Situação 03:
31/01/2019

O proposto se apresenta condizente com as
propostas de encaminhamento inseridas no
Relatório de Auditoria pela Equipe.

Terça-feira, 13 de agosto de 2019
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2.17. PARCELAMENTOS EM DESACORDO COM AS
NORMAS GERAIS

• Adequar a LM 488/2003 para a concessão de parcelamento, em cumprimento ao disposto no art. 155-A do CTN, em especial no que se refere as medidas de reparcelamento .
•. Implantar e implementar procedimento de abertura de processo administrativo para concessão de parcelamentos, de forma a que fiquem registrados os elementos que os embasaram, tais como termo de confissão de dívida assinado, despacho da
autoridade competente e comprovante de titularidade da dívida.
•. Implementar procedimento de assinatura do termo de confissão de dívida pelo titular da dívida, estabelecendo um controle diferenciado para evitar a prescrição do crédito quando não for possível a comprovação da titularidade no momento do requerimento, uma vez que o termo de confissão e o parcelamento apenas interrompem e suspendem o prazo prescricional se
firmados pelo sujeito passivo da obrigação tributária.
• Implantar e implementar os seguintes procedimentos quando da requisição de parcelamentos: (i) requisição do comprovante de titularidade da dívida tributária no ato da concessão do parcelamento, sem prejuízo do seu deferimento. (ii) anexação
ao processo do comprovante de titularidade (ex.: documento de propriedade ou posse do imóvel, comprovações de situação
civil, CPF ou CNPJ, contrato social, etc.), a fim de garantir a interrupção do prazo prescricional, conforme estabelece o art. 174,
parágrafo único, I do CTN e postergar a ocorrência de prescrição em caso de inadimplemento do parcelamento. (iii) abertura
de procedimento de regularização fundiária para os requerentes de parcelamentos que não possam comprovar a propriedade ou posse do imóvel para fins de sujeição passiva do IPTU. (iv) controle diferenciado do prazo de prescrição para os parcelamentos concedidos aos requerentes que não comprovarem a titularidade da dívida, tendo em vista que não há interrupção
do prazo nem suspensão do crédito até a regularização da relação tributária.
• Cancelar os parcelamentos no prazo previsto na legislação de forma a continuar imediatamente a cobrança administrativa ou judicial da dívida originária.
• Implementar rotina de acompanhamento da inadimplência dos parcelamentos, utilizando-se de emissão periódica de relatórios gerados pelo sistema de arrecadação ou outra ferramenta similar, a fim de cancelar o bene�cio do parcelamento, nos casos de inadimplência superior ao limite de parcelas fixadas na legislação tributária municipal, dando prosseguimento à cobrança do crédito.
• Implantar rotina sistemática de acompanhamento dos parcelamentos concedidos, por meio de ato normativo (Decreto, Portaria, etc.) que defina prazos e atribuições de cada setor.
• Implementar procedimentos de concessão e controle da inadimplência de parcelamentos com o auxílio do sistema informatizado, por meio de ferramentas tais como: (i) telas exclusivas para cada tipo de parcelamento previsto na legislação (normal, refis, reparcelamentos, etc.) com valores parametrizados previamente (descontos, acréscimos, número máximo de parcelas, valor mínimo das parcelas, percentual mínimo à vista para reparcelamentos, etc.), de forma a evitar erros no momento da concessão; (ii) ferramentas próprias para controle da inadimplência dos parcelamentos (relatórios parametrizados pelo nº de parcelas em atraso e outras condições previstas em lei que caracterizem o descumprimento dos parcelamentos), de
forma a possibilitar o seu imediato cancelamento; (iii) crítica entre o campo de número de processo da tela de parcelamento
com a lista de processos abertos no sistema de protocolo, de forma a garantir que nenhum usuário possa finalizar a inclusão
de um parcelamento sem a inserção de um número de processo válido.

Situação 01:
O que será feito:
Projeto Lei adequando a LM 488/2003 para a concessão de parcelamento, em cumprimento ao disposto
no art. 155-A do CTN, em especial no que se refere as medidas de reparcelamentos.
Como será feito:
Minuta de Projeto de Lei com adequações e encaminhamento para Câmara Municipal.
Situação 02:
Como será feito:
Organização do sistema de parcelamento de credito.
Como será feito:
Implantação e implementação de procedimento de abertura de processo administrativo para concessão
de parcelamentos, de forma a que fiquem registrados os elementos que os embasaram, tais como termo de confissão de dívida assinado, despacho da autoridade competente e comprovante de titularidade da dívida.
- Implementação procedimento de assinatura do termo de confissão de dívida pelo titular da dívida, estabelecendo um controle diferenciado para evitar a prescrição do crédito quando não for possível a comprovação da titularidade no momento do requerimento, uma vez que o termo de confissão e o parcelamento apenas interrompem e suspendem o prazo prescricional se firmados pelo sujeito passivo da obrigação tributária.
-Implantação e implementação dos seguintes procedimentos quando da requisição de parcelamentos:
(i) requisição do comprovante de titularidade da dívida tributária no ato da concessão do parcelamento,
sem prejuízo do seu deferimento. (II) anexação ao processo do comprovante de titularidade. {ex.: documentação de propriedade ou posse do imóvel, comprovações de situação civil, CPF ou CNPJ, contrato social, etc.}, afim de garantir a interrupção do prazo prescricional, conforme estabelece o art. 174, parágrafo único, I do CTN e postergar a ocorrência de prescrição em caso de inadimplemento do parcelamento.
(III) abertura de procedimentos de regularização fundiária para os requerentes de parcelamentos que não
possam comprovar a propriedade ou posse do imóvel para fins de sujeição passiva do IPTU. (iv) controle
diferenciado do prazo de prescrição para os parcelamentos concedidos aos requerentes que não comprovarem a titularidade da dívida, tendo em vista que não há interrupção do prazo nem suspensão do crédito até a regularização da relação tributária.
- Cancelamento dos parcelamentos no prazo previsto na legislação de forma a continuar imediatamente a
cobrança administrativa ou judicial da dívida originária.
-Implementação da rotina de acompanhamento da inadimplência dos parcelamentos, utilizando-se de
emissão periódica de relatórios gerados pelo sistema de arrecadação ou outra ferramenta similar, a fim de
cancelar o bene�cio do parcelamento, nos casos de inadimplência superior ao limite de parcelas fixadas
na legislação tributária municipal, dando prosseguimento à cobrança do crédito.
-Implantação de rotina sistemática de acompanhamento dos parcelamentos concedidos, por meio de ato
normativo (Decreto, Portaria, etc.) que defina prazos e atribuições de cada setor.
-Implementação procedimentos de concessão e controle da inadimplência de parcelamentos com o auxílio do sistema informatizado, por meio de ferramentas tais como: (i) telas exclusivas para cada tipo de
parcelamento previsto na legislação (normal, refis, reparcelamentos, etc.) com valores parametrizados
previamente {descontos, acréscimos, número máximo de parcelas, valor mínimo das parcelas, percentual mínimo à vista para reparcelamentos, etc.), de forma a evitar erros no momento da concessão; (ii) ferramentas próprias para controle da inadimplência dos parcelamentos (relatórios parametrizados pelo nº
de parcelas em atraso e outras condições previstas em lei que caracterizem o descumprimento dos parcelamentos), de forma a possibilitar o seu imediato cancelamento; (iii) crítica entre o campo de número
de processo da tela de parcelamento com a lista de processos abertos no sistema de protocolo, de forma a garantir que nenhum usuário possa finalizar a inclusão de um parcelamento sem a inserção de um
número de processo válido.
Situação 03:
O que será feito:
Implementar o controle e eletrônico sobre o adimplemento dos parcelamentos.
Como será feito:
Controle através do sistema informatizado.

