
 

ACÓRDÃO TC-1033/2016 - PLENÁRIO 

 

PROCESSO              - TC-1785/2011 (APENSOS: TC-9293/2010 E TC-

2592/2011) 

JURISDICIONADO   - CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI 

ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 

RESPONSÁVEIS - JOSÉ RAIMUNDO DANTAS, MARCO ANTÔNIO NADER 

 BORGES, CARLOS EURICO PEREIRA DOS SANTOS, 

 LUDMILA LUIZA DE MIRANDA, CLÁUDIA COSTA 

 CALENTI SUELA, ADRIANA BOECHER SCHIAVO, 

 FELYPE MONJARDIM DE ARAÚJO, LÉGIS 

 CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA  

ADVOGADOS - CARINA PASSOS COSTA SANTOS (OAB-ES 18.621), 

GUILHERME FLAMINIO DA MAIA TARGUETA (OAB-ES 

11.307), WESLEY BITTENCOURT ALMEIDA SIQUEIRA 

(OAB-ES22.779) 

 

EMENTA 

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO 2010 - 1) 

REJEITAR PRELIMINAR DE INCONSTITUCIONALIDADE – 2) 

RECONHECER A PRESCRIÇÃO, EXTINGUINDO O 

PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, NESTE PONTO -  

3) MANTER IRREGULARIDADES  - MULTA AO CONTADOR – 

4) AFASTAR IRREGULARIDADES – 5/6) CONTAS 

IRREGULARES - RESSARCIMENTO SOLIDÁRIO PARA JOSÉ 

RAIMUNDO DANTAS E EMPRESA LEGIS CONSULTORIA E 

PLANEJAMENTO LTDA - 7) DETERMINAÇÕES – 

MONITORAMENTO.   

 

 

O EXMO. SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER: 
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RELATÓRIO 

 

Tratam os autos de Prestação de Contas Anual, referente ao exercício de 2010, da 

Câmara Municipal de Guarapari, sob a responsabilidade do Sr. José Raimundo 

Dantas – Presidente da Câmara Municipal. 

 
No tocante ao prazo, a Prestação de Contas Anual foi encaminhada a este Tribunal 

por meio do Ofício OF/CMG-GPO n.º060/2011, protocolo 003090 às fls. 01-219, em 

30/03/2011, nos termos do artigo 105 do Regimento Interno vigente à época – 

Resolução TC nº182/02, portanto, dentro do prazo estabelecido pela legislação. 

 

Com a autuação dos autos, o processo fora remetido para a 6ª Secretaria de 

Controle Externo, que elaborou Relatório Técnico Contábil– RTC nº 238/2011, 

constante às fls.222-267, que deu ensejo à confecção da Instrução Técnica Inicial – 

ITI nº 873/2011 às fls. 269, sugerindo a citação dos responsáveis, que foi acolhido 

pelo relator destes autos, à época, Cons. Sebastião Carlos Ranna de Macedo, fls. 

274-276, nos seguintes termos: 

 

Consta dos autos o Relatório Técnico Contábil RTC 238/2011, de 

folhas 222/233, onde são apontadas supostas inconsistências em 

alguns itens que ora replicamos, resumidamente: 

1.8.1 Registro contábil do cancelamento de parcelamento – INSS 

com insuficiência de documentação hábil. 

Base legal: art. 85 da Lei 4320/64 NBC T 16.5 – Registro Contábil 

Resolução CFC Nº 1.132/2008. 

Segundo os subscritores do relatório, seriam necessários alguns 

esclarecimentos a respeito do conteúdo e validade do parcelamento, 

bem como documentos hábeis que venham a clarear tal registro 

contábil. 

1.8.2 Ausência de demonstração no Anexo 16 de dívidas 

previdenciárias (INSS) no montante de R$ 157.833,45. 

Base leal: art. 85 e 87 da Lei 432064. 

Ainda segundo o mesmo relatório, a ausência do anexo não se 

justificaria, tendo em vista que o extrato da dívida ativa emitido em 

março de 2010 pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN 
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– DATAPREV), folhas 11 dos autos, evidencia dívida da Câmara 

Municipal de Guarapari com a Receita Federal do Brasil no montante 

de R$ 157.833,25 (cento e cinqüenta e sete mil, oitocentos e trinta e 

três reais e vinte e cinco centavos). Tal dívida estaria suspensa e não 

extinta, o que demanda a necessidade de demonstração nos anexos 

contábeis. 

2.3.3.1. Gasto total do Poder Legislativo superior ao limite 

estabelecido na constituição Federal/1988 no montante de R$ 

862.907,74. 

O valor total do gasto em 2010 para o Poder Legislativo (R$ 

6.005.413,15) está acima do limite constitucional fixado para a 

despesa que deveria alcançar o patamar máximo de R$ 

5.142.505,41. 

Tais supostas impropriedades resultaram na conclusão de sugestão 

de citação do Senhor José Raimundo Dantas, responsável pela 

gestão da Câmara Municipal de Guarapari, no exercício de 2010. 

De igual forma aponta a Instrução Técnica Inicial ITI 873/2011, folhas 

269, exarada pela 6ª Controladoria Técnica. 

Em análise mais aprofundada do Relatório Técnico Contábil em tela, 

constata-se que parte das supostas irregularidades/inconsistências 

indicadas relacionam-se, também, ao domínio e exercício de técnicas 

contábeis afetas à área pública. Portanto, não há como eximir o 

Contador - responsável técnico pela apresentação das peças 

apresentadas, da responsabilidade que lhe cabe. 

Ante o exposto, VOTO, com espeque no artigo 161 do Regimento 

Interno desta Corte de Contas, pela CITAÇÃO dos senhores José 

Raimundo Dantas, Presidente da Câmara Municipal de 

Guarapari, no exercício de 2010 e Carlos Eurico Pereira dos 

Santos, contador, para que no prazo improrrogável de 30 (trinta) 

dias, prestem os esclarecimentos que julgarem pertinentes quanto 

aos seguintes itens: 1.8.1, 1.8.2 e 2.3.3.1, indicados na Instrução 

Técnica Inicial ITI 873/2011 e no Relatório Técnico Contábil RTC 

238/2011. 

 

Devidamente citado, o Contador e o Presidente da Câmara apresentaram suas 

razões de justificativas, respectivamente às fls. 286-562 e fls. 565-861.  
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Às fls. 864-872, nova documentação fora inclusa nos autos em complementação a 

defesa apresentada pelo contador da Câmara, Sr. Carlos Eurico Pereira dos Santos. 

 

Posteriormente, a 6ª Controladoria Técnica após analise das justificativas 

apresentadas pelos responsáveis, elaborou a Instrução Contábil Conclusiva – ICC 

139/2012 (fls. 873-914), opinando pela irregularidade das contas da Câmara de 

Guarapari relativo ao exercício de 2010, nos seguintes termos: 

 

 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
Com base nos procedimentos de análise realizados neste processo e 
com 
base nas justificativas e documentos apresentados pelos 
defendentes, constato que as demonstrações contábeis da Câmara 
Municipal de Guarapari, referentes ao exercício de 2010, NÃO 
espelham a REALIDADE PATRIMONIAL da entidade, visto que a 
baixa de passivo sem documentação hábil de suporte resultou em 
omissão de passivo, relativo ao parcelamento do INSS.     
 
As demonstrações contábeis do Poder Legislativo também NÃO 
refletem adequadamente o RESULTADO ORÇAMENTÁRIO do 
exercício, pois não demonstram a totalidade das despesas 
orçamentárias do Poder Legislativo, visto que não foram 
empenhadas, liquidadas e pagas no decorrer da execução 
orçamentária da Câmara Municipal as despesas com a amortização 
do principal e dos juros do parcelamento do INSS, de contribuições 
previdenciárias não recolhidas tempestivamente. 
 
Com base nas argumentações apresentadas no tópico 2.2, sugiro 
ao Relator que exclua dos autos deste processo, o Sr. Carlos 
Eurico Pereira dos Santos, contador da Câmara Municipal de 
Guarapari, por este não ter legitimidade para figurar no pólo passivo 
deste processo de prestação de contas, por não ser ordenador de 
despesas, administrador ou responsável por dinheiros, bens e 
valores públicos da administração pública nem tampouco 
responsável por contas que deram causa a perda, extravio ou outra 
irregularidade de que resultou em prejuízo ao erário, nos termos do 
inciso III do art. 1º da Lei Complementar nº. 32/93. 
 
Os indícios de irregularidades apontados na Instrução Técnica Inicial 
ITI nº. 873/2011, foram justificados e suas alegações foram 
analisadas, tendo concluído pontualmente o seguinte: 
 
1) Item 1.8.1: Registro contábil do cancelamento de 
parcelamento — INSS com insuficiência de documentação hábil. 
Base legal: art. 85 da Lei 4320/64. NBC T 16.5 — Registro Contábil. 
Resolução CFC Nº. 1.132/2008 
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Pelas conclusões apresentadas, MANTENHO A 
IRREGULARIDADE, além de sugerir ao Relator das Contas, que 
DETERMINE as seguintes PROVIDÊNCIAS: 
 
a) Que a Câmara Municipal de Guarapari reconheça em seu passivo 
permanente, a parte da dívida que lhe cabe no Parcelamento das 
Contribuições Previdenciárias, respeitando assim o Princípio da 
Entidade e a independência dos Poderes, e realize o ressarcimento 
ao Poder Executivo das parcelas que o referido Poder já pagou 
até o momento. 
 
b) Que a Câmara Municipal, incluía em seu orçamento a dotação 
necessária para registro do pagamento da parcela de 
amortização mensal do referido parcelamento, incluindo 
elementos de despesas para amortização do principal e dos 
juros incidentes. 
 
c) Que Câmara Municipal mensalmente registre o valor da 
atualização monetária do saldo da dívida e dos juros incidentes, 
valores estes que deverão ser requeridos junto a Receita Federal do 
Brasil, de forma administrativa ou judicial. 
 
2) Item 1.8.2: Ausência de demonstração no Anexo 16 de dívidas 
previdenciárias (INSS) no montante de R$ 157.833,45. Base 
legal: art. 85 e 87 da Lei 4320/64 
 
Pelas conclusões apresentadas, MANTENHO A 
IRREGULARIDADE, além de sugerir ao Relator das Contas, que 
DETERMINE as seguintes PROVIDÊNCIAS: 
 
a) Que a Câmara Municipal de Guarapari tome as providências 
necessárias para a APURAÇÃO e o REGISTRO de todas as suas 
dívidas decorrentes de parcelamentos junto ao INSS, em especial 
as decorrentes das NFLD´s Debcad´s nº 31.594.459-5, 
32.134.243-7, 32.134.244-5, 35.054.950- 8, 35.606.513-8, 
35.606.514-6, 35.606.515-4, 35.606.516- 2, 35.606.517-0 e 
35.606.518-9, originárias da ausência de pagamento destas 
contribuições em tempo pretérito, e que realize o PAGAMENTO da 
parte que lhe cabe nos referidos parcelamentos, através de suas 
dotações orçamentárias, com vistas a computar tais despesas 
nos limites constitucionais do Poder Legislativo. Além disso, faça 
nos limites em que a legislação permitir parcelamento destes valores 
com o Poder Executivo com vistas a efetuar o ressarcimento das 
parcelas que lhe cabe, e que já foram amortizadas pelo Poder 
Executivo. 
 
3) Item 2.3.3.1: Gasto total do Poder legislativo superior ao limite 
estabelecido na Constituição Federal/1988 no montante de R$ 
862.907,74 
 
Por tudo que foi dito MANTENHO A IRREGULARIDADE 
apresentada na Instrução Técnica Inicial deste item: Gasto total do 
Poder legislativo superior ao limite estabelecido na Constituição 
Federal/1988 no montante de R$ 862.907,74 e sugiro ao relator que 
DETERMINE: 
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a) Que a Câmara Municipal de Guarapari tome as providências 
necessárias para realizar o PAGAMENTO da parte que lhe cabe nos 
referidos parcelamentos de débitos previdenciários, através de suas 
dotações orçamentárias, com vistas a computar tais despesas 
nos limites constitucionais do Poder Legislativo. 
 
Fundamentada no art. 1º, inciso IX da Lei Complementar nº. 32/93, 
sugiro ao Relator que determine prazo para o ordenador de 
despesas da Câmara Municipal de Guarapari, apure as 
responsabilidades funcionais, nos termos do Estatuto dos 
Servidores Públicos do Município de Guarapari, do Contador 
Carlos Eurico Pereira dos Santos, nos termos da Lei Municipal nº. 
512/1969 e posteriores alterações, legislação esta que dispõe sobre 
o estatuto dos funcionários públicos do município de Guarapari. 
 
E com base no art. 1º, inciso XIII da Lei Complementar nº. 32/93, 
sugiro ao Relator que represente junto ao Conselho Regional de 
Contabilidade do Estado do Espírito Santo (CRC/ES), as 
irregularidades praticadas, no exercício da profissão contábil, pelo 
do Contador, Carlos Eurico Pereira dos Santos, CRCES nº. 3.749 
e descritas neste processo, para que sejam apuradas as 
responsabilidades profissionais por baixa de passivo sem 
documentação hábil para o registro não respeitando os itens 10 e 11 
da Resolução CFC nº. 1.132/2008, ausência de registro de despesas 
com parcelamento do INSS, desrespeitando o Princípio da 
Entidade, estabelecido na Resolução CFC nº. 750/93, gerando 
demonstrações contábeis que NÃO refletem a realidade patrimonial 
e orçamentária da Câmara Municipal de Guarapari, no exercício de 
2010, em desacordo com a ciência contábil e com as Normas 
Brasileiras de Contabilidade. 
 
RESOLUÇÃO CFC Nº. 803/96 
Aprova o Código de Ética Profissional do Contador — CEPC 
 
CAPÍTULO I 
DO OBJETIVO 
Art. 1º Este Código de Ética Profissional tem por objetivo fixar a 
forma pela qual se devem conduzir os Profissionais da 
Contabilidade, quando no exercício profissional e nos assuntos 
relacionados à profissão e à classe. 
 
CAPÍTULO II 
DOS DEVERES E DAS PROIBIÇÕES 
Art. 2º São deveres do Profissional da Contabilidade: 
I — exercer a profissão com zelo, diligência, honestidade e 
capacidade técnica, observada toda a legislação vigente, em 
especial aos Princípios de Contabilidade e as Normas 
Brasileiras de Contabilidade, e resguardados os interesses de seus 
clientes e/ou empregadores, sem prejuízo da dignidade e 
independência profissionais; 
 
CAPÍTULO VI 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
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Art. 15 Este Código de Ética Profissional se aplica aos 
Contadores e Técnicos em Contabilidade regidos pelo Decreto-Lei 
nº. 9.295/46, alterado pela Lei nº. 12.249/10. Por fim, sugiro ao 
Relator que determine ao ordenador de despesas, que o resultado 
das providências adotadas seja encaminhado a esta Corte de 
Contas e juntada a este processo, com vistas a garantir o 
acompanhamento das determinações desta Corte. 
 
Vitória-ES, 11 de maio de 2012. 
 
Simone Reinholz Velten 
Auditor de Controle Externo (ACE) 
Matr. 203.183 — CRC/ES nº. 012.036-O 

 

Em seguida, os autos foram encaminhados ao Núcleo de Estudos Técnicos e 

Análises Conclusivas – NEC, que elaborou a Manifestação Técnica Preliminar MTP 

188/2012 referente às irregularidades apontadas pela área técnica nesta Prestação 

de Contas Anual – PCA e nos processos apensos: TC 2592/2011 (Relatório de 

Auditoria Ordinária – RAO) e TC 9293/2010 (Relatório de Auditoria Especial). 

 

Em análise do processo TC 2592/2011, verificou-se posicionamento técnico pelo 

incidente de inconstitucionalidade sobre o item 1.9 da ITI 183/2012 – Pagamento 

irregular de verbas indenizatórias, não recaindo citação do gestor para realização do 

contraditório, motivo pelo qual pugnou o Ministério Público de Contas, através do 

Procurador Dr. Luciano Vieira, fosse promovida a citação do Presidente da Câmara 

Municipal de Guarapari para que pudesse apresentar suas razoes e justificativas 

acerca da MTP 188/2012. 

 

Com as justificativas ofertadas pelo Sr. José Raimundo Dantas, Presidente da 

Câmara Municipal de Guarapari, às fls. 985-1004, o processo retornou ao NEC para 

elaboração da Instrução Técnica Conclusiva ITC 759/2013, que concluiu, in verbis: 

4 CONCLUSÃO 
 
4.1 Após a análise dos fatos constantes dos presentes autos, 
relativos às contas, dos senhores Luiz Cláudio Freitas e Ailton José 
Brandão – Presidentes da Câmara Municipal Jaguaré (sic), no 
exercício 2010, chega-se às seguintes conclusões: 

4.1.1 Quanto aos demonstrativos contábeis e financeiros, concluiu a 
Instrução Contábil Conclusiva ICC 139/2012 pela sua 
Irregularidade, conforme segue: 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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Com base nos procedimentos de análise realizados neste processo e 
com base nas justificativas e documentos apresentados pelos 
defendentes, constato que as demonstrações contábeis da Câmara 
Municipal de Guarapari, referentes ao exercício de 2010, NÃO 
espelham a REALIDADE PATRIMONIAL da entidade, visto que a 
baixa de passivo sem documentação hábil de suporte resultou em 
omissão de passivo, relativo ao parcelamento do INSS.  
 
As demonstrações contábeis do Poder Legislativo também NÃO 
refletem adequadamente o RESULTADO ORÇAMENTÁRIO do 
exercício, pois não demonstram a totalidade das despesas 
orçamentárias do Poder Legislativo, visto que não foram 
empenhadas, liquidadas e pagas no decorrer da execução 
orçamentária da Câmara Municipal as despesas com a amortização 
do principal e dos juros do parcelamento do INSS, de contribuições 
previdenciárias não recolhidas tempestivamente. 
 