2.18 AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA DE
IMPOSTO INADIMPLIDO

•. Promover a inscrição em dívida ativa de todos os impostos inadimplidos, em cumprimento ao artigo 2º, §3º da Lei 6830/80
c/c art. 784, IX do CPC.
•.Implantar e implementar procedimentos de controle da inadimplência de todos os tipos de impostos do município (IPTU,
ISS fixo e varável, ITBI e autos de infração), específicos para cada setor responsável pelos respectivos lançamentos tributários,
levando em consideração as diferentes modalidades de lançamento, de forma a garantir que o setor responsável pela inscrição em dívida ativa receba ou acesse todas as informações necessárias para efetuar a regular inscrição em dívida ativa de todos os inadimplentes. nos termos do artigo 2º, §3º da Lei 6830/80 c/c art. 784, IX do CPC.

O que será feito:
SEMUF ( Setor de Tributação), Procuradoria e empreLevantamento dos impostos inadimplidos e não prescritos para fins de inscrição em dívida ativa. Estabele- sa encontrada.
cimento de mecanismos de acompanhamento da evolução dos créditos tributários inadimplidos, evitando-se a ocorrência de prescrição. Integrar o sistema de notas e o sistema de gerenciamento.
Como será feito:
Agrupamento dos créditos tributários já inadimplidos de acordo com sua natureza, devedor, valor e ordem
cronológica de vencimento (mais antigo para mais recente) para fins de inscrição em dívida ativa e encaminhamento à PGM para ajuizamento da execução fiscal.
-Implementação de sistema informatizado para acompanhamento e alerta quanto aos créditos tributários
que forem se vencendo de acordo com a modalidade de lançamento, principalmente do ISS variável, cujo
lançamento se dá pelo próprio contribuinte quando da emissão da nota fiscal eletrônica. Além disso, trimestralmente será realizado levantamento dos tributos inadimplidos para fins de inscrição em dívida ativa e encaminhamento das CDAs à PGM (interligação com o item 20 do presente plano de ação) na ordem
seguinte: primeiro trimestre (janeiro a março)
- Lançamento e cobrança do IPTU e ISS fixo; segundo trimestre (abril a junho)
- Levantamento e encaminhamento do IPTU e ISS fixos inadimplidos para execução fiscal pela PGM; terceiro trimestre (julho a setembro).
-Levantamento e encaminhamento á PGM do ISS variável inadimplidos para execução fiscal; quarto trimestre (outubro a dezembro)
-Ações de fiscalização e preparação para o seguinte.
-Implantação do novo sistema integrando o sistema de notas e o sistema de gerenciamento.
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Situação 01:
Gabinete, SEMUF, Procuradoria
Situação 02:
Gabinete, SEMUF, Procuradoria
Situação 03:
SEMUF, junto com a empresa contratada.

Inicio:
Situação01:
30/09/2018
Situação02:
30/09/2018
Situação 03:
30/09/2018
Conclusão:
Situação 01:
31/05/2019
Situação 02:
31/07/2019
Situação 03:
31/07/2019

O proposto se apresenta condizente com as
propostas de encaminhamento inseridas no
Relatório de Auditoria pela Equipe.

Inicio:
30/09/2018
Conclusão:
31/05/2019

O proposto se apresenta condizente com as
propostas de encaminhamento inseridas no
Relatório de Auditoria pela Equipe.
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2.19 REGISTRO INADEQUADO DE TRIBUTO NA DÍVIDA ATIVA

• Promover a inscrição em dívida ativa de todos os tributos inadimplidos, em cumprimento ao artigo 2º, §3º e 5° da Lei
6830/80 c/c art. 784, IX do CPC – Lei 13105/2015, destacando os débitos conforme natureza e origem, devendo no caso especificar as inscrições decorrentes do inadimplemento das taxas.
• Implantar e implementar procedimentos de controle da inadimplência de todos os tipos de impostos do município (IPTU, taxas, ISS fixo e varável, ITBI e autos de infração), específicos para cada setor responsável pelos respectivos lançamentos tributários, levando em consideração as diferentes modalidades de lançamento, de forma a garantir que o setor responsável pela inscrição em dívida ativa receba ou acesse todas as informações necessárias para efetuar a regular inscrição em dívida ativa de todos os inadimplentes, nos termos do artigo 2º e parágrafos da Lei 6830/80 c/c art. 784, IX do CPC – Lei 13105/2015.

O que será feito?
SEMUF, e PGM
Implementação de rotina de acompanhamento da constituição definitiva do crédito tributário para fins
de inscrição em dívida ativa. Promoção das inscrições em dívida ativa de acordo com cada tributo inadimplido, ainda que os fatos geradores ocorram simultaneamente e que posteriormente as CDAs sejam
agrupadas por devedor e executadas em conjunto, indicando no ato de inscrição as informações necessárias à identificação do fato gerador, natureza do tributo, e demais requisitos legais para lavratura da
CDA (art. 201 do CTM).
Como será feito:
Para acompanhamento da inadimplência dos tributos, será adotado sistema de verificação da constituição definitiva do crédito tributário de acordo com as modalidades de lançamento e espécies tributárias.
Assim, para os tributos sujeitos à lançamento de o�cio no início de cada ano (IPTU, Taxa de Localização
e Funcionamento e ISS fixo), será verificada a constituição definitiva do crédito tributário, pela ausência
de pagamento e de impugnação, nos primeiros três meses do ano, de forma a promover a inscrição em
dívida ativa (separada por tributo) nos três meses seguintes (segundo trimestre -v. item 18 do plano de
ação). Com relação aos tributos sujeitos a lançamento por homologação (ISS variável) será adotado sistema informatizado que alerte o não pagamento no prazo estipulado, permitindo-se que no trimestre destinado a tanto (v. item 18 do plano de ação), o Setor de Tributação promova a inscrição em dívida ativa
do imposto definitivamente constituído pelo próprio contribuinte pela emissão da nota fiscal eletrônica.
Com relação ao ITBI que, em regra, sujeita-se ao lançamento por declaração, a verificação/fiscalização do
inadimplemento se dará nos 90 dias seguintes à ciência do fato gerador pela Administração Tributária, findo o qual haverá a inscrição em dívida ativa. De igual modo, os créditos tributários advindos de outras taxas, de data de ocorrência do fato gerador variável, assim como os créditos tributários advindos de autos
de infração decorrentes de ações fiscalizatórias, dentre outros créditos despidos de previsibilidade anual,
serão acompanhados nos 90 dias seguintes à sua ocorrência, findo os quais haverá a inscrição em dívida
ativa para agrupamento por devedor e ajuizamento da execução fiscal em momento oportuno (ressalvada
a possibilidade de protesto e cobrança administrativa que, todavia, não suspende o prazo prescricional e,
portanto, será adotada com o devido cuidado pelo Setor de Tributação). Observação: No caso de haver impugnação a quaisquer dos lançamentos expostos acima, após o trânsito em julgado da decisão administrativa que julgar improcedente a impugnação e não quitado o débito, a inscrição em dívida ativa e encaminhamento para execução se dará nos períodos trimestrais definidos para cada espécie tributária e modalidade de lançamento, conforme rotina definida nos itens 18 e 20 deste plano de ação. No caso de impugnação à lançamentos variáveis (taxas, ITBI e autos de infração), o encaminhamento será feito nos 90 dias
subsequentes à decisão definitiva que a julgar improcedente, se não quitado voluntariamente o débito.

Inicio:
02/01/2019
Conclusão:
31/12/2019

O proposto se apresenta condizente com as
propostas de encaminhamento inseridas no
Relatório de Auditoria pela Equipe.

2.20. AUSÊNCIA DE COBRANÇA JUDICIAL DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO

• Implementar rotinas junto a Procuradoria municipal, para que esta proceda anualmente à distribuição de ações, visando racionalizar o procedimento de execução fiscal, cumprindo as seguintes diretrizes: (i) Juntar num único processo todas as dívidas do contribuinte, inclusive a de parcelamentos não cumpridos e autos de infração ou lançamento de ISS; (ii) Considerando que o término do prazo prescricional dos tributos lançados em massa (IPTU e ISS fixo) se dará sempre no início do ano,
providenciar até o final do ano X a execução das dívidas relativas aos tributos de ano-base X-3 e, apenas para esses devedores de X-3, juntar os eventuais débitos de, X-2 e X-1. Dessa forma, a cada ano o número de execuções vai diminuindo, pois ao
realizar o mesmo procedimento no ano de X+1, para as dívidas de X-2, vários devedores já terão sido ajuizados no ano anterior; Observação: sugere-se, por exemplo, ajuizar no final de 2018 os contribuintes devedores de 2015, agrupando suas eventuais dívidas de 2016 e 2017. Em 2019, seriam ajuizados os contribuintes devedores de 2016, agrupando suas eventuais dívidas de 2017 e 2018, e assim por diante.

O que será feito?
SEMUF ( Setor Tributário) e Procuradoria
Agrupamento das CDAs existentes para análise da viabilidade de imediato ajuizamento de execução fiscal.
Implementação de rotina/procedimento de agrupamento/envio de CDAs futuras à PGM para regular ajuizamento na medida em que forem preenchendo os requisitos mínimos para tanto.
Como será feito:
Primeiramente, será definido o valor mínimo do executivo fiscal municipal, consoante item 21 do plano de
ação. Após, serão agrupadas as CD As existentes/pendentes de ajuizamento dos últimos 5 (cinco) anos por
devedor, realizado o controle de legalidade/liquidez/exigibilidade pela PGM (analisar se não há cobrança
inconstitucional/ilegal ou de crédito prescrito) e promovida a execução fiscal se atingido o valor mínimo do
executivo fiscal municipal (item 21 seguintes), ou aguardar até que se atinja (promovendo cobrança administrativa enquanto isso). Com relação às CDAs futuras e as que não forem ajuizadas de acordo com o procedimento exposto acima, será adotada a sugestão do TCE-ES no sentido de cobrar as dívidas relativas aos
últimos 3 (três anos) anos por devedor, quanto ao IPTU e ISS fixo. Para tanto, será fixado o período de julho à agosto de cada ano para tal verificação pela Tributação e encaminhamento à PGM para ajuizamento
das execuções fiscais até o mês de dezembro do mesmo ano, tendo em vista que estes tributos sujeitos a
lançamento de o�cio tem como data do fato gerador o dia 01 de janeiro de cada ano e constituição do crédito tributário nos dois meses subsequentes. Com relação ao ISS variável, será adotada a rotina de verificar, no período de abril à julho de cada ano, as notas fiscais emitidas (lançamento por homologação) e não
pagas dos últimos três exercícios, agrupando-as por devedor e valor para serem executados até o mês de
setembro de cada ano. Observação 1: a determinação de intervalos de 03 meses entre as rotinas de verificação envio e ajuizamento dos créditos tributários se dá em virtude dos picos sazonais de trabalho do Setor de Tributação (por exemplo, de janeiro a março de cada ano há os lançamentos e cobrança de IPTU e
ISS fixos, sendo que a partir desse marco será mais viável a fiscalização do ISS variável). Observação 2: Os
lançamentos tributários eventualmente impugnados serão agrupados após a decisão final administrativa
e, portanto, constituição definitiva do crédito tributário.