Com base nas argumentações apresentadas no tópico 2.2, sugiro ao Relator 

que exclua dos autos deste processo, o Sr. Carlos Eurico Pereira dos 

Santos, contador da Câmara Municipal de Guarapari, por este não ter 

legitimidade para figurar no pólo passivo deste processo de prestação de 

contas, por não ser ordenador de despesas, administrador ou responsável 

por dinheiros, bens e valores públicos da administração pública nem 

tampouco responsável por contas que deram causa a perda, extravio ou 

outra irregularidade de que resultou em prejuízo ao erário, nos termos do 

inciso III do art. 1º da Lei Complementar nº. 32/93. 

 

Os indícios de irregularidades apontados na Instrução Técnica Inicial ITI 

nº. 873/2011, foram justificados e suas alegações foram analisadas, tendo 

concluído pontualmente o seguinte:  

 
1) Item 1.8.1: Registro contábil do cancelamento de 
parcelamento – INSS com insuficiência de documentação hábil. 
Base legal: art. 85 da Lei 4320/64. NBC T 16.5 – Registro Contábil. 
Resolução CFC Nº. 1.132/2008 
 
a) Que a Câmara Municipal de Guarapari reconheça em seu passivo 
permanente, a parte da dívida que lhe cabe no Parcelamento das 
Contribuições Previdenciárias, respeitando assim o Princípio da 
Entidade e a independência dos Poderes, e realize o ressarcimento 
ao Poder Executivo das parcelas que o referido Poder já pagou 
até o momento.  
 
b) Que a Câmara Municipal, incluía em seu orçamento a dotação 
necessária para registro do pagamento da parcela de 
amortização mensal do referido parcelamento, incluindo 
elementos de despesas para amortização do principal e dos 
juros incidentes. 
 
c) Que Câmara Municipal mensalmente registre o valor da 
atualização monetária do saldo da dívida e dos juros incidentes, 
valores estes que deverão ser requeridos junto a Receita Federal do 
Brasil, de forma administrativa ou judicial. 
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2) Item 1.8.2: Ausência de demonstração no Anexo 16 de 
dívidas previdenciárias (INSS) no montante de R$ 157.833,45. 
Base legal: art. 85 e 87 da Lei 4320/64 
 
Pelas conclusões apresentadas, MANTENHO A 
IRREGULARIDADE, além de sugerir ao Relator das Contas, que 
DETERMINE as seguintes PROVIDÊNCIAS: 
 

a) Que a Câmara Municipal de Guarapari tome as providências 
necessárias para a APURAÇÃO e o REGISTRO de todas as suas 
dívidas decorrentes de parcelamentos junto ao INSS, em especial 
as decorrentes das NFLD´s Debcad´s nº 31.594.459-5, 
32.134.243-7, 32.134.244-5, 35.054.950-8, 35.606.513-8, 
35.606.514-6, 35.606.515-4, 35.606.516-2, 35.606.517-0 e 
35.606.518-9, originárias da ausência de pagamento destas 
contribuições em tempo pretérito, e que realize o PAGAMENTO da 
parte que lhe cabe nos referidos parcelamentos, através de suas 
dotações orçamentárias, com vistas a computar tais despesas 
nos limites constitucionais do Poder Legislativo. Além disso, faça 
nos limites em que a legislação permitir parcelamento destes valores 
com o Poder Executivo com vistas a efetuar o ressarcimento das 
parcelas que lhe cabe, e que já foram amortizadas pelo Poder 
Executivo. 

3) Item 2.3.3.1: Gasto total do Poder legislativo superior ao 
limite estabelecido na Constituição Federal/1988 no montante de 
R$ 862.907,74 

Por tudo que foi dito MANTENHO A IRREGULARIDADE 
apresentada na Instrução Técnica Inicial deste item: Gasto total do 
Poder legislativo superior ao limite estabelecido na Constituição 
Federal/1988 no montante de R$ 862.907,74 e sugiro ao relator que 
DETERMINE: 

 Que a Câmara Municipal de Guarapari tome as providências 
necessárias para realizar o PAGAMENTO da parte que lhe cabe nos 
referidos parcelamentos de débitos previdenciários, através de suas 
dotações orçamentárias, com vistas a computar tais despesas 
nos limites constitucionais do Poder Legislativo.  

Fundamentada no art. 1º, inciso IX da Lei Complementar nº. 32/93, 
sugiro ao Relator que determine prazo para o ordenador de 
despesas da Câmara Municipal de Guarapari, apure as 
responsabilidades funcionais, nos termos do Estatuto dos 
Servidores Públicos do Município de Guarapari, do Contador 
Carlos Eurico Pereira dos Santos, nos termos da Lei Municipal nº. 
512/1969 e posteriores alterações, legislação esta que dispõe sobre 
o estatuto dos funcionários públicos do município de Guarapari. 

E com base no art. 1º, inciso XIII da Lei Complementar nº. 32/93, 
sugiro ao Relator que represente junto ao Conselho Regional de 
Contabilidade do Estado do Espírito Santo (CRC/ES), as 
irregularidades praticadas, no exercício da profissão contábil, pelo 
do Contador, Carlos Eurico Pereira dos Santos, CRC-ES nº. 
3.749 e descritas neste processo, para que sejam apuradas as 
responsabilidades profissionais por baixa de passivo sem 
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documentação hábil para o registro não respeitando os itens 10 e 11 
da Resolução CFC nº. 1.132/2008, ausência de registro de despesas 
com parcelamento do INSS, desrespeitando o Princípio da 
Entidade, estabelecido na Resolução CFC nº. 750/93, gerando 
demonstrações contábeis que NÃO refletem a realidade patrimonial 
e orçamentária da Câmara Municipal de Guarapari, no exercício de 
2010, em desacordo com a ciência contábil e com as Normas 
Brasileiras de Contabilidade.  
 

RESOLUÇÃO CFC Nº.  803/96  

Aprova o Código de Ética Profissional do Contador – CEPC 

 

CAPÍTULO I 
DO OBJETIVO 

 
Art. 1º Este Código de Ética Profissional tem por objetivo fixar a 

forma pela qual se devem conduzir os Profissionais da Contabilidade, 

quando no exercício profissional e nos assuntos relacionados à 

profissão e à classe. 

 

CAPÍTULO II 

 
DOS DEVERES E DAS PROIBIÇÕES 

Art. 2º São deveres do Profissional da Contabilidade: 
 

I – exercer a profissão com zelo, diligência, honestidade e 
capacidade técnica, observada toda a legislação vigente, em 
especial aos Princípios de Contabilidade e as Normas 
Brasileiras de Contabilidade, e resguardados os interesses de seus 
clientes e/ou empregadores, sem prejuízo da dignidade e 
independência profissionais; 

 
CAPÍTULO VI 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

Art. 15 Este Código de Ética Profissional se aplica aos 
Contadores e Técnicos em Contabilidade regidos pelo Decreto-Lei 
nº. 9.295/46, alterado pela Lei nº. 12.249/10. 
 
Por fim, sugiro ao Relator que determine ao ordenador de despesas, 
que o resultado das providências adotadas seja encaminhado a 
esta Corte de Contas e juntada a este processo, com vistas a 
garantir o acompanhamento das determinações desta Corte. 

4.1.2 Verificou-se o atendimento a todos os limites legais e 
constitucionais quanto à despesa com pessoal, folha de pagamento, 
subsídios de vereadores e gasto total com poder legislativo. 

4.1.3 Com relação ao Proc. TC 2592/2011/2011, apenso, que trata 
do Relatório de Auditoria Ordinária RA-O 76/2011, levando em 
conta as análises aqui procedidas e as motivações adotadas, 
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conclui-se pela permanência das irregularidades descritas nos itens 
3.1.1.2, 3.1.1.4, 3.1.1.5, 3.1.1.7 e 3.1.1.9 desta Instrução Técnica 
Conclusiva, conforme segue: 

4.1.3.1 Recebimento Indevido de Gratificação (item 3.1.1.2 desta 
ITC) 

Base legal: Artigo 9º, § 5.º, da Lei nº 2.128/2001. 
Responsável: José Raimundo Dantas 
 
Obs: estando o Sr. José Raimundo Dantas sujeito ao ressarcimento 
ao erário no valor de R$ 141.850,00 (cento e quarenta e um mil, 
oitocentos e cinquenta reais), equivalentes a 70.663,54 VRTE. 

 

4.1.3.2 Ausência de publicação dos contratos (item 3.1.1.4 desta 
ITC) 

Base legal: Artigo 61, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93; Princípio 
da Publicidade, inserido no artigo 37, caput, da Constituição Federal. 

Responsável: José Raimundo Dantas 
 
4.1.3.3 Contratação de Assessoria para Serviços Rotineiros (item 
3.1.1.5 desta ITC) 

Base legal: Artigo 37, inciso II, da Constituição Federal. 
Responsável: José Raimundo Dantas 
 
4.1.3.4 Fracionamento de despesas em procedimentos de dispensa 
de licitação (item 3.1.1.7 desta ITC) 

Base legal: Artigo 23, inciso II, alínea ―a‖ e artigo 24, inciso II, da Lei 
nº 8.666/93 
Responsável: José Raimundo Dantas 
 
4.1.3.5 Pagamento Irregular de Verbas Indenizatórias/Incidente de 
Inconstitucionalidade (item 3.1.1.9 desta ITC) 

Base legal: §4º do artigo 39 e artigo 70 da CRFB 
Responsável: José Raimundo Dantas 
 
Obs: verifica-se que a concessão, através da Lei Municipal 3.098/10, dos 

auxílios alimentação, saúde e combustível para os Vereadores da Câmara 

Municipal de Guarapari, afronta diretamente o estabelecido no §4º do artigo 

39 e artigo 70 da CRFB. Assim, opina-se, s.m.j, pela declaração da 

inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 3.098/10, sendo cabível o 

ressarcimento ao Erário dos valores recebidos irregularmente a título de 

verba indenizatória pelo exercício de mandato parlamentar pelos vereadores 

e servidores, cuja soma importou em R$179.413,74 (cento e setenta e nove 

mil, quatrocentos e treze reais e setenta e quatro centavos), correspondente a 

89.376,17 VRTE. 

 

4.1.4 Com relação ao Proc. TC 9293/2010, apenso, que trata do 
Relatório de Auditoria Especial RA-E 33/2010, levando em conta 
as análises aqui procedidas e as motivações adotadas, conclui-se 
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pela permanência das irregularidades descritas nos itens 3.2.1.1, 
3.2.1.3, 3.2.1.4, 3.2.1.5, 3.2.1.7 e 3.2.1.8 desta Instrução Técnica 
Conclusiva, conforme segue: 

4.1.4.1  Composição Irregular da Equipe de Apoio (item 3.2.1.1 
desta ITC) 

Base Legal: Artigo 3º, inciso IV, § 1º da Lei 10.520/2002. 
Responsável: José Raimundo Dantas  
 
4.1.4.2 Ausência de agente fiscalizador (item 3.2.1.3 desta ITC) 

Base legal: artigos 58, Inciso III, 67, caput. 
Responsável: José Raimundo Dantas 
 
4.1.4.3 Ausência de ampla publicidade (item 3.2.1.4 desta ITC) 
Base legal: Artigo 37, caput, da Constituição Federal, artigo 32, 
caput, da Constituição do Estado do Espírito Santo, artigo 3º da Lei 
8.666/93, artigo 4º, inciso I da Lei 10.520/2002 c/c artigo 11, alínea b 
do Decreto Federal nº 3.555/2000 (vinculado ao edital nº 001/2010) e 
artigo 116 da Lei Orgânica Municipal (LOM) de Guarapari. 
Responsáveis: José Raimundo Dantas - Presidente 
Marco Antônio Nader Borges – Diretor Geral 
Cláudia Costa Calenti Suela - Pregoeira 
Ludimila Luiza de Miranda – Parecerista 
Adriana Boecher Schiavo – Membro de Apoio 
Felype Monjardim de Araújo – Membro de Apoio 
 
4.1.4.4 Ausência de publicação do contrato (item 3.2.1.5 desta 
ITC) 
Base legal: Artigo 116 da LOM de Guarapari. 
Responsáveis: José Raimundo Dantas - Presidente 
Marco Antônio Nader Borges – Diretor Geral  
Cláudia Costa Calenti Suela - Pregoeira 
Ludimila Luiza de Miranda – Parecerista 
Adriana Boecher Schiavo – Membro de Apoio 
Felype Monjardim de Araújo – Membro de Apoio 
 
4.1.4.5 Contratação de assessoria para serviços rotineiros com 
ofensa ao princípio do concurso público  (item 3.2.1.7 desta ITC) 
Base legal: Artigo 37, Inciso II, da CF. 
Responsáveis: José Raimundo Dantas – Presidente 
Marco Antônio Nader Borges – Diretor Geral (solicitou contratação) 
Ludimila Luiza de Miranda – Parecerista 
 
4.1.4.6 Falta de efetiva liquidação da despesa (item 3.2.1.8 desta 
ITC) 
Base legal: Artigo 62, c/c Artigo 63, Parágrafo 2.º, Inciso III, da Lei 
4.320/64. 
Responsáveis: José Raimundo Dantas – Presidente 
Marco Antônio Nader Borges – Diretor Geral – ordenador da despesa 
 
OBS: opina-se pela manutenção da irregularidade, diante da 
ausência de regular liquidação das despesas de serviços de 
assessoria, contudo afastamos o potencial prejuízo ao erário.  
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4.1.5 No que tange ao incidente de inconstitucionalidade 
suscitado no curso do processo, constante da MTP 188/2012, 
fls.943/958, referente à concessão, através da Lei Municipal 
3.098/10, dos auxílios alimentação, saúde e combustível para os 
Vereadores, bem como para o Procurador Geral e para o Diretor 
Geral da Câmara Municipal de Guarapari, após regular citação do 
senhor José Raimundo Dantas, Presidente da Câmara Municipal de 
Guarapari, foram apresentados os argumentos de defesa, que após 
analisados (item 3.1.1.9 desta ITC) não foram suficientes para 
afastar a inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 3.098/2010, a ser 
declara, s.m.j, pelo Plenário desta E. Corte de Contas, na forma do 
artigo 176 da LC 621/2012.  

4.2 Por todo o exposto, e diante do preceituado no art. 79, inciso III, 
da Res. TC 182/02, concluímos opinando pela: 

4.2.1 Regularidade dos atos praticados pela empresa Legis 
Consultoria e Planejamento Ltda., na forma do inciso I do artigo 84 da 
Lei Complementar 621/2012. 

4.2.2 Irregularidade das contas do senhor José Raimundo Dantas, 
Presidente da Câmara Municipal de Guarapari, no exercício de 2010, 
tendo em vista a prática de ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico 
presentificada nos itens 3.1.1.4, 3.1.1.5, 3.1.1.7, 3.1.1.9, 3.2.1.1, 
3.2.1.3, 3.2.1.4, 3.2.1.5, 3.2.1.7 e 3.2.1.8 desta Instrução Técnica 
Conclusiva, o cometimento de infração que causou injustificável 
prejuízo ao erário, presentificada no item 3.1.1.2, desta Instrução 
Técnica Conclusiva, na forma das alíneas ―c‖ e ―e‖ do inciso III do 
artigo 84 da Lei Complementar 621/2012. 

4.2.3 Irregularidade dos atos praticados pelo senhor Marco Antônio 
Nader Borges – Diretor Geral da Câmara Municipal de Guarapari, no 
exercício 2010, tendo em vista a prática de ato ilegal presentificada 
nos itens 3.2.1.4, 3.2.1.5, 3.2.1.7, 3.2.1.8 desta Instrução Técnica 
Conclusiva, na forma da alínea ―c‖ do inciso III do artigo 84 da Lei 
Complementar 621/2012. 

4.2.4 Irregularidade dos atos praticados pelo senhor Cláudia Costa 
Calenti Suela – Pregoeira da Câmara Municipal de Guarapari, no 
exercício 2010, tendo em vista a prática de ato ilegal presentificada 
nos itens 3.2.1.4 e 3.2.1.5 desta Instrução Técnica Conclusiva, na 
forma da alínea ―c‖ do inciso III do artigo 84 da Lei Complementar 
621/2012. 

4.2.5 Irregularidade dos atos praticados pela senhora Ludimila 
Luiza de Miranda – Advogada/Parecerista Jurídico da Câmara 
Municipal de Guarapari, no exercício 2010, tendo em vista a prática 
de ato ilegal presentificada nos itens 3.2.1.4, 3.2.1.5 e 3.2.1.7 desta 
Instrução Técnica Conclusiva, na forma da alínea ―c‖ do inciso III do 
artigo 84 da Lei Complementar 621/2012. 

4.2.6 Irregularidade dos atos praticados pela senhora Adriana 
Boecher Schiavo – Membro da Equipe de Apoio da Câmara 
Municipal de Guarapari, no exercício 2010, tendo em vista a prática 
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de ato ilegal presentificada nos itens 3.2.1.4 e 3.2.1.5 desta Instrução 
Técnica Conclusiva, na forma da alínea ―c‖ do inciso III do artigo 84 
da Lei Complementar 621/2012. 

4.2.7 Irregularidade dos atos praticados pelo senhor Felype 
Monjardim Araújo – Membro da Equipe de Apoio da Câmara 
Municipal de Guarapari, no exercício 2010, tendo em vista a prática 
de ato ilegal presentificada nos itens 3.2.1.4 e 3.2.1.5 desta Instrução 
Técnica Conclusiva, na forma da alínea ―c‖ do inciso III do artigo 84 
da Lei Complementar 621/2012. 

4.3 Em razão da declaração de inconstitucionalidade da Lei 
3.098/2010, que instituiu os auxílios alimentação, saúde e 
combustível para os Vereadores, bem como para o Procurador Geral 
e para o Diretor Geral da Câmara Municipal de Guarapari, causando 
injustificável prejuízo ao erário, conforme explanado no item 3.1.1.9 
desta ITC, o senhor José Raimundo Dantas, Presidente da Câmara 
Municipal de Guarapari está sujeito ao o ressarcimento ao Erário dos 
valores recebidos irregularmente a título de verba indenizatória pelo 
exercício de mandato parlamentar pelos vereadores e servidores, 
cuja soma importou em R$ 179.413,74 (cento e setenta e nove mil, 
quatrocentos e treze reais e setenta e quatro centavos), 
correspondente a 89.376,17 VRTE. 