Inicio:
30/09/2018
Conclusão:
31/12/2019

O proposto se apresenta condizente com as
propostas de encaminhamento inseridas no
Relatório de Auditoria pela Equipe.
Importante destacar que o ajuizamento de
ações de execução fiscal devem ser analisados sua viabilidade periodicamente, a fim de
evitar prescrições e perdas de créditos em favor do município, além de tentar receber tal
montante.

2.21 PROCEDIMENTOS DE EXECUÇÃO FISCAL ANTIECONÔMICOS

•. Elaborar estudo referente ao valor mínimo de débito para ajuizamento de demandas judiciais pelo município, atentando-se
ao custo da demanda em face do bene�cio pleiteado, a fim de estabelecer as diretrizes de investimento de força de trabalho
nas buscas pela recuperação do crédito tributário residualmente pela forma judicial, encaminhando, se for o caso, Projeto de
Lei à Câmara Municipal a fim de aprovar o respectivo valor de alçada.
•. Racionalizar o procedimento de execução fiscal, por meio do agrupamento das CDAs por contribuinte e da acumulação do
máximo possível de exercícios em dívida dentro do prazo prescricional, observando anualmente o critério do ano mais antigo para acumulação dos subsequentes.
• Proceder anualmente à distribuição de ações, que ultrapassem o valor mínimo de alçada estipulado pelo estudo, visando
racionalizar o procedimento de execução fiscal, cumprindo as seguintes diretrizes: (i) Juntar num único processo todas as dívidas do contribuinte, inclusive a de parcelamentos não cumpridos e autos de infração ou lançamento de ISS; (ii) Considerando que o término do prazo prescricional dos tributos lançados em massa (IPTU e ISS fixo) se dará sempre no início do ano,
providenciar até o final do ano X a execução das dívidas relativas aos tributos de ano-base X-3 e, apenas para esses devedores de X-3, juntar os eventuais débitos de, X-2 e X-1. Dessa forma, a cada ano o número de execuções vai diminuindo, pois ao
realizar o mesmo procedimento no ano de X+1, para as dívidas de X-2, vários devedores já terão sido ajuizados no ano anterior; Observação: sugere-se, por exemplo, ajuizar no final de 2018 os contribuintes devedores de 2015, agrupando suas eventuais dívidas de 2016 e 2017. Em 2019, seriam ajuizados os contribuintes devedores de 2016, agrupando suas eventuais dívidas de 2017 e 2018, e assim por diante.

O que será feito:
SEMUF e Procuradoria
Estudo sobre o valor mínimo para ajuizamento e fixação via ato normativo
Como será feito:
Será realizado levantamento do custo da tramitação de uma execução fiscal na justiça estadual, utilizando como parâmetro pesquisa realizada pelo CNJ e IPEA acerca do custo da execução fiscal em âmbito federal. Com isso, buscará adequar os parâmetros encontrados à realidade do município, avaliando o custo mínimo da execução fiscal municipal e dispêndio de mão-de-obra com as necessidades arrecadatórias
municipais, visando-se encontrar um equilíbrio entre ambas. Também será realizada pesquisa em municípios de porte e características similares, a fim de verificar os parâmetros utilizados na fixação do valor
mínimo e aplicá-los ao Município de Marechal Floriano. Após, será realizado ato normativo fixando o valor mínimo a ser observado pela PGM.

Inicio:
30/09/2018
Conclusão:
31/03/2019

O proposto se apresenta condizente com as
propostas de encaminhamento inseridas no
Relatório de Auditoria pela Equipe.
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2.22 PROCEDIMENTO INSUFICIENTE PARA REALIZAR A • Implantar e implementar procedimento de revisão cadastral dos devedores que vise a sanear incompletudes ou inconsisEFETIVA ARRECADAÇÃO
tências cadastrais durante o período que precede a sua execução fiscal, de forma que informações cruciais para a cobrança
dos tributos estejam contempladas e atualizadas ao final do procedimento, especialmente o CPF/CNPJ do contribuinte, o endereço completo da residência do contribuinte (correspondência) e o endereço completo do imóvel; observando sempre a
prudência em relação ao prazo quinquenal da prescrição.
• Materializar a inscrição em dívida ativa implementando procedimento de revisão cadastral para efeito de verificação da certeza e liquidez dos créditos durante o período de acumulação dos exercícios que precede a execução fiscal (3 a 4 anos), aproveitando a oportunidade para promover uma cobrança administrativa e sanear incompletudes ou inconsistências cadastrais,
de forma que as informações cruciais para a cobrança judicial dos tributos estejam contempladas e atualizadas ao final do
procedimento, especialmente o CPF/CNPJ do contribuinte, o endereço completo da residência do contribuinte (correspondência) e o endereço completo do imóvel; observando sempre a prudência em relação ao prazo quinquenal da prescrição.
• Implantar e implementar rotinas de atualização cadastral decorrentes do acompanhamento processual das execuções fiscais no município, especialmente em relação às informações obtidas pelos Oficiais de Justiça quando da citação, de forma a qualificar novos ajuizamentos e sanear eventuais inconsistências cadastrais com informações oficiadas pelo Judiciário.
• Implantar e implementar rotinas de atualização cadastral com o intercâmbio de informações entre os órgãos da administração, especialmente nas seguintes situações: (i) com os dados decorrentes do acompanhamento processual das execuções
fiscais no município, especialmente em relação às informações obtidas pelos Oficiais de Justiça quando da citação, de forma
a qualificar novos ajuizamentos e sanear eventuais inconsistências cadastrais; (ii) com dados do próprio contribuinte sempre
que este comparecer à Prefeitura para tratar de assunto de seu interesse, especialmente parcelamento de débitos, requerimento de certidões, requerimento de licença de obras e outras, habite-se, etc.