 4.4 Em razão do cometimento de infração que causou injustificável 
prejuízo ao erário, conforme explanado no item 3.1.1.2, desta 
Instrução Técnica Conclusiva, o senhor José Raimundo Dantas, 
Presidente da Câmara Municipal está sujeito ao ressarcimento ao 
erário do montante de R$ 141.850,00 (cento e quarenta e um mil, 
oitocentos e cinquenta reais), equivalentes a 70.663,54 VRTE. 

4.5 Sugere-se ao Plenário desta E. Corte de Contas, com amparo no 
inciso VI do artigo 87 da LC 621/2012, que determine ao gestor atual 
e o contabilista responsável: 

4.5.1 Que a Câmara Municipal de Guarapari reconheça em seu 
passivo permanente, a parte da dívida que lhe cabe no Parcelamento 
das Contribuições Previdenciárias, respeitando assim o Princípio da 
Entidade e a independência dos Poderes, e realize o ressarcimento 
ao Poder Executivo das parcelas que o referido Poder já pagou até o 
momento.  
 
4.5.2 Que a Câmara Municipal, incluía em seu orçamento a dotação 
necessária para registro do pagamento da parcela de amortização 
mensal do referido parcelamento, incluindo elementos de despesas 
para amortização do principal e dos juros incidentes. 
 
4.5.3 Que Câmara Municipal mensalmente registre o valor da 
atualização monetária do saldo da dívida e dos juros incidentes, 
valores estes que deverão ser requeridos junto a Receita Federal do 
Brasil, de forma administrativa ou judicial. 
4.5.4 Que a Câmara Municipal de Guarapari tome as providências 
necessárias para a APURAÇÃO e o REGISTRO de todas as suas 
dívidas decorrentes de parcelamentos junto ao INSS, em especial as 
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decorrentes das NFLD´s Debcad´s nº 31.594.459-5, 32.134.243-7, 
32.134.244-5, 35.054.950-8, 35.606.513-8, 35.606.514-6, 
35.606.515-4, 35.606.516-2, 35.606.517-0 e 35.606.518-9, 
originárias da ausência de pagamento destas contribuições em 
tempo pretérito, e que realize o PAGAMENTO da parte que lhe cabe 
nos referidos parcelamentos, através de suas dotações 
orçamentárias, com vistas a computar tais despesas nos limites 
constitucionais do Poder Legislativo. Além disso, faça nos limites em 
que a legislação permitir parcelamento destes valores com o Poder 
Executivo com vistas a efetuar o ressarcimento das parcelas que lhe 
cabe, e que já foram amortizadas pelo Poder Executivo. 
4.5.5 Que a Câmara Municipal de Guarapari tome as providências 
necessárias para realizar o PAGAMENTO da parte que lhe cabe nos 
referidos parcelamentos de débitos previdenciários, através de suas 
dotações orçamentárias, com vistas a computar tais despesas nos 
limites constitucionais do Poder Legislativo.  
4.5.6 Com fundamento no art. 1º, inciso IX da Lei Complementar nº. 
32/93, prazo para o ordenador de despesas da Câmara Municipal de 
Guarapari, apure as responsabilidades funcionais, nos termos do 
Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Guarapari, do 
Contador Carlos Eurico Pereira dos Santos, nos termos da Lei 
Municipal nº. 512/1969 e posteriores alterações, legislação esta que 
dispõe sobre o estatuto dos funcionários públicos do município de 
Guarapari. 
4.6 Sugere-se, também, com base no art. 1º, inciso XIII da Lei 
Complementar nº. 32/93, ao Plenário desta E. Corte de Contas que 
represente junto ao Conselho Regional de Contabilidade do Estado 
do Espírito Santo (CRC/ES), as irregularidades praticadas, no 
exercício da profissão contábil, pelo do Contador, Carlos Eurico 
Pereira dos Santos, CRC-ES nº. 3.749 e descritas neste processo, 
para que sejam apuradas as responsabilidades profissionais por 
baixa de passivo sem documentação hábil para o registro não 
respeitando os itens 10 e 11 da Resolução CFC nº. 1.132/2008, 
ausência de registro de despesas com parcelamento do INSS, 
desrespeitando o Princípio da Entidade, estabelecido na Resolução 
CFC nº. 750/93, gerando demonstrações contábeis que NÃO 
refletem a realidade patrimonial e orçamentária da Câmara Municipal 
de Guarapari, no exercício de 2010, em desacordo com a ciência 
contábil e com as Normas Brasileiras de Contabilidade.  
4.7 Por derradeiro sugere-se a aplicação de sanção pecuniária aos 
responsáveis, a ser dosada em conformidade com o disposto no art. 
96 da Lei Complementar 32/93. 

Vitória, 24 de fevereiro de 20101. 

Júnia Paixão Martins Alvim 
Auditora de Controle Externo  
203.040 

Em seguida, os autos foram encaminhados ao Ministério Público de Contas, que, 

                                                 
1 A respeito da data, acredita-se ter havido um erro material de digitação relativo ao ano de 2010 mencionado, quando na verdade, deveria 

constar o ano 2013. Constata-se do registro de tramitação do processo no sistema desta Corte, ter sido os autos enviados ao NEC 

em 12/12/12 para elaboração da ITC. Após, na data de 27/02/2013 foi inserido no processo, via sistema 

eletrônico, a juntada da ITC 759/2013, pela Auditora de Controle Externo Júnia Paixão Martins Alvim. 
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através do Procurador de Contas Dr. Luis Henrique Anastácio da Silva, elaborou a 

manifestação PPJC 2785/2014 (fls. 1185-1200), acompanhando integralmente a ICC 

139/2012 e parcialmente a ITC 759/2013, opinando seja julgada IRREGULAR a 

prestação de contas anual da Câmara Municipal de Guarapari, relativas ao exercício 

de 2010, nos seguintes termos: 

 

Diante do exposto, pugna o Ministério Público de Contas: 
 
1 – seja instaurado incidente de inconstitucionalidade para negar 
exequibilidade à Lei Municipal nº 3.098/2010, na forma dos arts. 
176 e 177 da LC n. 621/2012 c/c art. 332 e 333 da Resolução TC 
261/2013; 
2 – seja reconhecida a ilegitimidade passiva de CARLOS EURICO 

PEREIRA DOS SANTOS, contador da Câmara de Guarapari e, 
consequentemente, extinto o processo sem resolução do mérito, 
em relação ao mesmo, nos termos do artigo 267, VI, do Código de 
Processo Civil c/c artigo 70 da LC nº. 621/12; 
3 – seja julgada IRREGULAR a prestação de contas anual da 
Câmara Municipal de Guarapari, relativa ao exercício de 2010, sob a 
responsabilidade de JOSÉ RAIMUNDO DANTAS, de acordo com o 
disposto no artigo 84, III, ―c‖ e ―e‖, da LC n. 621/2012; 
4 – seja condenado o gestor ao ressarcimento aos cofres 
municipais no montante de R$ 321.263,74, equivalentes a 
160.039,71 VRTE´s, em razão da manutenção dos itens 3.1.1.9 e 
3.1.1.2 da ITC, cominando-lhe, ainda, multa proporcional ao dano, na 
forma do art. 134 da Lei Complementar nº. 621/12; 
5 – seja aplicada, aos responsáveis, multa pecuniária, na forma do 
art. 135, II e III, da LC n. 621/12; 
6 – sejam reputados regulares os atos praticados por LUDIMILA LUIZA 

DE MIRANDA; e, 
7 – sejam expedidas as determinações sugeridas pelo NEC à fl. 
1.180, nos termos do art. 87, inciso VI, da LC n. 621/12, bem como 
para que nos próximos exercícios as publicações dos resumos 
dos contratos sejam feitas através do Diário Oficial ou jornal de 
grande circulação, sem prejuízo de outros meios subsidiários 
como a afixação em mural e a divulgação na internet. 
 

Vitória, 08 de agosto de 2014. 
 

LUIS HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA 
Procurador de Contas 

 

Após, em razão do término da Gestão relativa ao Biênio 2014/2015, quando deixei a 

Presidência desta Corte de Contas, o presente processo passou a ser de minha 

relatoria, nos termos do art. 254 do Regimento Interno. Então, a partir do exercício 

de 2016, passei a atuar no feito, quando verifiquei iminência do advento da 

prescrição, motivo pelo qual encaminhei os autos ao MPC em atendimento ao que 
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preconiza o art. 373, §1º do RITCEES. 

 

Em nova manifestação, da lavra do Procurador de Contas, Dr. Luis Henrique 

Anastácio da Silva, fls. 1205-1211, o Ministério Especial de Contas, além de se 

manifestar a respeito do advento do lapso prescricional em cada processo, conclui 

sua manifestação da seguinte forma: 

 

Isto posto, o Ministério Público de Contas pugna pela manutenção da 
irregularidade ―FALTA DE EFETIVA LIQUIDAÇÃO DA DESPESA‖, 
bem assim, pela condenação dos responsáveis à respectiva 
restituição ao erário. 
Na remota hipótese de não ser acatado esse posicionamento, o que 
não se espera, pugna pela manutenção da irregularidade 
―SOBREPREÇO/SUPERFATURAMENTO‖, bem assim, pela 
condenação dos responsáveis à respectiva restituição ao erário. 
Quanto aos demais requerimentos, ratificamos e reiteramos o 
parecer de fls.1185/1200.   
Pugnamos, outrossim, seja determinado, nos termos do art. 87, 
inciso VI, da LC n. 621/12, que a Câmara Municipal de Guarapari 
adote providências cabíveis no sentido de ressarcir o erário as 
despesas indevidas e desnecessárias com juros, correção 
monetária e multa em razão do atraso no recolhimento das 
parcelas devidas ao INSS, promovendo, caso necessário, a 
instauração da competente tomada de contas especial nos termos da 
IN 32/2014 desse Egrégio Tribunal de Contas. 

 

Em seguida, como havia pedido de sustentação oral formulado nos autos, o 

processo fora incluso na Pauta da Sessão de Julgamento do dia 04/10/2016, 

oportunidade na qual, o patrono do Sr. Marco Antônio Nader Borges, ex-diretor geral 

da Câmara, apresentou defesa oral requerendo a juntada de documentos. 

 

Em razão da defesa oral e documentos apresentados, o processo retornou à área 

técnica e ao MPC, tendo à área técnica, reiterado as manifestações da ITC, 

enquanto que o MPEC mudou posicionamento anteriormente firmado entendendo 

por afastar a responsabilidade do item 4.1.4.6 – Falta de efetiva liquidação de 

despesa – imputada ao Sr. Diretor Geral da Câmara. 

 

Registro também, que para análise da prescrição da pretensão punitiva, seguem as 

datas em que foram citados cada jurisdicionado relativo a cada processo constante 

nos autos, conforme tabela a seguir. 
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Nº do Processo Data da 
Citação 

Responsáveis fls. 

1785/2011 05/12/2011 José Raimundo 283/282 

  02/12/2011 Eurico Pereira 281/280 

2592/2011 14/05/2012 José Raimundo Dantas 459 

9293/2010 –  
Decisão TC 514/2011 

22/09/2011 José Raimundo Dantas 864/865 

  31/08/2011 Claúdia Costa Calente Soela 861 

  13/09/2011 Ludmila Luiza de Miranda 2703 

  31/08/2011 Marco Antônio Nader Borges 862/863 

  27/09/2011 Legis Consultoria e Planejamento Ltda 866 

9293/2010 – 
 Decisão TC 271/2011 

27/05/2011 José Raimundo Dantas 343/342 

  25/05/2011 Cláudia Costa Calente Soela 338/337 

  28/06/2011 Felype Monjardim de Araújo 353 

  30/05/2011 Ludmila Luiza de Miranda 341/339 

  26/05/2011 Marco Antonio Nader Borges 336/335 

  20/06/2011 Legis Consultoria e Planejamento Ltda 348/347 

 

É o relatório. Passo a fundamentar. 

 

FUNDAMENTAÇÃO 

 

Cuidam os autos de processo de PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL da CÂMARA 

MUNICIPAL DE GUARAPARI (proc. TC 1785/2011), referente ao exercício de 2010, 

bem como RELATÓRIO DE AUDITORIA ORDINÁRIA (proc. TC 2592/2011) e 

RELATÓRIO DE AUDITORIA ESPECIAL (proc. TC 9293/2010). 

 

Verifico que o feito se encontra devidamente instruído. Observaram-se todos os 

trâmites legais e regimentais, havendo, assim, aptidão ao julgamento de mérito em 

atendimento aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla 

defesa e do contraditório. 

Preliminarmente, cabe trazer a baila o incidente de inconstitucionalidade suscitado 

em razão da análise do item 1.9 da Instrução Técnica Inicial ITI 183/2012 - presente 

nos autos do Proc. TC 2592/2011 (em apenso) - referente ao pagamento de verbas 

indenizatórias do exercício parlamentar da Câmara Municipal de Guarapari 
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decorrente dos denominados auxílios alimentação, saúde e combustível, instituídos 

pela Lei Municipal nº 3098/2010, a qual a área técnica entende afrontar diretamente 

o estabelecido no §4º do artigo 39 da CF/882 e o artigo 70, parágrafo único, da 

Constituição do Estado do Espírito Santo. 

A Lei Municipal nº 3098/2010, suscitada por inconstitucional, estabelece: 

 

Art. 1° Ficam instituídas verbas indenizatórias do exercício 

parlamentar, destinadas exclusivamente ao ressarcimento 

das despesas relacionadas ao exercício do mandato 

parlamentar, conforme termo de ajuste firmado pelo Poder 

Legislativo Municipal com o Ministério Público do Estado do Espírito 

Santo em atuação no Município de Guarapari. 

Parágrafo único - As verbas indenizatórias do exercício 

parlamentar serão compreendidas mensalmente para efeito 

de ressarcimento e se submeterão aos limites especificados por 

esta lei. 

Art. 2º Compreendem como verbas indenizatórias do exercício 

parlamentar: 

I - Auxílio alimentação/refeição, no valor mensal de R$ 700,00 

(setecentos Reais); 

II - Despesa com combustíveis e lubrificantes, no valor mensal de 

R$ 600,00 (seiscentos Reais); 

III - Despesa com saúde, no valor máximo de R$ 400,00 

(quatrocentos Reais); 

§ 1º Os valores previstos nos incisos do caput deste artigo 

poderão ser corrigidos anualmente, por Resolução, para fins de 

reposição das perdas inflacionárias, mas vedada tal reposição 

quando o somatório dos valores de tais verbas resultar em valor 

que ultrapasse a 90% (noventa por cento) do subsídio mensal dos 

vereadores. 

§ 2° Os valores correspondentes às verbas indenizatórias 

previstas nos incisos I e II deste artigo não dependerão de 

prestação de contas e serão creditados, na conta corrente 

de cada vereador, até o dia 20 (vinte) de cada mês. 

Registra-se que a Lei Municipal nº 3.098/2010, que institui verbas indenizatórias 

foram concebidas a partir do Termo de Ajuste de Conduta (TAC) estabelecido 

entre o Poder Legislativo Municipal e o Ministério Público do Estado do Espírito 

Santo com atuação no Município de Guarapari. 

                                                 
2 Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão conselho de política de administração e remuneração de 

pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos Poderes.       (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 

1998)       (Vide ADIN nº 2.135-4)§ 4º O membro de Poder, o detentor de mandato eletivo, os Ministros de Estado e os Secretários 
Estaduais e Municipais serão remunerados exclusivamente por subsídio fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer 

gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória, obedecido, em qualquer caso, o disposto 

no art. 37, X e XI. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) 
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Nota-se que o referido TAC pactuado pôs fim a Ação Civil Pública por Ato de 

Improbidade, impetrado pelo próprio Ministério Público Estadual com atuação em 

Guarapari, que buscava a Inconstitucionalidade da Lei 2.944/2009 que tratava 

sobre verbas indenizatórias na Câmara. 

Conclui-se que a nova Lei promulgada, nº 3.098/2010, elaborada com base no 

TAC acordado deixou de prever as despesas com ligações de telefone fixo ou 

móvel e as despesas com correspondências postais no rol de verbas 

indenizáveis, antes previstas na Lei nº 2.944/2009, alvo da ação de 

inconstitucionalidade. 

Destaco que no TAC não houve o preciosismo de trazer a forma em que se 

deveria executar os pagamentos, se em pecúnia ou outras práticas, mas tão 

somente o valor correspondente a cada verba estipulada.  

É fato que a concessão das verbas, alimentação e combustível, por meio de 

cartão magnético é muito mais eficiente e alinhada à boa prática de gestão e 

transparência, no entanto, é notório que o número de beneficiários interfere no 

êxito de empresas para executar este tipo de serviço, dado a lucratividade estar 

vinculada ao número de usuários.  

De todo modo, o fato de tais verbas terem sido pagas em dinheiro, creditadas 

diretamente na conta corrente dos favorecidos, não tem o condão de transmudar 

a natureza indenizatória, uma vez que foram observadas a exigência legal para o 

seu pagamento – atrelados exclusivamente às despesas realizadas pelo exercício 

da atividade pública, prevista em Lei. Não está caracterizada quaisquer espécies 

de gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra 
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natureza remuneratória, previstos no § 4º do art. 39 da Constituição Federal, mas 

sim de verba indenizável, o que é constitucional. 

A titulo elucidativo destaco a existência de pagamento de auxilio alimentação 

pago em pecúnia aos servidores da administração pública federal, como é o caso 

da regulamentação disposta por meio do Decreto nº 3.887/20013. 

Além disso, os valores pagos estão dentro de critérios de razoabilidade e fez 

parte do TAC que estabeleceu o seu reajuste apenas pelos índices inflacionários.  