O que será feito:
SEMUF
Organização de rotina legal de dívida ativa que precede à inscrição em dívida ativa
Como será feito:
Implantação e implementação de procedimento de revisão cadastral dos devedores que vise a sanear incompletudes ou inconsistências cadastrais durante o período que precede a sua execução fiscal, de forma que informações cruciais para a cobrança dos tributos estejam contempladas e atualizadas ao final do
procedimento, especialmente o CPF/CNPJ do contribuinte, o endereço completo da residência do contribuinte (correspondência) e o endereço completo do imóvel; observando sempre a prudência em relação
ao prazo quinquenal da prescrição.
Materializar a inscrição em dívida ativa implementando procedimento de revisão cadastral para efeito de
verificação da certeza e liquidez dos créditos durante o período de acumulação dos exercícios que precede a execução fiscal (3 a 4 anos), aproveitando a oportunidade para promover uma cobrança administrativa e sanear incompletudes ou inconsistências cadastrais, de forma que as informações cruciais para a cobrança judicial dos tributos estejam contempladas e atualizadas ao final do procedimento, especialmente o CPF/CNPJ do contribuinte, o endereço completo do imóvel; observando sempre a prudência em relação ao prazo quinzenal da prescrição.
-Implantar e implementar rotinas de atualização cadastral decorrentes do acompanhamento processual das execuções fiscais no município, especialmente em relação às informações obtidas pelos Oficiais
de Justiça quando da citação, de forma a qualificar novos ajuizamentos e sanear eventuais inconsistências cadastrais com informações oficiadas pelo Judiciário. - Implantar e implementar rotinas de atualização cadastral com o intercâmbio de informações entre os órgãos da administração, especialmente nas seguintes situações: (i) com os dados decorrentes do acompanhamento processual das execuções fiscais no
munic1p10, especialmente em relação às informações obtidas pelos Oficiais de Justiça quando da citação, de forma a qualificar novos ajuizamentos e sanear eventuais inconsistências cadastrais; (ii) com dados do próprio contribuinte sempre que este comparecer à Prefeitura para tratar de assunto de seu interesse, especialmente parcelamento de débitos, requerimento de certidões, requerimento de licença de
obras e outras, habite-se, etc

Inicio:
30/09/2018
Conclusão:
30/06/2019

O proposto se apresenta condizente com as
propostas de encaminhamento inseridas no
Relatório de Auditoria pela Equipe.

2.23 INCONSISTÊNCIA NO REGISTRO CONTÁBIL DOS
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS

O QUE será feito?
SEMUF
Encontro de contas para dirimir eventuais diferenças entre Arrecadação e Contabilidade. COMO será feito? Implantação e implementação procedimentos de controle para que os valores de arrecadação tributária e dívida ativa registrados nos sistemas informatizados de arrecadação sejam consistentes com aqueles registrados na contabilidade; - Adoção os seguintes procedimentos, com relação às inconsistências nos
registros contábeis com o sistema de arrecadação, em atendimento ao art. 85 da LF 4320/64 e do art. 48
da LRF: a) Estabelecer por meio de normativ9 próprio uma rotina padrão para a conciliação da arrecadação, da inscrição e do cancelamento registrados no módulo informatizado de contabilidade e no módulo
informatizado de arrecadação; b) Estabelecer por meio de normativo próprio uma rotina que para realização de correções ou anulações seja por meio de novos registros, assegurando a inalterabilidade das informações originais incluídas após sua contabilização, de forma a preservar o registro histórico de todos os
atos; c) Realizar a baixa manual por pagamento no sistema de arrecadação por meio de processo administrativo, fazendo constar a documentação suficiente pra embasar o respectivo registro contábil da operação. Criar mecanismos para que toda arrecadação de tributo seja realizada por meio de guia de pagamento gerado pelo sistema de arrecadação no modelo Febraban (código de barras);
Implantar e implementar as seguintes funcionalidades no sistema de arrecadação:
a) Mecanismo no sistema que mantenha o registro das operações de inclusão, exclusão ou alteração de
dados efetuados pelos usuários que contenha, no mínimo: 1 - código do usuário; li -operação realizada; Ili
- data e hora da operação; b) Relatórios gerenciais que possibilitem a discriminação de cada baixa manual realizada em um determinado período e por tipo de dívida (lançada, exigível/vencida ou em dívida ativa), contendo informações completas da dívida e dos valores (principal, juros e outros acréscimos) devidos e efetivamente pagos, usuário que realizou a baixa e número do processo administrativo que o autorizou, de forma a subsidiar o controle interno e a conciliação a ser realizada periodicamente com a contabilidade; c) Ferramentas exclusivas para baixa manual por pagamento de créditos tributários e individualizados para os já inscritos em dívida ativa e os ainda não inscritos (apenas lançados); d) Mecanismos de validação entre o campo “número de processo” da tela de baixas manuais (lançamentos e de dívida ativa) e
a lista de processos abertos no sistema de protocolo, de forma a garantir que nenhum usuário possa completar uma baixa manual sem a inserção de um número de processo já aberto no sistema de protocolo.

Inicio:
30/09/2018
Conclusão:
30/04/2019

O proposto se apresenta condizente com as
propostas de encaminhamento inseridas no
Relatório de Auditoria pela Equipe.

• Implantar e implementar procedimentos de controle para que os valores da arrecadação tributária e da dívida ativa registrados nos sistemas informatizados de arrecadação sejam consistentes com aqueles registrados na contabilidade;
• Adotar os seguintes procedimentos, com relação às inconsistências nos registros contábeis com o sistema de arrecadação,
em atendimento ao art. 85 da LF 4320/64 e do art. 48 da LRF:
a) Estabelecer por meio de normativo próprio uma rotina padrão para a conciliação da arrecadação, da inscrição e do cancelamento registrados no módulo informatizado de contabilidade e no módulo informatizado de arrecadação;
b) Estabelecer por meio de normativo próprio uma rotina que para realização de correções ou anulações seja por meio de
novos registros, assegurando a inalterabilidade das informações originais incluídas após sua contabilização, de forma a preservar o registro histórico de todos os atos;
c) Realizar a baixa manual por pagamento no sistema de arrecadação por meio de processo administrativo, fazendo constar a
documentação suficiente pra embasar o respectivo registro contábil da operação.
• Criar mecanismos para que toda arrecadação de tributo seja realizada por meio de guia de pagamento gerado pelo sistema
de arrecadação no modelo Febraban (código de barras);
• Implantar e implementar as seguintes funcionalidades no sistema de arrecadação:
a) Mecanismo no sistema que mantenha o registro das operações de inclusão, exclusão ou alteração de dados efetuados pelos usuários que contenha, no mínimo: I código do usuário; II operação realizada; III data e hora da operação;
b) Relatórios gerenciais que possibilitem a discriminação de cada baixa manual realizada em um determinado período e
por tipo de dívida (lançada, exigível/vencida ou em dívida ativa), contendo informações completas da dívida e dos valores (principal, juros e outros acréscimos) devidos e efetivamente pagos, usuário que realizou a baixa e número do processo administrativo que o autorizou, de forma a subsidiar o controle interno e a conciliação a ser realizada periodicamente com a contabilidade;
c) Ferramentas exclusivas para baixa manual por pagamento de créditos tributários e individualizados para os já inscritos em
dívida ativa e os ainda não inscritos (apenas lançados);
d) Mecanismos de validação entre o campo “número de processo” da tela de baixas manuais (lançamentos e de dívida ativa)
e a lista de processos abertos no sistema de protocolo, de forma a garantir que nenhum usuário possa completar uma baixa
manual sem a inserção de um número de processo já aberto no sistema de protocolo.
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2.24 AUSÊNCIA DE BAIXA NO SISTEMA TRIBUTÁRIO DE
CRÉDITO PRESCRITO