No tocante a necessidade ou não de prestar contas, vale a pena lembrar na 

maioria dos órgãos e entidades públicas é estabelecido, por ato normativo, um 

valor razoável para cada diária, paga em pecúnia, e o servidor não precisa prestar 

contas exatamente do valor gasto, mas sim comprovar o deslocamento e a 

participação no evento ou o cumprimento das atividades.  

Em algumas situações, especialmente quando os valores pagos individualmente 

não são considerados altos, exigir a prestação de contas de cada gasto pode ser 

mais dispendioso do que o próprio gasto, pois há a criação de demandas 

burocráticas. 

Por todo exposto, não vislumbro afronta à Constituição Federal, motivo pelo qual, 

divirjo da área Técnica e do Ministério Público de Contas, e voto por REJEITAR a 

preliminar suscitada. 

 

1 DOS INDICATIVOS DE IRREGULARIDADES  

                                                 
3 Art. 1º  O auxílio-alimentação será concedido a todos os servidores civis ativos da Administração Pública Federal direta, 

autárquica e fundacional, independentemente da jornada de trabalho, desde que efetivamente em exercício nas atividades do 
cargo. (...) Art. 2º  O auxílio-alimentação será concedido em pecúnia e terá caráter indenizatório. 
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Após a apresentação das justificativas pelo gestor e demais responsáveis, as quais 

foram analisadas pela Área Técnica na elaboração da ITC 759/2013, acompanhada 

pelo Ministério Público de Contas, salvo no tocante a responsabilidade do contador, 

que opinou fosse afastada conforme posicionamento técnico firmado na ICC 

139/2012, foram mantidas as seguintes irregularidades no processo de Prestação de 

Contas Anual, Auditoria Ordinária e Auditoria Especial:  

 

1.1 DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – processo TC 1785/2011  

 

Após análise das justificativas apresentadas pelos responsáveis, restaram mantidas 

pela área técnica (ICC 139/2012 e ITC 759/2013), em consonância com o Ministério 

Público de Contas, as seguintes irregularidades: 

 
1.8.1 Registro contábil do cancelamento de parcelamento – INSS 
com insuficiência de documentação hábil.  
Base legal: art. 85 da Lei 4320/64. NBC T 16.5 – Registro Contábil. 
Resolução CFC Nº 1.132/2008 
 
1.8.2: Ausência de demonstração no Anexo 16 de dívidas 
previdenciárias (INSS) no montante de R$ 157.833,45.  
Base legal: art. 85 e 87 da Lei 4320/64  
 
2.3.3.1: Gasto total do Poder legislativo superior ao limite 
estabelecido na Constituição Federal/1988 no montante de R$ 
862.907,74. 
 

 

1.1.1 DA IRREGULARIDADE 1.8.1 Registro contábil do cancelamento de 

parcelamento – INSS com insuficiência de documentação hábil 

 

No tocante a irregularidade 1.8.1 - Registro contábil do cancelamento de 

parcelamento – INSS com insuficiência de documentação hábil, verifica-se da 

defesa apresentada pelos responsáveis que a irregularidade fora praticada pela 

contabilidade da Câmara em 2010, em razão da informação de arquivamento do 

processo judicial nº 2006.50.01.000876-5, que tramitava na Justiça Federal, o qual a 

Câmara Municipal discutia a exigibilidade do crédito que devia ao INSS pela 

ausência de contribuição previdenciária pretérita de seus servidores.  
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Como a Câmara havia ingressado com Ação Anulatória de Débito Fiscal em face do 

INSS e a referida ação continha despacho pelo arquivamento dos autos, o setor 

Contábil decidiu por cancelar a dívida fundada inscrita na Conta Contábil 

22311010000 – Parcelamento do INSS. Vejamos as justificativas apresentadas 

pelos responsáveis (fls. 286-288 e 565-567): 

 

O cancelamento do valor de R$ 432.000,00 inscrito no demonstrativo 
da Dívida Fundada do Balanço de 2010 da Câmara Municipal de 
Guarapari foi embasado em ―Extratos Previdenciários‖ enviados nas 
Notas Explicativas da PCA 2010.  
 
Diante dos questionamentos apontados pelo TCEES, o contador da 
Câmara Municipal o Sr. Carlos Eurico Pereira dos Santos agendou 
na Secretaria da Receita Federal – agência Vila Velha/ES, conforme 
senha APV 36, um horário de atendimento para buscar informações 
sobre a existência de dívidas com a Previdência.  
 
Durante visita a Agência da Receita Federal no dia 02/01/2012, a 
servidora da Receita realizou uma busca no sistema da RFB através 
do CNPJ da Câmara Municipal localizando o Processo nº. 
357767055 origem NFLD 14/11/2005 que dá origem ao valor 
atualizado em 01/08/2001 no montante de R$ 433.462,65.  
 
Esse processo foi lançado após fiscalização do INSS realizado na 
Câmara Municipal no exercício de 2005 que examinou o período de 
10/1997 a 12/2000, apurando o valor de R$ 639.087,89. Após 
emissão da NFLD – Notificação Fiscal de Lançamento de Débitos 
(DEBCAD 35.776.705-5) a Câmara Municipal, através de seu 
Procurador protocolou uma Ação Anulatória de Débito Fiscal com 
pedido parcial de tutela antecipada, Processo SJES – 
2006.50.01.000876-5, datado de 23 de janeiro de 2006 contestando 
o lançamento de debito nº. 35.776.705-5 tendo em vista que o crédito 
tributário do período de outubro 1997 a dezembro de 2000 encontra-
se alcançada pela decadência, solicitando ao Excelentíssimo Senhor 
Juiz os seguintes pedidos:  
 
a) Concessão de antecipação parcial de tutela no sentido de que a 
autarquia requeria se abstenha de inserir a Requerente no rol dos 
inadimplentes do CADIN, enquanto pendurar a presente demanda;  

b) Que seja julgada nula a NFLD nº. 35.776.705-5, que originou o 
ajuizamento da presente ação, ou caso V. Exa. Assim não entenda, o 
que só se admite para fins de argumentação, que seja declarada a 
decadência do período de outubro de 1997 a dezembro de 1999;  

c) A citação da Requerida, na pessoa do seu representante legal, no 
endereço constante do pórtico da presente, para vir compor a relação 
processual como Ré e querendo, defender-se, acompanhado esta 
ação até o seu final;  

d) Presente o princípio da eventualidade, caso não seja concedida a 
antecipação da tutela, requerida à parte, que ao final seja o pedido 
julgado procedente, tornando nula a NFLD acima mencionada e 
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indevidas as contribuições, consoantes os fundamentos 
anteriormente expostos, condenando-se a Ré no pagamento de 
custas processuais e honorários advocatícios de 20% do valor da 
causa.  

 
Após a análise do Processo nº. 2006.50.01.000876-5 o Juiz 
Américo Bede Freire Junior emitiu ―despacho COM LIMINAR 
Tipo Baixa Findo‖ em 27/11/2008 com publicação no DIO em 
13/11/2008 para arquivamento dos autos.  
 
Diante dessa decisão o Setor Contábil da Câmara Municipal 
efetuou em 2010 movimentações contábeis de cancelamento da 
Dívida Fundada inscrita na Conta Contábil 22311010000 - 
Parcelamento do INSS. (grifei e negritei) 

 

Ocorre que o despacho de arquivamento do processo judicial ajuizado pela Câmara 

se deu em razão de no mérito ter sido o aludido processo julgado improcedente, 

conforme se verifica do andamento judicial, fls. 916, que instruiu a ICC 139/2012 

elaborada pela área técnica. 

 

Deste modo, constata-se a manutenção do débito, cujo qual se discutiu a 

exigibilidade no mencionado processo judicial, motivo pelo qual o cancelamento de 

seu registro na dívida fundada da Câmara se mostra indevido, restando presente a 

irregularidade e violando, por conseguinte, características do regular registro e da 

informação contábil no setor público, como a fidedignidade, confiabilidade e 

integridade. 

 

Cumpre enfatizar que as demonstrações contábeis devem, obrigatoriamente, 

observar as Normas Brasileiras de Contabilidade e as Resoluções do Conselho 

Federal de Contabilidade, conforme estabelecido pela Resolução n.º 182/024 

dessa Corte de Contas, verbis: 

 

Art. 101. Os registros e fatos evidenciados nos documentos e nas 

demonstrações encaminhadas a este Tribunal de Contas por imposição 

deste Regimento, de Resolução ou determinação do Plenário, deverão ser 

apresentados em obediência às normas constitucionais e 

infraconstitucionais, observadas as normas brasileiras de 

contabilidade e as resoluções do Conselho Federal de Contabilidade. 

 

                                                 
4 Norma vigente à época da apresentação das contas. 
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Por ser tratar a irregularidade de conduta comissiva do Contador praticada no 

exercício de suas funções em razão da competência que lhe foi atribuída pelo 

provimento do cargo, entendo pela manutenção de sua responsabilidade 

corroborando o entendimento da área técnica firmado na ITC 759/2013. Entretanto, 

por ser algo efetivamente técnico do contador, afasto a responsabilidade do 

Presidente da Câmara Municipal de Guarapari, Sr. José Raimundo Dantas.  

 

O Conselho Federal de Contabilidade também estabelece como atribuição privativa 

do profissional de contabilidade a escrituração regular e a classificação dos fatos 

para o respectivo registro contábil. Vejamos: 

 

Art. 3º São atribuições privativas dos profissionais da contabilidade: 

(...)  

9) escrituração regular, oficial ou não, de todos os fatos relativos aos 

patrimônios e às variações patrimoniais das entidades, por quaisquer 

métodos, técnicas ou processos; 

 

10)  classificação dos fatos para registros contábeis, por qualquer 

processo, inclusive computação eletrônica, e respectiva validação dos 

registros e demonstrações; 

 

11) elaboração de balancetes e de demonstrações do movimento por 

contas ou grupos de contas, de forma analítica ou sintética; 

 

12) levantamento de balanços de qualquer tipo ou natureza e para 

quaisquer finalidades, como balanços patrimoniais, balanços de resultados, 

balanços de resultados acumulados, balanços de origens e aplicações de 

recursos, balanços de fundos, balanços financeiros, balanços de capitais, e 

outros; 

 

A falta de zelo e o descuido em realizar a baixa do passivo sem a documentação 

hábil a retratar a inexistência do débito culmina, ainda, em demonstrações contábeis 

distorcidas, posto que não espelham a realidade patrimonial da Câmara no exercício 

de 20105. 

 

                                                 
5 A Resolução CFC nº 1.133/08, que aprova a NBC T 16.6 – Demonstrações Contábeis, com a redação dada pela Resolução 
CFC nº 1437/13, esclarece que:  12. O Balanço Patrimonial, estruturado em Ativo, Passivo e Patrimônio Líquido, evidencia 
qualitativa e quantitativamente a situação patrimonial da entidade pública: (a)  ativo é um recurso controlado pela entidade 
como resultado de eventos passados e do qual se espera que fluam futuros benefícios econômicos para a entidade; (b)
 passivo é uma obrigação presente da entidade, derivada de eventos passados, cuja liquidação se espera que 
resulte na saída de recursos da entidade capazes de gerar benefícios econômicos;  (c) patrimônio líquido é o interesse 
residual nos ativos da entidade depois de deduzidos todos os seus passivos. 
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Por todo o exposto, mantenho a irregularidade. Entretanto, caso fosse essa a única 

infração praticada pelo contador, não seria objeto de multa, pois há informação de 

regularização do registro contábil em 2012 conforme mencionado pela Área Técnica 

às fls. 1075. 

 

1.1.2 DA IRREGULARIDADE 1.8.2: Ausência de demonstração no Anexo 16 de 

dívidas previdenciárias (INSS) no montante de R$ 157.833,45 

   

Inicialmente, no tocante a responsabilidade do contador por ser tratar a 

irregularidade de conduta omissiva, ou seja, deixada de praticar no exercício de suas 

funções, quando deveria ser exercida em razão da competência que lhe foi atribuída 

com o provimento do cargo, entendo assim como na irregularidade tratada 

anteriormente, pela manutenção de sua responsabilidade corroborando o 

entendimento da área técnica firmado na ITC 759/2013 e pela mesma razão, afasto 

a responsabilidade do Presidente da Câmara Municipal de Guarapari, Sr. José 

Raimundo Dantas. Em especial, pela ausência de conduta e nexo causal passível de 

imputar responsabilidade ao gestor pela irregularidade praticada. 

 

No que toca à irregularidade propriamente dita, da consulta ao extrato do devedor, 

fls. 11, se observa débitos da Câmara Municipal de Guarapari junto a Receita 

Federal do Brasil que totalizam a quantia de R$157.833,45 (cento e cinquenta e sete 

mil, oitocentos e trinta e três reais e quarenta e cinco centavos), contudo 

inexistentes no Demonstrativo da Dívida Fundada - ANEXO XVI. 

 

Embora no Anexo 16 – Demonstrativo da Dívida Fundada - não conste registro 

algum de débito da Câmara Municipal de Guarapari junto à RFB, constata-se do 

extrato da Dívida Ativa emitido pela Procuradoria da Fazenda Nacional, fls. 11, que a 

Receita Federal é credora da Câmara de Guarapari no montante de R$ 157.833,45, 

cujos créditos estão com exigibilidade suspensa, conforme se observa dos créditos 

inscritos nas Notificações Fiscais de Lançamento de Débitos – NFLD’s: 
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Crédito/NFLD‘s Fase RFB/PRC Situação 
Valor Total 

(em R$) 

315944595 542 7.200.800 SUSP.EXIG. S/DEP 56.252,33 

321342437 542 7.200.800 SUSP.EXIG. S/DEP 99.640,35 

321342445 542 7.200.800 SUSP.EXIG. S/DEP 1.940,57 

Total 157.833,25 

 
Quanto aos débitos, às justificativas apresentada pelos responsáveis não elucida ou 

refuta sua inexistência, pelo contrário, demonstram que o gestor e o contador da 

Câmara desconhecem o real passivo da entidade junto ao INSS. 

 

Isso se verifica da justificativa apresentada pelos responsáveis (fls.289 e 568), de 

forma idêntica em ambas às defesas, em que afirmam se referir o montante de RS 

157.833,25, de valor relativo ―aos processos 315944595, 321342437 e 

321342445 que foram extintos conforme podemos constatar na Consulta 

Regularidade das Contribuições Previdenciária‖ juntada aos autos. 

 

Entretanto, além da consulta de regularidade nada mencionar acerca da extinção do 

crédito tributário, traz ainda, informação da inclusão de parcelamento especial 

decorrente de outra notificação de débito, a saber: NFLD 35776705-5. 

 

Da documentação trazida aos autos em conjunto a defesa apresentada, se verifica 

cópia de processo administrativo reunindo documentação relativa ao Termo de 

Parcelamento de Dívida firmado entre a Prefeitura Municipal de Guarapari e o INSS, 

bem como informações da então Secretária de Fazenda do Município, no sentido de 

que os débitos da Câmara Municipal foram alcançados na consolidação do 

parcelamento especial naquela ocasião realizado pelo Município. 

 

Confirma-se tal alegação, à época, firmada pela Secretária Municipal de Fazenda, 

da análise do LDC – Lançamento de Débito Confessado, fls. 368, cujo valor total 

lançado, se refere, dentre outras, às mesmas NFLD’s (315944595, 321342437 e 

321342445) constantes do extrato do devedor emitido pela RFB em desfavor da 

Câmara, colecionado pelo gestor nestes autos às fls. 11, em conjunto com a PCA. 

 

Denota-se, portanto, que a suspensão da exigibilidade desse crédito tributário 

decorre de parcelamento firmado pelo ente municipal e o INSS, bem como seu 
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respectivo pagamento, eis o motivo pelo qual a Câmara vem conseguindo emitir 

certidão que ateste regularidade das contribuições previdenciárias, conforme se 

ratifica do documento juntado pela defesa às fls. 295.  

 

Como se sabe, o parcelamento do débito é causa de SUSPENSÃO da exigibilidade 

do crédito tributário, conforme preceitua o art. 151, VI, do CTN e não causa de 

EXTINÇÃO como acima se observa ter justificado os responsáveis em defesa 

apresentada. 

 

Destaco, que além de constatar a manutenção da irregularidade identificada pelo 

corpo técnico desta corte, verifica-se situação grave de inexistência de outros 

débitos previdenciários que não estão sendo retratados na contabilidade da Câmara, 

bem como o parcelamento relativo a débitos da Câmara junto ao INSS tem sido 

pagos pelo Município, o que viola o princípio da entidade, que exige sejam os 

registros da Câmara e do Município segregados, de modo que a contabilidade 

reconheça o patrimônio que pertence à entidade como objeto da contabilidade 

e assegure sua autonomia patrimonial. 

 

Nos ensina o MCASP – Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público, que o 

princípio da Entidade se afirma, para o Ente Público, pela autonomia e 

responsabilização do patrimônio a ele pertencente. A autonomia patrimonial tem 

origem na destinação social do patrimônio e a responsabilização pela 

obrigatoriedade da prestação de contas pelos agentes públicos. 

 

Não à toa, a LRF6, determina no seu artigo 50, inciso I, que as demonstrações 

contábeis compreenderão operações de cada órgão, fundo ou entidade da 

administração direta, autárquica e fundacional, inclusive empresa estatal 

                                                 
6 Art. 50. Além de obedecer às demais normas de contabilidade pública, a escrituração das contas públicas observará as 

seguintes: I - a disponibilidade de caixa constará de registro próprio, de modo que os recursos vinculados a órgão, fundo ou 
despesa obrigatória fiquem identificados e escriturados de forma individualizada; 
II - a despesa e a assunção de compromisso serão registradas segundo o regime de competência, apurando-se, em caráter 
complementar, o resultado dos fluxos financeiros pelo regime de caixa; III - as demonstrações contábeis compreenderão, 
isolada e conjuntamente, as transações e operações de cada órgão, fundo ou entidade da administração direta, autárquica e 
fundacional, inclusive empresa estatal dependente; IV - as receitas e despesas previdenciárias serão apresentadas em 
demonstrativos financeiros e orçamentários específicos; V - as operações de crédito, as inscrições em Restos a Pagar e as 
demais formas de financiamento ou assunção de compromissos junto a terceiros, deverão ser escrituradas de modo a 
evidenciar o montante e a variação da dívida pública no período, detalhando, pelo menos, a natureza e o tipo de credor; VI - a 
demonstração das variações patrimoniais dará destaque à origem e ao destino dos recursos provenientes da alienação de 
ativos. 
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dependente, de modo a retratar contabilmente o patrimônio pertencente a cada 

entidade.   