• Criar comissão para levantamento dos créditos tributários prescritos, destacando, dentro do possível, as razões da não cobrança eficiente no tempo oportuno;
• Destacar os créditos que tiveram sua prescrição suspensa por processo de cobrança ainda em andamento;
• Proceder à baixa dos créditos no sistema, mediante processo administrativo, devendo ser formalmente documentado e motivado com clareza e disponível para ser examinado a qualquer tempo;
• Orientar a contabilidade de quando da prestação de contas no Tribunal de Contas, fazer nota explicativa para deixar claro o motivo das baixas para justificar a dedução da receita e mencionar o número do processo administrativo instaurado.

Discorreu a Área Técnica, em sede de conclusão:
A análise do plano de ação, resultou em apontamentos
de impropriedades que impedem sua homologação até
que sejam devidamente saneadas.
De forma geral, pode-se aﬁrmar que o Prefeito Municipal
foi bastante genérico e pouco incisivo nos pontos 2.8,
2.10 e 2.11.
O Prefeito Municipal em alguns pontos não conseguiu
deixar clara a proposta de aprimoramento da
Administração Tributária, apresentando hipóteses
sintetéticas que impedem de avaliar se de fato são
passíveis de resolver o problema.
No aspecto da priorização de recursos quanto a
capacitação delegou a responsabilidade exclusivamente
ao aprimoramento fornecido pela Escola de Contas desta
Corte de Contas, o que conforme fundamento, não se
sustenta.
Por outro lado, sobre a falta de ﬁdedignidade do cadastro

O QUE será feito?
SEMUF e PGM
Revogação/alteração da IN STB nº 003/2013 que, dentre outras incongruências, dispõe sobre prescrição
tributária em contrariedade com o CTN e o CTM, além de condicionar o cancelamento da CDA prescrita a Decreto do Chefe do Poder Executivo, tornando o reconhecimento da prescrição tributária demasiadamente burocrática e ineficiente. Alteração do art. 233 do CTM que dispõe sobre prescrição tributária em contrariedade com o CTN. Levantamento dos créditos tributários prescritos para promoção de sua
baixa, com devida documentação em processo administrativo instaurado para esse fim e com observância de regramento normativo a ser elaborado. Revisão das demais Instruções Normativas do Sistema de
Tributos (IN STB nº 001/2013, 002/2013 e 004/2013) de forma a adequa-las aos objetivos deste e de outros itens do plano de trabalho, notadamente no que diz respeito ao controle do parcelamento de créditos tributários, renúncia de receitas tributárias, lançamento tributário, inscrição em dívida ativa, etc. Revisão das Instruções Normativas do Sistema Jurídico que tratam de dívida ativa tributária, execução fiscal e
reconhecimento de prescrição tributária (IN SJU nº 002/2015 e 004/2015). Orientação à contabilidade sobre a necessidade de apontar de maneira clara a dedução da receita tributária em virtude de prescrição,
de forma que seja informado o número do processo administrativo que a reconheceu quando da prestação de contas ao TCE. COMO será feito? 1) Quanto aos créditos tributários ainda não inscritos em dívida ativa: Quando da realização da ação exposta no item 18 do presente plano de trabalho, separar os créditos tributários inadimplidos e não prescritos dos prescritos. Quanto a estes últimos, promover sua baixa de acordo com o regramento normativo a ser elaborado (alteração/revogação da IN 002/2-13), o qual
deverá prever a necessidade de instauração de processo administrativo que documente de forma motivada a ocorrência de prescrição.
2) Quanto aos créditos já inscritos em dívida ativa: Levantamento dos créditos tributários prescritos quando da realização do procedimento previsto no item 20 deste plano de trabalho, separando as CDAs em
três grupos distintos: 1º as CDAs de crédito tributário prescrito; 2º as CDAs que ainda poderão ser executadas; e 3!! as CDAs com exigibilidade suspensa (v.g. parcelamento). Quanto às prescritas, promover sua
baixa de acordo com . o regramento normativo a ser elaborado (alteração/revogação da IN 002/2013), o
qual deverá prever a necessidade de instauração de processo administrativo que documente de forma
motivada a ocorrência da prescrição. Reunião com o Setor de Contabilidade após a promoção das medidas expostas acima para demonstrar/fixar a forma de como deverá ser documentada a dedução de receita tributária em razão da prescrição e para o fim de estabelecer rotina de encaminhamento dos processos administrativos para tal fim.

imobiliário, não há também elementos necessários a
aferir que a proposta apresentada seja capaz de suprir
a necessidade de recadastramento e manutenção do
cadastro imobiliário.
Da mesma forma, não ﬁcou clara os procedimentos
referentes a ﬁscalização de ISS, no combate a sonegação
ﬁscal. O município não apresentou uma proposta
plausível para solução do problema apontado.
Com isso, aponta-se inconsistências nos itens 2.8,
2.10 e 2.11, como insanaveis e necessário uma nova
manifestação por parte do Prefeito Municipal.
Quanto aos demais itens, foram considerados passíveis
de atender as propostas da Equipe de Auditoria, motivo
pelo qual não foram realizadas considerações acerca
da correções em face dos mesmos, mas tão somente
algumas observações pertinentes as medidas apontadas,
e que eventualmente podem ser discutidas em fase de
monitoramento futuro.
www.tce.es.gov.br

Inicio:
30/09/2018
Conclusão:
01/12/2019

O proposto se apresenta condizente com as
propostas de encaminhamento inseridas no
Relatório de Auditoria pela Equipe.