 

Deste modo, mantenho a irregularidade imputada e acolhendo manifestação da área 

técnica, deverá ser determinado a Câmara Municipal de Guarapari, que adote as 

medidas necessárias para apuração e o registro de todas as suas dívidas 

decorrentes de parcelamento junto ao INSS, em especial as decorrentes das NFLD’s 

Debcad’s nº 31.594.459-5, 32.134.243-7, 32.134.244-5, 32.353.167-9, 35.054.950-8, 

35.606.513-8, 35.606.514-6, 35.606.515-4, 35.606.516-2, 35.606.517-0, 35.606.518-

9, 35.776.705-5 e realize o pagamento da parte que lhe cabe nos parcelamentos, 

através de dotações orçamentárias próprias, com vistas a computar tais despesas 

nos limites constitucionais do Poder Legislativo. Além disso, em prazo e parcelas a 

serem fixado em lei, promova o ressarcimento ao Poder Executivo dos pagamentos 

por ele realizados referentes às parcelas que cabiam ao Poder Legislativo.   

 

1.1.3. DA IRREGULARIDADE 2.3.3.1: Gasto total do Poder legislativo superior 

ao limite estabelecido na Constituição Federal/1988 no montante de R$ 

862.907,74 

 

Relativo ao montante imputado pela Área Técnica como descumprimento do limite 

constitucional da despesa total realizada pelo Poder Legislativo importante tecer 

algumas considerações. 

 

A Constituição Federal, em seu art. 29-A, estabelece o limite total da despesa do 

Legislativo e após alteração promovida pela EC 58/2009, passou a dispor da 

seguinte redação: 

Art.  29-A.O total da despesa do Poder Legislativo Municipal, 
incluídos os subsídios dos Vereadores e excluídos os gastos com 
inativos, não poderá ultrapassar os seguintes percentuais, relativos 
ao somatório da receita tributária e das transferências previstas no § 
5o do art. 153 e nos arts. 158 e 159, efetivamente realizado no 
exercício anterior:  

I - 7% (sete por cento) para Municípios com população de até 
100.000 (cem mil) habitantes;  
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II - 6% (seis por cento) para Municípios com população entre 100.000 
(cem mil) e 300.000 (trezentos mil) habitantes;  

III - 5% (cinco por cento) para Municípios com população entre 
300.001 (trezentos mil e um) e 500.000 (quinhentos mil) habitantes;  

IV - 4,5% (quatro inteiros e cinco décimos por cento) para Municípios 
com população entre 500.001 (quinhentos mil e um) e 3.000.000 
(três milhões) de habitantes;  

V - 4% (quatro por cento) para Municípios com população entre 
38.000.001 (três milhões e um) e 8.000.000 (oito milhões) de 
habitantes;  

VI - 3,5% (três inteiros e cinco décimos por cento) para Municípios 
com população acima de 8.000.001 (oito milhões e um) habitantes. 

Entretanto, o artigo 29-A da Constituição Federal, antes das alterações promovidas 

por força da EC 58/2009, assim estabelecia: 

Art. 29-A. O total da despesa do Poder Legislativo Municipal, 
incluídos os subsídios dos Vereadores e excluídos os gastos com 
inativos, não poderá ultrapassar os seguintes percentuais, relativos 
ao somatório da receita tributária e das transferências previstas no § 
5o do art. 153 e nos arts. 158 e 159, efetivamente realizado no 
exercício anterior:  

I - oito por cento para Municípios com população de até cem mil 
habitantes;  
 
II - sete por cento para Municípios com população entre cem mil e 
um e trezentos mil habitantes;  
 
III - seis por cento para Municípios com população entre trezentos 
mil e um e quinhentos mil habitantes 
 
IV - cinco por cento para Municípios com população acima de 
quinhentos mil habitantes.  

 
Conforme se observa do artigo supracitado, tanto na redação atual, quanto na 

anterior a EC 58/09, os percentuais utilizados na aferição dos Limites de Despesas 

Totais do Legislativo serão determinados tendo como base os índices populacionais 

de cada Município. 

 

Assim, a área técnica deste Tribunal realiza o cálculo concernente ao limite máximo 

para gasto de cada Poder Legislativo, conforme o regramento constitucional 

anteriormente reproduzido. 
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No caso da Câmara de Guarapari, relativo ao exercício de 2010, o limite de gasto 

daquele Poder aferido pela área técnica, se deu da seguinte forma:  

 

Gasto total do Poder Legislativo 

DESCRIÇÃO         

R$ 

Limite  

Receitas Tributárias e Transf. de Impostos – 

Exercício Anterior 

85.708.423,44 

% Máximo de Gasto do Legislativo - cfe dados 

populacionais (**) 
6,00% 

Limite Máximo Permitido de Gastos do Poder - exceto 

Inativos 

5.142.505,41 

Aplicação  

Gasto Total do Poder Legislativo, exceto Inativos 6.005.413,15 

Limite Máximo Permitido de Gastos do Poder - exceto 

Inativos 
5.142.505,41 

Saldo Financeiro a ser Deduzido do Gasto Total (*) 0,00 

Aplicação em Excesso (em Atenção) ao Limite 

Constitucional 

           

(862.907,74) 

* De acordo com o Parecer-Consulta TCEES n° 11/2002 
(**) % (Inciso II, art. 29-A, da Constituição da República de 1988. 

 

Do quadro acima, verifica-se que o corpo técnico para fins de aplicação do limite 

total de gasto do Poder Legislativo, apurou como receitas tributáveis e transferências 

de impostos recebidos pelo Município de Guarapari no exercício anterior (2009) a 

quantia equivalente a R$ 85.708.423,44 (oitenta e cinco milhões, setecentos e oito 

mil, quatrocentos e vinte e três reais e quarenta e quatro centavos) e aplicou sobre 

esse valor o percentual de 6% (seis por cento), relativo ao critério populacional do 

município que considerou como 105.000 (cento e cinco mil) habitantes, para então 

encontrar o limite máximo de gasto permitido pela Câmara.  

 

Deste modo, se encontrou o valor de R$ 5.142.505,41 (cinco milhões, cento e 

quarenta e dois mil, quinhentos e cinco reais e quarenta e um centavos) como limite 

total para gasto daquele Poder. Entretanto, a Câmara gastou R$ 6.005.413,15 (seis 

milhões, cinco mil, quatrocentos e treze reais e quinze centavos), ou seja, segundo o 

corpo técnico desta Corte, R$ 862.907,74 (oitocentos e sessenta e dois mil, 

novecentos e sete reais e setenta e quatro centavos), acima do limite devido.  

 

A presente irregularidade merece uma análise mais atenta a identificar algumas 

peculiaridades. Uma delas é identificar que a área técnica para encontrar o limite 
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total de gasto permitido ao Legislativo, aplicou o percentual de 6% (seis por cento) 

entendendo quanto ao critério populacional que o Município de Guarapari tinha 

105.000 (cento e cinco mil) habitantes, conforme informações divulgadas pelo 

CENSO-IBGE relativo a dados populacionais do município no ano de 2010.  

Outra peculiaridade seria relativa à alteração de percentuais para aferição do limite 

total de despesa do Poder Legislativo estabelecida pela Emenda Constitucional 

58/2009, que embora seus efeitos fossem produzidos a partir de 1º de janeiro de 

2010, essa Corte de Contas, por meio da Decisão Plenária TC-12/2012, entendeu 

por aceitar que a redução no repasse do duodécimo do Poder Executivo ao 

Legislativo Municipal passasse vigorar somente no exercício de 2011. 

Pois bem.  

 

No tocante a peculiaridade de aferição do percentual do duodécimo, segundo o 

critério populacional, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE é o 

órgão legalmente constituído na matéria censitária e mediante os dados dos censos 

demográficos e das estimativas populacionais anuais irá balizar a aferição dos 

critérios necessários para o cálculo do duodécimo. 

 

Nesse contexto, em que pese a área técnica tenha identificado que a população do 

município de Guarapari tivesse ultrapassado o número de 100.000 (cem mil) 

habitantes, à época dos fatos, tal constatação era desconhecida, posto que o IBGE 

só divulgou os primeiros resultados do CENSO 2010 no final daquele ano, conforme 

publicação no Diário Oficial da União realizada em 04/11/2010. Vejamos as 

informações extraídas do sítio eletrônico do IBGE a respeito da divulgação desses 

resultados7: 

 

Censo Demográfico 2010 

O Censo 2010 compreendeu um levantamento minucioso de todos 

os domicílios do país. Nos meses de coleta de dados e supervisão, 

191 mil recenseadores visitaram 67,6 milhões de domicílios nos 

                                                 

7In: http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/censo2010/default.shtm 
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5.565 municípios brasileiros para colher informações sobre quem 

somos, quanto somos, onde estamos e como vivemos. 

Os primeiros resultados definitivos, divulgados em 

novembro de 2010, apontaram uma população formada por 

190.732.694 pessoas. 

Em abril de 2011, foi divulgada a Sinopse do Censo 

Demográfico, com informações sobre domicílios 

recenseados, segundo a espécie, e população residente, 

segundo as Unidades da Federação e municípios. 

Em novembro, mais resultados chegaram ao conhecimento do 

público com a divulgação do Censo Demográfico: Características 

da população e dos domicílios: resultados do universo; Censo 

Demográfico: Resultados preliminares da amostra; Indicadores 

Sociais Municipais: Uma análise dos resultados do universo do 

Censo Demográfico e Base de Informações do Censo Demográfico: 

Resultados do universo por setor censitário. 

Deste modo, entendo que para fins de aferição do duodécimo o critério populacional 

de Guarapari deveria ser enquadrado na hipótese de município com população 

estimada em até 100.000 (cem mil) habitantes, o qual por força da redação anterior 

a EC 58/2009, o repasse do duodécimo seria devido no percentual de 8% (oito por 

cento) relativos aos valores da receita tributária e transferências de impostos 

auferidos pelo município no exercício anterior. 

 

Sendo assim, considerando que a irregularidade imputada pela área técnica tiveram 

essas duas peculiaridades: 1) majoração da população veiculada pelo IBGE em 

novembro de 2010, a qual importou em critério de redução do percentual do 

duodécimo e, 2) Decisão Plenária dessa Corte que entendeu como passível de 

exigência a redução provocada pela EC 58/2009 somente no exercício de 2011; 

considero afastada a irregularidade, por entender que a Câmara Municipal de 

Guarapari não gastou em excesso ao limite constitucional imposto àquele Poder haja 

vista o valor total de 6.005.413,15 (seis milhões, cinco mil, quatrocentos e treze reais 

e quinze centavos) não alcançar o percentual de 8% devido no presente caso, a 

saber, ser aplicado na base de cálculo de R$ 85.708.423,44 (oitenta e cinco milhões, 
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setecentos e oito mil, quatrocentos e vinte e três reais e quarenta e quatro centavos), 

que resultaria em limite equivalente a quantia de R$ 6.856.673,87 (seis milhões, 

oitocentos e cinquenta e seis mil, seiscentos e setenta e três reais e oitenta e sete 

centavos). 

 

Importante destacar ainda, que os entes Federais nas suas mais relevantes funções 

institucionais e democráticas, prescrevem a utilização de estimativa de população 

pelo IBGE do exercício anterior à sua utilização. A título de exemplo, destacam-se as 

determinações contidas no Código Tributário Nacional (Lei 5172/66) em seu artigo 

91, § 3º, que estabelece acerca dos fundos de participação dos municípios: 

 

Lei nº 5172/66: 
Art. 91. Do Fundo de Participação dos Municípios a que se refere 

o art. 86, serão atribuídos: 

(...) 
§ 3º Para os efeitos deste artigo, consideram-se os municípios 
regularmente instalados, fazendo-se a revisão das quotas 
anualmente, a partir de 1989, com base em dados oficiais de 
população produzidos pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística - IBGE. 

 

Se fossemos aplicar o mesmo critério de aferição do FPM que, dentre os critérios, se 

dá pela estimativa populacional do exercício anterior, teríamos que considerar o 

número de habitantes de Guarapari no ano de 2009 para que pudéssemos encontrar 

o percentual devido de duodécimo a ser repassado do Executivo para a Câmara. 

 

Tal critério, a meu ver, garante maior segurança na utilização desses dados 

populacionais, considerando que a alteração do quantitativo limítrofe possa ocorrer 

no meio do exercício ou até mesmo a data em que disponibilizada a informação, o 

que acabaria comprometendo a organização administrativa, orçamentária e 

financeira do ente.  

 

Ante o exposto, face as peculiaridades em que a suposta irregularidade fora 

cometida, em especial da Decisão Plenária TC 12/2012, o qual fixou o entendimento 

de que a redução no repasse do duodécimo só vigoraria no exercício de 2011, 

entendo por afastar a irregularidade haja vista pelas razões e fundamentos antes 

expendidos não ter a Câmara de Guarapari realizado gasto superior ao limite 
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constitucional. 

 

2. DOS INDICATIVOS DE IRREGULARIDADE MANTIDOS NO RA-O – processo 

TC 2592/2011  

No tocante ao processo de Auditoria Ordinária, após análise das justificativas 

apresentadas pelos responsáveis, restaram mantidas pela área técnica, em 

consonância com o Ministério Público de Contas, as seguintes irregularidades 

elencadas na ITC 759/2013: 

 

1.2 – RECEBIMENTO INDEVIDO DE GRATIFICAÇÃO 
Base Legal: Artigo 9º, § 5.º, da Lei nº 2.128/2001; 
Ressarcimento: R$ 141.850,00 (cento e quarenta e um mil, 
oitocentos e cinqüenta reais), equivalentes a 70.663,54 
VRTE´s. 
 

1.3 – AUSÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO CONTRATUAL 

Base legal: Artigos 58, inciso III; 67, caput e § 1º, e 73, inciso I, 
alínea ―a‖, da Lei nº 8.666/93;  
 
1.4 - AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO DOS CONTRATOS 
Base legal: Artigo 61, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93; 
Princípio da Publicidade, inserido no artigo 37, caput, da 
Constituição Federal; 
 
1.5 – CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA PARA SERVIÇOS 
ROTINEIROS 
Base Legal: Artigo 37, inciso II, da Constituição Federal; 
 
1.7 – FRACIONAMENTO DE DESPESAS EM 
PROCEDIMENTOS DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 
Base Legal: Artigo 23, inciso II, alínea ―a‖ e artigo 24, inciso II, 
da Lei nº 8.666/93; 
 
1.9 – PAGAMENTO IRREGULAR DE VERBAS 
INDENIZATÓRIAS 
Base Legal: Princípio da Finalidade e do Interesse Públicos; 
Artigo 32, caput, e artigo 70, parágrafo único, da Constituição 
Estadual; Artigo 37, caput, da Constituição Federal. 
Ressarcimento: R$ 179.413,74 (cento e setenta e nove mil, 

quatrocentos e treze reais e setenta e quatro centavos), 

equivalentes a 89.376,17 VRTE´s. 
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Passemos à análise de cada uma delas: 

 

2.1 – DA IRREGULARIDADE: 1.2 – RECEBIMENTO INDEVIDO DE 
GRATIFICAÇÃO 
     

No tocante a irregularidade de recebimento indevido de gratificação, a equipe de 

auditoria verificou a concessão indevida de gratificação por participação em 

comissão de licitação segundo o que preceitua a legislação municipal.  

 

A Lei Municipal nº 2.128/2001, estabelece a concessão de gratificação pelo 

desempenho de atividades em comissões e grupos de trabalho, desde que 

realizados fora da jornada de trabalho do servidor, in verbis:  

 

Art. 9.º. Os limites de dispêndio global com os cargos serão fixados pela 
Mesa Diretora, exigida a existência prévia e suficiente de crédito 
orçamentário. 
(...) 
§ 5.º - Fica o Presidente da Câmara Municipal de Guarapari autorizado a 
conceder gratificação, até o limite da referência CCL-5, aos servidores 
indicados para comporem comissões ou grupos de trabalho, desde que o 
exercício dessa função seja fora do expediente normal de trabalho, não 
incorporando aos vencimentos para quaisquer efeitos. (negritos e grifos 
nossos) 

 
A lei de plano de cargos, salários e desenvolvimento funcional dos servidores da 

Câmara de Guarapari, Lei Municipal nº 2559/2005, dispõe no seu art. 27, que: 

 

DA JORNADA DE TRABALHO 

 

Art. 27 O servidor incluído no Quadro de Pessoal da Câmara 

Municipal de Guarapari, ficará sujeito ao cumprimnto (sic) da 

jornada semanal de 30 (trinta) horas de trabalho. 

 

Sendo assim, constata-se de uma interpretação sistemática das legislações 

retrocitada que o recebimento da gratificação será devida aos servidores designados 

para compor comissão ou grupo de trabalho, mediante a condição desses servidores 

exercerem, fora de sua jornada legal de 30 horas, as funções relativas aos trabalhos 

extraordinários que foram designados. 

 

Contudo, se verifica do boletim de frequência dos servidores, fls. 214-258, que 

embora a jornada de trabalho fosse realizada no período vespertino, com exceção 

da Pregoeira que trabalha em turno integral, as licitações de igual modo foram 
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realizadas no período da tarde, mesmo período em que os servidores exerciam suas 

atividades ordinárias. Vejamos as licitações realizadas pela Câmara no exercício de 

2010: 

 

Procedimento Data Horário 

Convite 1/2010 14/1/2010 14h 

Convite 2/2010 23/2/2010 17h 

Convite 3/2010 28/6/2010 15h 

Convite 4/2010 24/6/2010 13h30min 

Convite 5/2010 30/8/2010 15h 

Pregão 1/2010 10/2/2010 15h 

 

Sendo assim, resta evidenciado que os servidores integrantes da Comissão 

Permanente de Licitação e Pregão desenvolviam os trabalhos relativos aos 

procedimentos licitatórios, concomitantemente ao desempenho das atribuições dos 

cargos que ocupavam, ou seja, durante a mesma jornada, no período da tarde, 

motivo pelo qual não caberia o pagamento da gratificação se não restou 

demonstrado que os trabalhos foram realizados ultrapassando a jornada normal de 

trabalho do servidor.  

 

Portanto, entendo que mediante a constatação do pagamento irregular, os valores 

relativos aos pagamentos de gratificação aos integrantes da CPL, Pregoeiro e 

Equipe de Apoio, são passíveis de restituição ao Erário.  

 

De igual forma, entendo que mediante o expresso teor da legislação municipal que 

exige para o regular pagamento de gratificação seja o exercício de atividade em 

comissão e grupo de trabalho realizado fora do horário de jornada do servidor, 

mantenho a irregularidade imputada pela área técnica nos demais casos que não 

restaram demonstradas terem sido as atividades realizadas em jornada 

extraordinária pelos grupos de trabalho designados mediante as Portarias de nº 

2120/2010 (fls. 161), 2121/2010 (fls. 162), 2312/2010 (fls. 163), 2349/2010 (fls. 164), 

2351/2010 (fls. 167), 2352/2010 (fls. 168) e 2440/2010 (fls. 169).  

 

Deste modo, são igualmente passíveis de restituição, conforme quantificação abaixo 

realizada pelo corpo técnico desta Corte, a qual adoto: 
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SERVIDOR FUNÇÃO NA CPL Vlr. Grat. 
CPL (R$) 

Vlr. Graf. 
Pregão (R$) 

Vlr. Graf. 
PCAA (R$) 

Vlr. Graf. 
CIVI (R$) 

Total (R$) 

Cláudia Costa Calenti Suela Presidente/Pregoeira 15.310,00 13.980,00 0,00 0,00 29.290,00 

Claudicéia de Souza Francisco Secretária 15.310,00 0,00 0,00 0,00 15.310,00 

Ruth Ramalhete Ferreira Membro 15.310,00 0,00 0,00 0,00 15.310,00 

Samoel Ramalhete Ferreira Membro 15.310,00 0,00 0,00 0,00 15.310,00 

Patrícia Pessanha Castro Membro 4.960,00 0,00 0,00 0,00 4.960,00 

José Carlos Alves dos Santos Membro 4.960,00 0,00 0,00 0,00 4.960,00 

Alessandro da Silva Mattos Membro 9.200,00 0,00 3.450,00 4.600,00 17.250,00 

Lilian Glicério Loçasso Membro 1.150,00 0,00 0,00 0,00 1.150,00 

Luciana Souza Francez Saraiva Membro 6.900,00 0,00 0,00 0,00 6.900,00 

Adriana Boecher Schiavo Equipe de apoio 0,00 3.630,00 0,00 0,00 3.630,00 

Felype Monjardim de Araújo Equipe de apoio 0,00 3.630,00 0,00 3.450,00 7.080,00 

Ludmila Luiza de Miranda Presidente 0,00 0,00 3.450,00 0,00 3.450,00 

João Paulo da Matta Ambrósio Secretário 0,00 0,00 3.450,00 0,00 3.450,00 

Andréia Cristina S. F. Oliveira Presidente  0,00 0,00 0,00 6.900,00 6.900,00 

Márcia Batista de Oliveira Membro 0,00 0,00 0,00 6.900,00 6.900,00 

TOTAL 88.410,00 21.240,00 10.350,00 21.850,00 141.850,00 

                Fonte: Fichas financeiras dos servidores – exercício de 2010 (Doc. 9, fls. 261-297) 

 

Destaco, ainda, que a Câmara de Guarapari no exercício de 2010, realizou somente 

um Pregão, no mês de fevereiro, consoante vimos anteriormente do quadro de 

licitações realizadas, contudo a Pregoeira designada recebeu de fevereiro a 

dezembro a gratificação correspondente a todos esses meses, bem como se verifica 

que as gratificações incidiram até mesmo para pagamento do 13º salário dos 

servidores, contrariando a vedação imposta por lei, razão pela qual também 

constaram no cálculo apurado, conforme a tabela acima. 

 

Diante disso, mantenho e irregularidade e o ressarcimento de R$ 141.850,00 (cento 

e quarenta e um mil, oitocentos e cinquenta reais), equivalentes a 70.663,54 VRTE. 

 

2.2 DA IRREGULARIDADE: 1.3 – AUSÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO CONTRATUAL 

Inicialmente, a irregularidade tinha sido imputada pela área técnica em diversos 

contratos celebrados pela Administração. Entretanto, após as justificativas 

apresentada pelo gestor, verificou-se a regular designação de fiscal para 

acompanhamento dos contratos citados na ITI, restando ausente de comprovação 

apenas a nomeação do fiscal relativo ao Contrato nº 014/2010 realizado pela 

Câmara de Guarapari com a empresa Legis Consultoria e Planejamento Ltda. 
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Contudo, resta prejudicada à análise relativa a essa irregularidade, visto que a 

contratação celebrada com a empresa Legis foi objeto de Auditoria Especial, 

decorrente do processo apenso TC 9293/2010, o qual fora alcançado pelo evento da 

prescrição haja vista ter sido o gestor citado dessa irregularidade em 07/06/20118 e 

o transcurso do prazo quinquenal.  

 

2.3 DA IRREGULARIDADE: 1.4 - AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO DOS 

CONTRATOS 

 

A equipe de auditoria identificou que inexistem documentos comprobatórios de que 

os contratos constantes da amostra, objeto de análise, foram publicados em órgão 

de imprensa oficial, como preceitua a Constituição Federal no art. 37, caput e art. 61, 

parágrafo único, da Lei nº 8666/93. 

O gestor alega em suas justificativas que ―se o orçamento da Câmara permitisse, 

todos os atos seriam publicados por meio dos veículos de imprensa, mas isso não é 

possível face ao grande custo que se geraria‖. 

Alega ainda, que embora os atos não sejam publicados em órgão de imprensa oficial 

por razões econômicas, a publicidade é atendida mediante afixação dos atos oficiais 

no átrio da Câmara. 

Contudo, a Lei Orgânica do Município de Guarapari estabelece que quando o ato for 

afixado no átrio da Prefeitura ou da Câmara se torna obrigatório o Registro no 

Cartório de Títulos e Documentos. In verbis:  

Art. 116 – A publicação das leis e atos municipais far-se-á em Órgão de 

imprensa local ou regional, na existência, por fixação na sede da Prefeitura 

e da Câmara Municipal, sendo neste caso, obrigatório o Registro no Cartório 

de Títulos e Documentos. 

Consoante a Lei Orgânica Municipal, portanto, a publicação dos atos deve ser feita 

pela imprensa local e quando afixados na sede da Câmara devem ser registrados no 

Cartório de Títulos e Documentos. Contudo, a Câmara não procedeu consoante 

estabelece sua Lei Orgânica. 

                                                 
8 Fls. 342 do processo TC 9293/2010. 
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No caso de Guarapari, se constata de contratos juntados aos autos a existência de 

imprensa local, tendo em vista o objeto da contratação, à época, realizados, cujos 

quais visavam justamente veicular na imprensa local os atos oficiais da Câmara. 

Verifica-se do contrato administrativo nº 018/2010, fls. 88-92, com período de 

vigência compreendido de 01/03/2010 a 31/12/2010, que o objeto contratual versava 

exatamente a ―contratação de empresa especializada para prestar serviços de 

publicação de atos oficiais, de relatórios resumidos de execução orçamentária e 

gestão fiscal (...)‖, portanto, resta evidente que era possível que as publicações 

fossem realizadas durante o lapso temporal em que vigente o contrato. 

Importante mencionar, que o atendimento à exigência da Lei de Licitações quanto à 

publicidade do contrato é norma imperiosa em que o descumprimento impede que o 

contrato possa surtir efeitos. 

Autores como Marçal Justen Filho9 e Joel de Menezes Niebuhr10, nos ensinam que 

antes da publicação o contrato administrativo sequer é vigente. 

Isso porque, no ordenamento jurídico o cumprimento dos planos de existência, 

validade e eficácia são distintos, onde o contrato administrativo pode até existir ou 

ser considerado válido, mas não gerará efeitos enquanto pendente de publicação, 

por ser essa uma condição essencial para eficácia do contrato.  

Por essa razão, estabelece o art. 61, parágrafo único, da Lei 8666/93, que: 

Parágrafo único: A publicação resumida do instrumento de contrato ou de 

seus aditamentos na imprensa oficial, que é condição indispensável para 

sua eficácia, será providenciada pela Administração até o quinto dia útil do 

mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias 

daquela data, qualquer que seja o seu valor, ainda que sem ônus, 

ressalvado o disposto no art. 26 desta Lei. 

Nesse contexto, a mera afixação dos atos oficiais no átrio da Câmara, como 

informado pelo gestor, não é passível de afastar a irregularidade, visto que a 

ausência de publicidade violou não só a lei de licitações e contratos administrativos, 

                                                 
9 In Comentários à lei de licitações e contratos administrativos. 14. ed. Dialética, 2010. p. 759. 
10 Licitação pública e contrato administrativo. Zênite, 2008. p. 443. 

Documento assinado digitalmente. Conferência em http://www.tce.es.gov.br/     Identificador:D36A3-07E0A-F5467



ACÓRDÃO TC-1033/2016 

 fbc/lr 

  

mas também a Lei Orgânica do Município de Guarapari, que estabelece quando o 

ato for afixado no átrio da Prefeitura ou da Câmara se torna obrigatório o Registro no 

Cartório de Títulos e Documentos. In verbis:  

Art. 116 – A publicação das leis e atos municipais far-se-á em Órgão de 

imprensa local ou regional, na existência, por fixação na sede da Prefeitura 

e da Câmara Municipal, sendo neste caso, obrigatório o Registro no Cartório 

de Títulos e Documentos. 

Deste modo, diante da inexistência de demonstração da publicidade dos atos na 

forma como requerida pela Lei de Licitações e pela Lei Orgânica Municipal, bem 

como pela prática reiterada dessa conduta também identificada no exercício de 2009 

(Processo 2.527/2010, RA-O-2010-57), entendo pela manutenção da 

irregularidade.  

2.4 DA IRREGULARIDADE: 1.5 – CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA PARA 

SERVIÇOS ROTINEIROS 

O corpo técnico desta Corte relata que o Legislativo Municipal de Guarapari realizou, 

no exercício de 2010, contratação de assessoria e consultoria na área de Recursos 

Humanos. 

Aduz que os serviços contratados têm caráter rotineiro e remetem à estrutura 

administrativa organizacional da Câmara, cujas atribuições possuem ações 

correlatas ao objeto do contrato firmado com a empresa FATUN Consultoria e 

Assessoria Ltda. 

O objeto do contrato celebrado com a empresa FATUN compreendiam os seguintes 

serviços de consultoria e assessoria: 

1) Assessoramento nos procedimentos de folha de pagamento e de 
gestão de pessoal ao setor público; 

2) Assessoramento de cálculo e conferência da contribuição 
previdenciária, assim como o cumprimento de obrigações 
acessórias, incluindo dados da folha de pagamento e de prestadores 
de serviços autônomos; 

3) Assessoramento nos procedimentos para concessão de direitos e 
vantagens a servidores municipais e demais ações pertinentes á 
área de recursos humanos deste órgão legislativo; 

4) Assessoramento no controle dos percentuais máximos, em relação 
aos subsídios dos vereadores e do Presidente do Órgão Legislativo, 
assim como os limites constitucionais de despesas com servidores 
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e agentes políticos, a fim de atender demanda deste Legislativo. 

Nas justificativas apresentadas pelo gestor, em síntese, alega que o serviço é ―um 

Assessoramento especializado para dar suporte aos servidores lotados no setor‖, 

afirmando que ―caracterizaria burla ao princípio do concurso público se a 

Administração contasse em seu quadro de pessoal com cargo de assessor em 

recursos humanos, o que não existe. Daí não se confunde as atividades da Divisão 

de RH com as atividades de assessoria‖. 

Observo da Lei Municipal nº 2560/2005, que dispõe sobre a reestruturação 

organizacional da Câmara, que de fato a Divisão de Recursos Humanos possui 

atribuições genéricas conferidas por lei atribuindo a execução de determinados 

serviços de RH àquele setor, contudo é necessário que se leve em consideração 

que muitas vezes a execução de um serviço não depende só de autorização legal 

para atuar, mas também de orientação adequada correlata à atuação de modo que 

se atenda a demanda do órgão. 

Digo isso, pois muitas vezes temos servidores com atribuições atreladas ao cargo 

para realizar determinada tarefa, mas o setor sofre dificuldade em desempenhá-la de 

forma mais eficiente, eficaz, produtiva, em razão não raras vezes por formação 

insuficiente do servidor. Nesse contexto, uma assessoria especializada atua dando 

consultoria/assessoria ao órgão, de forma atualizada, segura e precisa a respeito 

daquele objeto do contrato, tornando o serviço célere e efetivo. 

É o que identifico ser o caso diante dos argumentos trazidos pela área técnica e a 

justificativa apresentada pelo gestor que coloca sua dificuldade mediante a 

defasagem de profissionais qualificados para a prestação do serviço qualificado 

como o contratado.  

Verifica-se da Lei Municipal nº 2559/2005, que trata do quadro de pessoal, plano de 

cargos e vencimentos, que grande parte dos servidores poderia por meio das 

atribuições conferidas por lei realizar determinadas atividades no RH, contudo 

identifico que grande parte desses cargos exige formação mínima, se tornando 

insuficientes para o eficaz desempenho das funções, o que torna apta a demandar 

contratações do tipo como a realizada e questionada pela área técnica. Entre eles, 

temos os seguintes cargos em que se exige apenas o 2º Grau, vejamos:  
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 CARGO: ESCRITURÁRIO 

Requisito Mínimo: Ensino Médio completo, conhecimentos de 
informática. 

Descrição das Atividades 

     Registrar a freqüência do pessoal, encaminhando as 

informações à chefia imediata; 

     Controlar sob supervisão, a escala de férias dos servidores da 

Câmara; 

     Receber inscrições para cursos e concursos, seguindo 

instruções, conferindo a documentação recebeida (sic) e 

transmitindo instruções; 

     Elaborar relações de convocados para freqüência de cursos, ou 

realização de provas em concursos; 

     Montar e distribuir o material necessário aos cursos de 

treinamento; 

     Dar informações em processos sobre assuntos da unidade em 

que serve; 

     Colaborar nos estudos setoriais para a racionalização do 

abastecimento de material nos órgãos da Câmara e manter 

registro do consumo de cada item; 

     Executar as atividades de compra de material, bens e/ou 

contratação de serviço, sob orientação da chefia imediata; 

     Redigir ofícios, cartas, despachos e demais expedientes; 

     Preencher fichas, formulários, talões mapas e/ou outros, 

encaminhando-os aos órgãos específicos; 

     Elaborar folha de pagamento e preenchimento de guias para 

recolhimento de impostos, concessão de benefícios, comunicação 

de acidentes, etc, relativos aos servidores municipais; 

     Registrar fatos referentes aos servidores em suas fichas 

funcionais; 

     Redigir portarias, decretos, editais e demais atos 

administrativos; 

     Efetuar registro de leis, decretos, portarias e contratos 

municipais em livro próprio; 

     Analisar, informar e dar parecer em processos sobre assuntos 

da unidade em que serve; 

     Executar outras tarefas que, por suas características, se incluam 

na esfera de competência. 

 

CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

Requisito Mínimo: Ensino Médio completo, conhecimentos de 
informática. 

Descrição das Atividades 

     Executar serviços relacionados ao recebimento, classificação, 

tramitação, registros, guarda, arquivamento e conservação de 

documentos em geral; 

     Coletar dados para elaboração de certidões e outros; 

     Executar os serviços de reprodução de documentos; 
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     Executar serviços de entrega e remessa de correspondência e 

outros documentos da Câmara; 

     Protocolar a entrada e saída de documentos, autuar os 

documentos recebidos, preenchendo e arquivando fichas de 

registro de processos; 

     Redigir ofícios, ordens de serviços e/ou outros, segundo 

orientação de superiores hierárquicos; 

     Preencher fichas, formulários, talões, mapas, requisições, 

tabelas e/ou outros, segundo orientação de superiores 

hierárquicos; 

     Preencher fichas, formulários, talões, mapas, requisições, 

tabelas e/ou outros; 

     Atender e prestar informações ao público nos assuntos 

referentes a sua área de atuação; 

     Auxiliar na elaboração de balancetes orçamentários e 

financeiros; 

     Auxiliar na elaboração de balancetes orçamentários e 

financeiros; 

     Auxiliar na escrituração do livro caixa, no preparo do boletim do 

movimento financeiro diário, no recebimento de valores em bancos 

no controle de pagamentos e no lançamento da despesa; 

     Auxiliar na execução de coletas de preços e no 

acompanhamento dos processos de compra e distribuição de 

material; 

     Auxiliar no controle de bens móveis e imóveis, tombamento, 

registro e conservação; 

     Auxiliar na escrituração da ficha funcional dos servidores 

municipais; 

     Auxiliar na elaboração de folha de pagamento de pessoal, 

confecção de guias, processos de acidente de trabalho; 

     Auxiliar na instrução de processos para concessão de benefícios, 

direitos e vantagens, aposentadorias, etc...; 

     Executar outras tarefas que, por suas características, se incluam 

na esfera de competência. 

 

CARGO: OFICIAL ADMINISTRATIVO 

Requisito Mínimo: Ensino Médio completo, conhecimentos de 

informática. 