Nesse ponto, cumpre observar que o fato de não estarem
homologadas, não isenta a gestão de responsabilidade
sobre o cumprimento das mesmas. Para tanto,
recomendar-se-á que o controle interno municipal
observe o cumprimento de todas as medidas necessárias
e que serão monitoradas futuramente.
Dessa forma, encampamos o entendimento da Área
Técnica, e o utilizamos como fundamentação.
Diante do exposto, acompanhando a Área Técnica e o
Parquet de Contas, VOTO no sentido de que o Colegiado
aprove a seguinte minuta de DECISÃO que submeto à
sua consideração.
LUIZ CARLOS CICILIOTTI DA CUNHA
Conselheiro Relator
1. DECISÃO:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, DECIDEM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as
Terça-feira, 13 de agosto de 2019
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razões expostas pelo relator, em:

da Manifestação Técnica 00335/2019-4.

1.1. NOTIFICAR o Prefeito Municipal de Marechal
Floriano, nos termos do artigo 8º da Resolução TC nº
298/2016 c/c os artigos 206, §2º, e 358, inciso III, da
Resolução TC 261/2013, que cuida do Regimento Interno
deste Tribunal c/c o artigo 63, inciso III, da Lei Orgânica
deste Tribunal, para que, no prazo de 30 (trinta) dias:

2. Unânime.

1.1.1. Cumpra as DETERMINAÇÕES dispostas na
Manifestação Técnica 00335/2019-4, para os subitens
2.8, 2.10 e 2.11, com base no artigo 7º, da Resolução TC
nº 298/2016 e em especial o art. 37 da CF e o art. 11 da
LRF, alertando-o de que o não atendimento injustificado
o sujeita às sanções previstas no art. 1º, inciso XXXII e
artigo 135, inciso IV, da Lei Orgânica deste Tribunal c/c
artigo 389, inciso IV, da Resolução TC 261/2013, que
cuida do Regimento Interno deste Tribunal.
1.2. DETERMINAR ao Prefeito de Marechal Floriano, a
bem dos Princípios da Continuidade Administrativa e do
Interesse Público a imediata implementação das referidas
ações com as correções propostas na Manifestação
Técnica 00335/2019-4, observando e aproveitando-se
das recomendações ali presentes;
1.3. DETERMINAR ao Controle Interno do Município de
Marechal Floriano para que proceda ao monitoramento
do cumprimento do Plano de Ação, encaminhando,
a este Tribunal de Contas, o resultado do referido
monitoramento, conforme previsto no artigo 42, inciso
IV c/c artigo 43, inciso VI, da Lei complementar 621,
de 08 de março de 2012, incluindo o cumprimento das
alterações aqui sugeridas;
1.4. ENCAMINHAR à Secretaria Geral das Sessões para
providências, devendo ser remetidas aos gestores cópia

3. Data da Sessão: 31/07/2019 – 25ª Sessão Ordinária da
Primeira Câmara.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
(presidente) e Luiz Carlos Ciciliotti da Cunha (relator).
4.2. Conselheira substituta: Marcia Jaccoud Freitas
(convocada).
5. Membro do Ministério Público de Contas: Heron
Carlos Gomes de Oliveira.
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
Presidente
Decisão 01880/2019-5
Produzido em fase anterior ao julgamento
Processo: 09123/2019-8
Classificação: Controle Externo > Fiscalização > Omissão
UG: SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de
Itapemirim
Relator: Márcia Jaccoud Freitas
Responsável: CLODOALDO LEAL FERREIRA
CONTROLE EXTERNO – FISCALIZAÇÃO – OMISSÃO
NO ENCAMINHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
MENSAL – SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
DE ITAPEMIRIM – MESES 02, 03 e 04/2019 – CITAÇÃO –
PRAZO IMPRORROGÁVEL DE 5 (CINCO) DIAS
A EXMA. SRA. CONSELHEIRA SUBSTITUTA MARCIA
JACCOUD FREITAS:
Versam os presentes autos sobre a omissão no
www.tce.es.gov.br

encaminhamento, por meio do sistema CidadES, das
Prestações de Contas Mensais relativas aos meses 02, 03
e 04 do exercício de 2019, do Serviço Autônomo de Água
e Esgoto de Itapemirim, sob responsabilidade do senhor
Clodoaldo Leal Ferreira.
Em razão das omissões, esta Corte de Contas emitiu
Termo de Notificação Eletrônico n.º 03423/2019-1
(anexo da Manifestação Técnica n.º 06280/2019-8) ao
responsável, para que enviasse as Prestações de Contas
Mensais. Contudo, o senhor Clodoaldo Leal Ferreira
deixou transcorrer o prazo para a apresentação da
referida documentação.
Assim, o Núcleo de Controle Externo de Contabilidade
e Economia – NCE, através da Manifestação Técnica
n.º 06280/2019-8, sugeriu a aplicação de multa ao
responsável, nos seguintes termos:
[...]
PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Em face do descumprimento do prazo legal e o não
atendimento ao Termo de Notificação Eletrônico
3423/2019 emitido por esta Corte de Contas em razão
da referida omissão, propõe-se ao relator que submeta
ao Colegiado competente:
1. A edição de Acórdão para aplicação de multa ao
responsável, a ser dosada pelo relator, nos termos do
art. 135, inciso VIII, na forma do § 4° do mesmo artigo, da
Lei Complementar 621/2012, c/c art. 389, inciso VIII, na
forma do § 1º do Regimento Interno do TCEES (aprovado
pela Resolução TC 261/2013).
[...]
O Ministério Público de Contas, por meio do Parecer n.º
02243/2019-1, de lavra do procurador Luciano Vieira,
Terça-feira, 13 de agosto de 2019

78

ATOS DA 1a CÂMARA

ratificou o entendimento técnico e sugeriu a aplicação
de multa pecuniária ao responsável, com fulcro no
artigo 135, inciso VIII e § 4º, da Lei Complementar n.º
621/2012.
II FUNDAMENTOS
Primeiramente, cabe registrar que a omissão no
encaminhamento de prestações de contas mensais –
que se consubstancia no não envio ou no envio fora do
prazo da documentação –, é infração passível de multa,
conforme consta do artigo 135, VIII, da Lei Complementar
n.º 621/2012.
É importante também esclarecer que o § 4º do citado
dispositivo legal foi recentemente alterado pela Lei
Complementar Estadual n.º 902/2019, passando
a prever a aplicação automática da penalidade,
independentemente de prévia comunicação aos
responsáveis. Vejamos:

902/2019), é plenamente aplicável ao caso em exame,
já que as omissões identificadas são posteriores à sua
entrada em vigor, pois, como se vê, o prazo para a
remessa das prestações mensais em questão exauriu-se
em 10/03/2019, 10/04/2019 e 10/05/2019, conforme
extraído do sistema CidadES, configurando-se, a partir
daí as omissões a serem sancionadas.

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

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

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

Art. 389. O Tribunal poderá aplicar a multa pecuniária
prevista no art. 135 de sua Lei Orgânica, atualizada na
forma prescrita no seu § 3º, aos responsáveis por contas
e atos adiante indicados, observada a seguinte gradação:

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

[...]

[g.n.]

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

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

Analisando os autos, verifico que o gestor esteve
inadimplente com esta Corte de Contas desde 10 de
março de 2019, suprindo as omissões, respectivamente,
em 05/06/2019, 07/06/2019 e 04/07/2019, conforme
informação extraída do sistema CidadES.

[...]

Redação Anterior:

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

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

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

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

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

Ainda assim, considerando que houve uma recente
ruptura da prática administrativa até então reiterada
por decorrência de expressa alteração normativa,
Terça-feira, 13 de agosto de 2019
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mas que antes previa a notificação e a citação prévia
do responsável como condição para a aplicação de
penalidade, entendo que cabe recorrer ao disposto nos
artigos 23 e 24, parágrafo único, do Decreto-lei 4.657, de
4 de setembro de 1942 (Lei de Introdução às normas de
Direito Brasileiro - LINDB), para justificar, por enquanto,
a não aplicação de sanção ao senhor Clodoaldo Leal
Ferreira e o seu chamamento aos autos, como segue:
Art. 23. A decisão administrativa, controladora ou
judicial que estabelecer interpretação ou orientação
nova sobre norma de conteúdo indeterminado, impondo
novo dever ou novo condicionamento de direito, deverá
prever regime de transição quando indispensável para
que o novo dever ou condicionamento de direito seja
cumprido de modo proporcional, equânime e eficiente
e sem prejuízo aos interesses gerais.
Art. 24. [...]
Parágrafo único. Consideram-se orientações gerais
as interpretações e especificações contidas em atos
públicos de caráter geral ou em jurisprudência judicial
ou administrativa majoritária, e ainda as adotadas
por prática administrativa reiterada e de amplo
conhecimento público.
Portanto, embora entenda que, tanto pelo critério
hierárquico como pelo cronológico, o art. 21, § 1º, da
Instrução Normativa TC 43, de 5 de dezembro de 2017, não
mais se aplica a casos de omissão no encaminhamento
de contas mensais, voto, pelas razões acima externadas,
por que seja expedida citação ao senhor Clodoaldo Leal
Ferreira para que, no prazo improrrogável de 5 (cinco)
dias apresente razões de justificativas:
Art. 21. [...]

§ 1º. Constatado o descumprimento do prazo previsto
no artigo 20 ou transcorrido o prazo de cinco dias
da expedição da notificação eletrônica sem que o
responsável tenha tomado ciência da mesma, será
autuado processo e expedidas, concomitantemente,
notificação e citação ao responsável, fixando-lhe prazo
de cinco dias improrrogáveis para cumprimento da
obrigação e apresentação das razões de justificativas
pelo não atendimento aos prazos fixados.

e § 2º, I do Regimento Interno;

Em 15 de julho de 2019.

181, da LC 621/2012 e ao art. 359 e 360, do Regimento

1.2.2. É assegurado o direito de realizar sustentação oral,
nos moldes autorizados pelos parágrafos do art. 61, da
Lei Complementar Estadual 621/2012;
1.2.3. As demais comunicações de atos processuais,
inclusive da inclusão deste processo em pauta para
julgamento, serão feitas mediante publicação no Diário
Oficial Eletrônico deste Tribunal, em atendimento ao art.

MÁRCIA JACCOUD FREITAS

Interno desta Corte (diario.tce.es.gov.br/); e

Conselheira Substituta

1.2.4. Não cabe recurso da decisão que determinar a

1. DECISÃO:
DECIDEM os Conselheiros do Tribunal de Contas do
Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão da Primeira
Câmara, ante as razões expostas pela Relatora, em:
1.1. CITAR o senhor Clodoaldo Leal Ferreira para que,
no prazo improrrogável de 5 (cinco) dias, apresente
razões de justificativas, nos termos do art. 21, § 1º da IN
43/2017 combinado com os artigos 23 e 24, parágrafo
único, da LINDB;
1.2. Determinar à Secretaria Geral das Sessões o
encaminhamento à responsável de cópia desta Decisão
juntamente com os termos de notificação e de citação,
preferencialmente em mídia digital, dando-lhe CIÊNCIA
de que:
1.2.1. A citação ter-se-á como realizada mediante sua
ciência ou quando confirmada por recibo assinado por
pessoa encarregada de receber correspondência ou,
conforme o caso, por membro da família ou empregado
do responsável ou do interessado, na forma do art. 64, I,
II e § 1º, I, da Lei Complementar 621/2012 e art. 359, I, II
www.tce.es.gov.br

citação do responsável, na forma do art. 153, II da Lei
Complementar Estadual 621/2012 e art. 398, II, da
Resolução TC 261, de 8 de junho de 2013 (Regimento
Interno do Tribunal).
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 31/07/2019 – 25ª Sessão Ordinária da
Primeira Câmara.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
(presidente) e Luiz Carlos Ciciliotti da Cunha.
4.2. Conselheira substituta: Marcia Jaccoud Freitas
(relatora/convocada).
5. Membro do Ministério Público de Contas: Heron
Carlos Gomes de Oliveira.
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
Presidente
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