Descrição das Atividades 

     Coordenar a classificação, registro e conservação de processos, 

livros e outros documentos, em arquivos específicos; 

     Manter registro das atividades do órgão respectivo, para 

elaboração de relatórios; 

     Redigir ofícios, cartas, despachos e demais expedientes; 

     Elaborar folha de pagamento e preenchimento de guias para 

recolhimento de impostos, concessão de benefícios, comunicação 

de acidentes, etc; 

     Registrar fatos referentes aos servidores em suas fichas 

funcionais; 

     Registro de disposições legais; 

     Redigir portarias, decretos, editais e demais atos 

administrativos; 
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     Efetuar registro de leis, decretos, portarias e contratos 

municipais em livro próprio; 

     Analisar, informar e dar parecer em processos; 

     Digitar projetos de leis, apostilas e correspondências em geral, 

encaminhando-as para assinatura, se for o caso; 

     Elaborar e digitar mapas, tabelas e quadros estatísticos; 

     Assistir às reuniões quando solicitado e elaborar as respectivas 

atas; 

     Ler, selecionar, registrar e arquivar, quando for o caso, 

documentos e publicações de interesse da unidade administrativa 

onde exerce suas funções; 

     Executar e controlar serviços relativos à administração de 

material e patrimônio; 

     Controlar estoque, providenciando reposições; 

     Elaborar editais para licitação em geral; 

     Confeccionar mapas de julgamento de preços, ordens de 

compras e serviços; 

     Controlar o recebimento de material conferindo notas fiscais e 

providenciando o armazenamento das mercadorias visando sua 

conservação; 

     Executar outras tarefas que, por suas características, se incluam 

na esfera de competência. 

Sendo assim, me parece razoável que a contratação de assessoria especializada 

para o Setor de Pessoal seja realizada, pois agrega conhecimento e melhora as 

rotinas de trabalho dos servidores quando se orienta a realização prática da melhor 

técnica. 

Em conjunto a isso, devo registro que o corpo técnico não questiona a respeito dos 

valores contratados serem exorbitantes ou acima do mercado, tampouco a respeito 

da execução desse serviço ou qualquer irregularidade na liquidação dessa despesa. 

Deste modo, percebo que o ideal para o deslinde da questão seria o dispêndio de 

quantia para capacitação desses servidores, mas afasto a irregularidade, na 

referida situação concreta, diante do conjunto fático-probatório demonstrado por 

meio das legislações em cotejo com o objeto do contrato. 

Entretanto, devem ser feitas ressalvas com a expedição de DETERMINAÇÃO para 

que o gestor reestruture adequadamente seu quadro de pessoal conferindo aos 

cargos atribuições que possam ser desempenhadas em substituição ao objeto do 

contrato, promovendo treinamento dos seus servidores para o desempenho 

dessas atividades, evitando com isso o gasto com a contratação de 

assessorias e/ou com o aumento do quadro de pessoal. 
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2.5 DA IRREGULARIDADE: 1.7 – FRACIONAMENTO DE DESPESAS EM 

PROCEDIMENTOS DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 

A equipe de auditoria relata que a Câmara Municipal de Guarapari firmou 04 (quatro) 

contratos no exercício de 2010, relativos a serviços de radiodifusão, valendo-se da 

dispensa de licitação prevista no artigo 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93. Vejamos as 

contratações realizadas: 

Contrato nº 0010/2010 
Processo nº 0108/2010 
Objeto: prestar serviços de veiculação por radiodifusão de convite à população para 
participar das sessões do Legislativo Municipal. 
Contratado: Associação Comunitária e Cultural da Grande Guarapari (Rádio Colina) 
Vigência: 09 meses, a contar da assinatura, que se deu em 01/02/2010. 
Valor: R$ 7.110,00 (sete mil, cento e dez reais) 

Contrato nº 0011/2010 
Processo nº 0109/2010 
Objeto: prestar serviços de transmissão por radiodifusão objetivando a veiculação de 
inserções na freqüência da contratada de informativos publicitários desta Casa de Leis. 
Contratado: Associação Comunitária e Cultural da Grande Guarapari (Rádio Colina) 
Vigência: 09 meses, a contar da assinatura, que se deu em 01/02/2010. 
Valor: R$ 7.875,00 (sete mil, oitocentos e setenta e cinco reais) 

 

Contrato nº 0027/2010 
Processo nº 2069/2010 
Objeto: prestar serviços de transmissão por radiodifusão com o objetivo de veicular na 
freqüência da contratada informativo referente a Prestação de Contas do Primeiro 
Semestre do Exercício de 2010 desta Casa de Leis. 
Contratado: Associação Comunitária e Cultural da Grande Guarapari (Rádio Colina) 
Vigência: 02 meses, a contar a assinatura, que se deu em 29/10/2010. 
Valor: R$ 3.400,00 (três mil e quatrocentos reais) 

Contrato nº 0013/2010 
Processo nº 0127/2010 
Objeto: prestar serviços de transmissão por radiodifusão para veicular o convite da 
Sessão Solene de Abertura dos Trabalhos do Legislativo do ano de 2010. 
Contratado: Espiritosantense de Radiodifusão Ltda. (Band FM) 
Vigência: 13 dias, a contar da assinatura, que se deu em 10/02/2010. 
Valor: R$ 6.930,00 (seis mil, novecentos e trinta reais). 

 

Em síntese, o gestor nas razões apresentadas em defesa alega que ―os serviços 

contratados são semelhantes em seu gênero, porém de natureza e finalidade 

diversas‖, esclarecendo que:  

―O Contrato N° 010/2010 - objetiva convidar à população para 

participar das sessões do Legislativo Municipal. O objeto é o de 

realizar convite para assistir as sessões do legislativo, sem 

participação direta nas sessões, ou seja, a finalidade é de meto 
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convite e a natureza metodológica é de repetição previsível para o 

mesmo fim (se replica durante o período anual). 

O Contrato N° 011/2010 - objetiva informar à população dos 

informativos publicitários expedidos pela Câmara. O objeto é prestar 

informação, ou seja, a finalidade é de prestação de informação e a 

natureza é de informação de conteúdo diferente e que, além disso, 

em cada período se apresenta em quantidade e em duração de 

tempo diferente para cada informativo. 

O Contrato N° 013/2010 - objetiva convidar a população para a 

Sessão Solene de Abertura dos Trabalhos do Legislativo do ano de 

2010 (...). O objeto é o de realizar convite para uma solenidade oficial 

específica, cuja natureza é sazonal (uma única vez por ano) e que 

não constitui procedimento deliberativo de nenhum ato típico do 

Poder Legislativo Municipal. 

O Contrato N° 027/2010 - objetiva propiciar informativo referente a 

Prestação de Contas do Primeiro Semestre do Exercício de 2010 da 

Câmara. O objeto é o de dar ciência a sociedade local de dados 

específicos.‖ 

Contudo, além dos contratos acima terem objeto comum, a saber, prestação de 

serviço de transmissão por radiodifusão, verifica-se de grande parte das 

contratações firmadas, ou seja, 3 dos 4 contratos realizados com a mesma pessoa 

jurídica, ser viável que fossem contratadas por processo de licitação e não, cada 

contratação, realizada isoladamente por dispensa, se os contratos firmados tinham 

idêntico objeto, mesma pessoa jurídica e o somatório totalizam valor acima de R$ 

8.000,00 (oito mil reais). 

O artigo 24 da Lei 8666/93 é claro ao estabelecer que a dispensa é permitida, 

―desde que não se refiram a parcelas de um mesmo serviço, compra ou alienação 

de maior vulto que possa ser realizada de uma só vez‖ . 

Sendo assim, verifica-se desse caso concreto, que diante da contratação da Rádio 

Colina para executar o contrato de prestação de serviço de transmissão por 

radiodifusão em 03 processos distintos e no mesmo exercício, essa contratação 
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deveria ser decorrente de processo licitatório, haja vista, ainda, poder ser 

contemplada num só contrato, bem como o somatório dos valores ultrapassam o 

limite legal permitido para os casos de dispensa de licitação. 

Ante o exposto, mantenho a irregularidade. 

 

2.6 DA IRREGULARIDADE: 1.9 – PAGAMENTO IRREGULAR DE VERBAS 

INDENIZATÓRIAS 

A presente irregularidade trata dos pagamentos mensais de verbas indenizatórias 

relativas às despesas com alimentação, saúde e combustível, instituídos por meio da 

Lei Municipal nº 3.098/2010, objeto do incidente de inconstitucionalidade sugerido 

pela área técnica e tratado em preliminar neste voto, o qual conclui por rejeitar pelos 

fundamentos jurídicos já lançados. 

Por decorrência, sugeriu o corpo técnico deste Tribunal pela irregularidade dos 

pagamentos das referidas verbas aos edis e consequentemente pelo ressarcimento 

dos valores recebidos. 

No mesmo sentido, a área técnica, pugnou por manter irregulares os pagamentos da 

verba indenizatória referente ao auxilio alimentação/refeição estendida aos 

servidores ocupantes dos cargos de Diretor Geral e Procurador Geral do Poder 

Legislativo, sob o argumento de que a norma seria destinada ―exclusivamente ao 

ressarcimento das despesas relacionadas ao exercício do mandato parlamentar‖, 

por conseguinte sugere pelo ressarcimento ao erário dos valores recebidos pelos 

servidores referente a referida verba alimentícia.  

Conforme já mencionado no tópico que tratou do incidente de inconstitucionalidade, 

a Lei Municipal nº 3.098/2010, que institui verbas indenizatórias foram concebidas a 
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partir do Termo de Ajuste de Conduta (TAC) estabelecido entre o Poder Legislativo 

Municipal e o Ministério Público do Estado do Espírito Santo em atuação no 

Município de Guarapari: 

Art. 1° Ficam instituídas verbas indenizatórias do exercício 

parlamentar, destinadas exclusivamente ao ressarcimento 

das despesas relacionadas ao exercício do mandato 

parlamentar, conforme termo de ajuste firmado pelo Poder 

Legislativo Municipal com o Ministério Público do Estado do Espírito 

Santo em atuação no Município de Guarapari. 

Parágrafo único - As verbas indenizatórias do exercício 

parlamentar serão compreendidas mensalmente para efeito de 

ressarcimento e se submeterão aos limites especificados por esta 

lei. 

Art. 2º Compreendem como verbas indenizatórias do exercício 

parlamentar: 

I - Auxílio alimentação/refeição, no valor mensal de R$ 700,00 

(setecentos Reais); 

II - Despesa com combustíveis e lubrificantes, no valor mensal de 

R$ 600,00 (seiscentos Reais); 

III - Despesa com saúde, no valor máximo de R$ 400,00 

(quatrocentos Reais); 

§ 1º Os valores previstos nos incisos do caput deste artigo 

poderão ser corrigidos anualmente, por Resolução, para fins de 

reposição das perdas inflacionárias, mas vedada tal reposição 

quando o somatório dos valores de tais verbas resultar em valor 

que ultrapasse a 90% (noventa por cento) do subsídio mensal dos 

vereadores. 

§ 2° Os valores correspondentes às verbas indenizatórias previstas 

nos incisos I e II deste artigo não dependerão de prestação de 

contas e serão creditados, na conta corrente de cada vereador, até 

o dia 20 (vinte) de cada mês. 

(...) 

Art. 6° O Diretor Geral e o Procurador Geral do Poder 

Legislativo farão jus à verba indenizatória referente ao 

auxílio alimentação/refeição. 

 

Considerando que o incidente de inconstitucionalidade sugerido pela área técnica já 

fora tratado em preliminar neste voto, o qual rejeitei, segue por decorrência lógica no 

sentido de que seus efeitos são válidos, tendo, portanto, servido a sua aplicabilidade 

e em nada maculado seu resultado. 
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No que se refere ao pagamento da verba indenizatória auxilio alimentação/refeição 

estendida aos servidores ocupantes dos cargos de Diretor Geral e Procurador Geral 

do Poder Legislativo, acompanho por regular pelo mesmo raciocínio. Até mesmo, 

porque não vejo a exclusividade trazida no artigo 1º da Lei aos mandatários, 

consonante ao fato de que o texto da lei é claro quanto às despesas relacionadas ao 

exercício do mandato parlamentar e não exclusivamente a quem tem mandato 

eletivo. 

Registro, entretanto, que a redação no artigo 6º, da Lei 3.098/2010, acima transcrito 

que concede o direito a percepção da verba indenizatória para esses servidores, já 

constava do art. 5º, da Lei 2.944/2009, in verbis: ―O Diretor e o Procurador Geral do 

Poder Legislativo farão jus à verba indenizatória referente apenas ao auxílio 

alimentação/refeição” – alvo da ação de inconstitucionalidade, extinta após firmado o 

TAC – o que não foi questionado pelo MPES-Guarapari, sendo portanto, apenas 

transposto para nova lei em vigor. 

A Lei Municipal 3098/2010, portanto, expressamente determina o pagamento. Não 

há um fundamento constitucional que restrinja o pagamento de auxílio alimentação a 

servidores públicos sendo que vários recebem e não há questionamento sobre esse 

direito quando previsto em norma.  

Alguns servidores recebem inclusive em pecúnia que, embora não sendo a melhor 

forma, não é ilegal. Repita-se é o exemplo elucidativo trazido anteriormente nesse 

voto, ocorrido no âmbito do governo federal. 
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De qualquer maneira, é importante ressaltar que o melhor para garantir que os 

recursos sejam gastos efetivamente naquilo que a verba indenizatória foi criada é 

que a mesma não seja creditada em conta, mas sim paga via cartão de compras. 

Diante de todo o exposto, afasto a presente irregularidade. 

 

3. DOS INDICATIVOS DE IRREGULARIDADE MANTIDOS NO RA-E – processo 

TC 9293/2010 

 

No tocante aos indícios de irregularidade indicados pela área técnica neste processo 

de Auditoria Especial, compulsando os autos, verifico que os fatos abordados 

ocorreram em 2010 e embora tenha havido a interrupção da prescrição com a 

citação do gestor realizada em 07/06/2011, verifica-se o transcurso do lapso 

temporal de 05 (cinco) anos, contados da citação até o presente julgamento.  

 

Neste contexto, o transcurso do lapso temporal de 5 (cinco) anos, contados da 

citação, é suficiente a ensejar à consumação da prescrição da pretensão punitiva por 

parte deste Tribunal, subsistindo, entretanto, a atuação fiscalizadora, para 

verificação da ocorrência de prejuízo ao erário e adoção de medidas corretivas (art. 

374 do RITCEES). 

 

Sendo assim, verifico a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva em relação 

aos apontamentos de irregularidades que não ensejaram dano ao erário, nos termos 

do art. 71, caput, da LC nº 621/2012, são elas: 

 

5.1 Composição Irregular da Equipe de Apoio 

5.2 Utilização da Modalidade Incorreta 

5.3 Ausência de Agente Fiscalizador 

5.4 Ausência de Ampla Publicidade 

5.5 Ausência de Publicação do Contrato 

5.6 Ausência de Orçamento Prévio 

5.7 Contratação de Assessoria para Serviços Rotineiros 
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E em relação à irregularidade que enseja dano erário, a teor do disposto no art. 374 

do RITCEES, por subsistir o dever de ressarcimento, passo à análise da 

irregularidade, a qual restou mantida pela área técnica e pelo MPC: 

 

5.8 Falta de Efetiva Liquidação da Despesa 

 

3.1 DA IRREGULARIDADE: 5.8 – FALTA DE EFETIVA LIQUIDAÇÃO DA 

DESPESA  

 

A respeito dessa irregularidade, importante relembrar que se trata de irregularidade 

identificada em processo de auditoria especial realizada na Câmara Municipal de 

Guarapari, que teve por escopo avaliar a documentação relativa ao Pregão 

Presencial nº 001/2010, autuado sob o Processo Administrativo nº 043/2010 (fls. 54-

132 do Processo TC 9293/2010), que culminou na contratação da empresa Legis 

Consultoria e Planejamento Ltda., com vigência contratual pelo prazo de 10 (dez) 

meses e valor global de contratação na quantia equivalente a R$ 428.500,00 

(quatrocentos e vinte e oito mil e quinhentos reais).  

A respeito dessa contratação, a Equipe de Auditoria constatou do processo 

administrativo que reuniu toda a documentação relativa à empresa Legis, não terem 

sido encontrados documentos comprobatórios da publicação do instrumento 

convocatório do edital de Pregão na imprensa oficial, conforme prevê o artigo 4º, 

inciso I da Lei 10.520/2002. 

Ainda de acordo com o Edital do Pregão incluso aos autos, fls. 67-95, o 

procedimento licitatório deveria subordinar-se integralmente a Lei 10.520/2002 e o 

Decreto Federal nº 3555/2000, contudo também não foi encontrado comprovação de 

publicação do certame na imprensa oficial, nem na Internet, em conformidade ao 

que estabelecem as legislações supracitadas. 

Nas justificativas apresentadas, os defendentes José Raimundo Dantas - Presidente, 

Cláudia Costa Calenti Suela – Pregoeira, Ludimila Luiza de Miranda – Parecerista, 

Adriana Boecher Schiavo – Membro de Apoio Felype Monjardim de Araújo – 

Membro de Apoio, afirmam que ―realmente o instrumento de convocação para a 

licitação não foi publicado nos diários oficiais do Estado, nem da União, porém, 
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tendo em vista a necessidade de ampla publicidade do procedimento licitatório, a 

equipe designada para a licitação entendeu ser melhor para a administração pública 

que a convocação fosse feita por meio de publicação em um jornal de grande 

circulação do Estado do Espírito Santo, o jornal "NOTÍCIA AGORA". 

Afirmam que ―tal procedimento foi entendido pela equipe como o mais amplo e 

vantajoso para a administração pública, já que os diários oficiais têm circulação mais 

restrita em comparação com o jornal que publicou a nota‖.  

Contudo, do documento contido nos autos do processo TC 9293/2010 às fls. 97, não 

consta da suposta publicação a indicação da fonte e data em que fora veiculada a 

publicidade que deveria ser dada ao certame. 

Outros pontos relevantes que carecem de ser trazidos a respeito dessa contratação 

são quanto a:  

- Composição irregular da equipe de apoio: nomeada exclusivamente por cargos 

comissionados; 

- Ausência de agente fiscalizador para esse contrato; 

- Ausência de ampla publicidade: visto o resumo do Edital de Pregão não ter sido 

publicado na imprensa oficial e nem mesmo na internet; 

- Ausência de publicação do contrato; 

- Ausência de orçamento prévio: evidenciando de forma adequada a estimativa do 

preço relativo aos serviços que seriam contratados, entre outras situações que não 

foram observadas. 

No tocante à ausência de orçamentos prévios à realização da licitação, causa 

estranheza e merece registrar, que embora inexistentes no processo administrativo 

em que se deu a contratação, fora apresentada pela Pregoeira, às fls. 621-630, na 

oportunidade que ofertou sua justificativa.  

Ao se analisar a documentação acostada verifica-se tratar de propostas comerciais 

encaminhadas pelas seguintes empresas, com os respectivos valores: 
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→ ASSISTEM Assessoria, Auditoria e Consultoria Técnica Ltda., 

fls. 621-623, valor da proposta R$ 434.400,00; 

→ LEGIS Consultoria e Planejamento Ltda., fls. 624-627, valor 

da proposta R$ 433.590,00; 

 

→ SENSO Assessoria e Planejamento Ltda., fls. 628-630, valor 

da proposta R$ 437.000,00. 

Contudo os orçamentos prévios deveriam estar inclusos nos autos do processo a 

que se referem, uma vez que os mesmos são necessários para comprovar a lisura 

do procedimento, bem como respaldar o valor estimado para a contratação que 

seria realizada por meio daquele processo licitatório. 

Fato relevante que merece destaque é quanto à ausência de ampla publicidade, que 

culminou no comparecimento de 01(um) só interessado na data designada para 

abertura da licitação, a saber: ocasião que compareceu apenas a empresa 

contratada. Vejo essa irregularidade como de natureza grave, pois a inexistência de 

ampla publicidade divulgando o certame, reduziu, ou até mesmo impediu a 

concorrência entre os possíveis interessados.  

Embora todas essas irregularidades tenham sido alcançadas pela prescrição 

subsistindo somente a irregularidade quanto à ―falta de efetiva liquidação da 

despesa‖, eis que dela decorre o dever ressarcimento, importante a menção dessas 

outras irregularidades, pois diante do cometimento em conjunto de todas elas 

relativas à contratação da empresa Legis, se denota fortes indícios da prática de 

irregularidade grave. 

Pois bem.  

A presente irregularidade foi imputada pelo corpo técnico desta Corte, pois conforme 

relato da equipe de auditoria, ―não foi localizada nos processos, até a fase de 

pagamento, documentação que comprove a execução dos serviços contratados‖.  

Tal imputação se deu ao Presidente da Câmara de Guarapari em solidariedade com 

o Diretor Geral, visto serem ambos os responsáveis pelos pagamentos indevidos, 
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por assinarem em conjunto os cheques e ordens de pagamento a empresa 

contratada, bem como fora imputada também responsabilidade a empresa Legis 

Consultoria e Planejamento Ltda pelos recebimentos indevidos. 

Nas justificativas apresentadas pelos defendentes os Srs. José Raimundo Dantas – 

Presidente e Marco Antônio Nader Borges – Diretor Geral, afirmam que eram 

elaborados relatórios mensais que comprovam a execução dos serviços contratados, 

mas que não foram entregues quando solicitados pelos auditores, considerando o 

curto período de tempo que tiveram, bem como a ausência da Pregoeira e da Chefe 

do Departamento de Administração na época de realização da auditoria, o que 

impediu a localização dos relatórios.  

A empresa Legis Consultoria e Planejamento Ltda. alega, preliminarmente, sua 

ilegitimidade passiva, pois aduz que na condição de pessoa jurídica de direito 

privado não está subordinada a jurisdição do Tribunal de Contas. 

O Sr. Marco Antônio Nader Borges – Diretor Geral, em sua defesa também alega em 

preliminar, sua ilegitimidade passiva para figurar como sujeito passivo (responsável) 

no presente processo TC — 9293/2010.  

Alega que no presente caso, não existe nexo causal entre os atos por ele praticados 

como Diretor Geral e as supostas irregularidades imputadas a ele na condição de 

responsável. 

Em razão das arguições de ilegitimidade passiva, suscitadas pela empresa Legis e 

pelo, à época, Diretor Geral da Câmara de Guarapari, passo a examinar a 

preliminar. 

A empresa Legis suscita a preliminar de ilegitimidade passiva haja vista aduzir que 

na condição de pessoa jurídica de direito privado não estaria sob o âmbito de 

atuação desta Corte de Contas. 

Contudo, o artigo 70 da Constituição Estadual prevê que a fiscalização contábil, 

financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do Estado, dos Municípios e das 

entidades da administração direta e indireta dos seus poderes constituídos, quanto 

aos aspectos de legalidade, legitimidade e economicidade, aplicação das 
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subvenções e renúncias de receitas será exercida pela Assembleia Legislativa e 

Câmara Municipais, nas suas respectivas jurisdições, mediante o exercício do 

controle externo e pelo sistema de controle interno de cada um desses poderes.     

No parágrafo único do mesmo dispositivo, a constituição estadual consagra, ainda, o 

dever de prestação de contas de qualquer pessoa física, jurídica ou entidade 

pública que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e 

valores públicos ou pelos quais o Estado ou os Municípios respondam, ou que em 

nome destes, assuma obrigações de natureza pecuniária.       

O controle externo, a cargo da Assembleia Legislativa ou da Câmara Municipal, será 

exercido com o auxílio do Tribunal de Contas do Estado, segundo dispõe o art. 71 

da Constituição Estadual, que também estabelece a Corte de Contas competência 

para ―julgar as contas de administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens 

e valores públicos da administração direta e indireta, incluídas as fundações e 

sociedades instituídas e mantidas pelos Poderes Públicos Estadual e Municipal e as 

contas daqueles que derem causa a perda, extravio ou outra irregularidade de que 

resulte prejuízo ao erário‖. 

Deste modo, consoante competência atribuída pela Constituição Estadual a esta 

Corte de Contas para imputar responsabilidade ao terceiro que der causa a perda, 

extravio ou qualquer outra irregularidade, cujo cometimento importe dano ao erário, 

afasto a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela empresa Legis 

Consultoria e Planejamento Ltda.  

Quanto à mesma preliminar suscitada pelo Diretor Geral da Câmara, verifico, 

inclusive já observado pelo corpo técnico deste Tribunal, na ITC, constar na Lei 

Municipal 2560/2005, em seu anexo IV, as atribuições conferidas a Diretoria Geral: 

controle de atuação dos departamentos e coordenação de suas atividades; controle 

superior da execução orçamentária da gestão financeira e patrimonial; controle 

superior da formulação da política de recursos humanos. Deste modo, denota-se 

que dentre as atribuições conferidas, não inclui a autorização de despesas. 

A Lei Orgânica do Município de Guarapari, art. 45, VII, dispõe que ―compete ao 

Presidente da Câmara autorizar as despesas da Câmara‖. 
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Logo, corroborando entendimento do MPEC, na lavra do Procurador de Contas Dr. 

Luís Henrique Anastácio da Silva e exarado no dia 21 de outubro de 2016, que 

entende: ―a responsabilidade do Sr. Marco Antônio Nader Borges por esta 

irregularidade decorre tão somente do fato de ter assinado ―em conjunto‖ com o Sr. 

José Raimundo Dantas [os cheques e ordens de pagamento], devem ser acolhidas 

suas justificativas apresentadas na defesa oral, segundo as quais, enquanto Diretor 

Geral da Câmara, [não pode ter responsabilidade por um ato que foge de sua 

competência funcional]‖.  

Portanto, tal responsabilidade competia tão somente ao Sr. José Raimundo Dantas 

como ordenador de despesas, autorizar o pagamento em questão. 

Sendo assim, resta claro que sua atuação direta não se reveste no nexo causal que 

liga sua conduta ao evento danoso, qual seja, autorizar a despesa da Câmara, 

motivo pelo qual, acato a preliminar suscitada para afastar o Diretor Geral da 

Câmara dentre os responsáveis pela irregularidade neste tópico a ele imputada em 

solidariedade com o Presidente da Câmara e a empresa Legis Consultoria e 

Planejamento Ltda. 

No tocante ao mérito, em análise das justificativas apresentadas, a área técnica, por 

meio da ITC nº 759/2013, entendeu pela manutenção da irregularidade, mas afastou 

o potencial prejuízo ao erário. 

Contudo, o Ministério Público de Contas, por meio da manifestação de fls. 1205-

1211, entendeu que deva ser mantido o dever de ressarcimento ao erário. Vejamos: 

Não obstante, deve ser mantido o dever de ressarcimento ao erário. 
Senão vejamos. 
 
Liquidação, conforme bem conceitua o art. 63, caput e §2º, inciso III, 
da Lei nº 4.320/64, é a ―verificação do direito adquirido pelo credor 
tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo 
crédito", sendo que, em caso de ―serviços prestados terá por base 
(...) os comprovantes (...) da prestação efetiva do serviço‖. 
 
O art. 62 da Lei nº 4.320/64 prevê que ―o pagamento da despesa só 
será efetuado quando ordenado após sua regular liquidação”.  
 
Uma vez não comprovada a prestação do serviço e, ainda assim, 
efetuado o pagamento, são violados os dispositivos da Lei nº 
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4.320/64 e o princípio da solenidade das formas, reclamando que 
sejam ressarcidas as verbas indevidamente pagas.  

A própria Lei de Licitações, em seu art. 113, caput, é clara quando 
confere ao administrador público a obrigação de demonstrar a 
legalidade e regularidade das despesas: 

O controle das despesas decorrentes dos contratos e demais 
instrumentos regidos por esta Lei será feito pelo Tribunal de Contas 
competente, na forma da legislação pertinente, ficando os órgãos 
interessados da Administração responsáveis pela demonstração da 
legalidade e regularidade da despesa e execução, nos termos da 
Constituição e sem prejuízo do sistema de controle interno nela 
previsto. 

Nessa linha, destaca-se a informação consignada nos autos de 
que ―a equipe solicitou, por meio de ofício protocolado sob o 
número 2437/10, em 13 de dezembro de 2010, ao Presidente 
da Câmara, comprovação da execução dos serviços 
contratados sendo informada verbalmente, pela Sub-
Diretora, Senhora Lilia Maria S. Venturini, de que não há 
relatórios de serviços prestados e que, por isso os 
mesmos não seriam entregues‖. 

 Não obstante, a documentação, antes inexistente, surgiu de 
forma extemporânea, por ocasião da defesa. Contudo, de toda 
documentação analisada nos presentes feitos, nenhuma se 
presta a comprovar a efetiva realização dos serviços 
contratados e pagos.  

Especificamente, quanto aos relatórios apresentados pela 
contratada, às fls. 637/639, 670/672, 686/688, 713/715, 
737/738, 759/761, 774/776, 790/792, 817/819 e 832/833, cabe 
afirmar que não fazem referência aos processos 
administrativos da Câmara capazes de demonstrar a atuação 
da contratada, ou seja, não demonstram nenhum estudo 
técnico feito pela contratada, nenhuma alteração 
procedimental sugerida pela contratada, nenhuma análise 
de atos administrativos municipais. Destaca-se: não 
demonstram a prestação dos serviços. 

Tratam-se de ―relatórios de Atividades‖ emitidos mensalmente pela 
empresa contratada e com repetição do seu conteúdo, que não 
demonstra a efetiva e regular liquidação da despesa. 

Outrossim, as declarações de 6 (seis) servidores da Câmara, 
―atestando que por diversas vezes consultaram a contratada para o 
saneamento de dúvidas acerca do exercício de suas funções‖ (fls. 
631/636), embora contenham assinaturas diversas, possuem os 
mesmos dizeres e a mesma formatação, indiciando que foram 
elaboradas pela mesma pessoa. Portanto, não se revestem de 
base empírica idônea a afastar a irregularidade, sobretudo porque 
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a lei exige meios probatórios eficazes para tanto. É claro o 
entendimento do TCU no Acórdão 265/2010 – Plenário: 

9.1.35. aperfeiçoe os mecanismos existentes tornando-os 
transparentes, seguros e rastreáveis de modo a permitir 
verificar quantidade e qualidade dos serviços prestados e 
somente pague os serviços prestados na totalidade, 
mediante evidência documental da realização dos serviços 
contratados, de acordo com a qualidade prevista no edital da 
licitação e após o efetivo controle dos fiscais do contrato, 
conforme disposto nos arts. 66 e 67 da Lei nº 8.666/93; 

Afirma-se: os meios probatórios eficazes não foram observados 
pelos responsáveis, mormente pela AUSÊNCIA DE AGENTE 
FISCALIZADOR do contrato, irregularidade comprovada pelo corpo 
técnico na ITC. 

Conforme afirmado na própria ITC, é ―imprescindível para a 
liquidação da despesa, o atestado de recebimento emitido pelo 
servidor responsável‖, mas ―a servidora que atestou a execução 
dos serviços, Rita de Cássia Buback, declarou que ‗assinava o 
carimbo sem a devida atenção achando se tratar de um simples 
ato formal de recebimento da nota fiscal e que em momento 
algum estaria atestando a prestação dos serviços ora 
contratados dos quais não possui conhecimento de como foram 
prestados, salientando ainda não ser responsável por tal 
fiscalização‘‖.  

Assim, não foi identificado nos autos nenhum documento por 
parte da Câmara Municipal que atestasse a efetiva realização 
dos serviços contratados. Não há nenhuma evidência ou 
comprovação de que houve o efetivo cumprimento do objeto 
contratual, uma vez que não houve demonstração por parte da 
Câmara Municipal de que o serviço foi prestado. 
 
Ademais, o pagamento de qualquer contrato administrativo 
apenas é permitido após a efetiva prestação do objeto. Não se 
pode realizar pagamentos por um serviço que pode vir a ser 
prestado futuramente. No caso sob análise, os pagamentos foram 
realizados mês a mês sem um objeto definido a ser entregue. Esta 
espécie de contrato é válida apenas para a iniciativa privada, que 
realiza pagamentos mensais a fim de ter profissionais à sua 
disposição. 

Com efeito, a irregularidade constatada pela Área Técnica configura, 

claramente, caso de lesão ao erário, cuja responsabilidade pelo 

ressarcimento dos respectivos valores recai sobre os responsáveis 

citados. 

Entendo que assiste razão o Parquet de Contas. Esclareço.  
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Segundo o artigo 63 da Lei 4.320/64 ―a liquidação da despesa consiste na 

verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos 

comprobatórios dos respectivos créditos‖. Portanto, liquidação e pagamento estão 

umbilicalmente ligados, não podendo se falar em pagamento devido se a liquidação 

da despesa ocorreu irregularmente. 

A liquidação, como segunda etapa da despesa pública, é o momento que se 

averigua a entrega do produto ou a prestação do serviço em conformidade com o 

avençado pelo contratado com a Administração. 

Nesse contexto, cabe ao agente público formalmente designado como fiscal daquele 

contrato, atestar para fins de liquidação e pagamento se a entrega do material ou 

serviço foi realizado em consonância com as especificações contratadas.  

Sobre a relevância e a obrigatoriedade do cumprimento dessa etapa da despesa, 

nossa Corte de Contas já se pronunciou acerca do tema por meio do Parecer 

Consulta TC 017/2014, versando que a ―LIQUIDAÇÃO DA DESPESA DEVE 

OBEDECER À FORMA ESTABELECIDA NA LEI Nº 4.320/64, COM A VERIFICAÇÃO DE 

TODOS OS ELEMENTOS APTOS A COMPROVAR A EFETIVA PRESTAÇÃO DO 

SERVIÇO OU ENTREGA DO PRODUTO”. 

Contudo, especificamente no contrato celebrado com a empresa Legis não foi 

designado nenhum servidor municipal para fiscalizar o serviço prestado e, o que é 

mais grave, a servidora que recibava a nota fiscal do serviço, declarou a equipe de 

auditoria que apor sua assinatura em momento algum estaria atestando a prestação 

de serviço, pois pensava ser o lançamento de sua assinatura um ato meramente 

formal de recebimento do documento fiscal, não se traduzindo no ateste da 

realização dos serviços contratados, dos quais não possui conhecimento de como 

foram prestados, aduzindo, ainda, não ser a responsável pela fiscalização daquele 

contrato. 

A equipe de auditoria solicitou também ao Presidente da Câmara, por meio do ofício 

2437/2010, fls. 34, os relatórios de execução dos serviços contratados, sendo 

informado verbalmente pela Sub-Diretora, Sra. Lilian Maria S. Venturini, que a 

ausência na entrega deles se dava ante a inexistência de confecção do documento. 
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Todavia, posteriormente tais relatórios foram trazidos aos autos pela defesa11, como 

foram também trazidas declarações prestadas por alguns servidores afirmando que 

se utilizaram dos serviços de consultoria contratados pela empresa, objeto da 

controvérsia. 

Entretanto, diante de todo contexto fático-probatório carreado aos autos, entendo 

que a documentação trazida em sede de defesa se trata de prova frágil a comprovar 

de forma evidente que o serviço fora efetivamente prestado. 

Corrobora ainda, todo o cenário que se desenvolveu essa contratação, desde o seu 

nascedouro, em que se verifica publicidade precária na divulgação do certame, 

acarretando no comparecimento apenas da empresa vencedora, bem ainda 

nenhuma tentativa posterior da Administração em ampliar a competitividade, 

tampouco justificar o comparecimento de apenas uma empresa para celebração de 

contrato vultoso de quase meio milhão de reais no ano de 2010, cujo objeto não 

demandava complexidade, nem grande especialização que justificasse o 

esvaziamento de possíveis interessados o que torna, portanto, difícil detectar até 

mesmo elementos de boa-fé. 

Destaco, também, que o próprio processo de Auditoria Especial instaurado, adveio 

de expediente do nobre Conselheiro Sebastião Carlos Ranna de Macedo, à época, 

relator da Câmara de Guarapari, que verificou de relatório impresso em consulta ao 

Sistema SISAUD, entregue pelo nobre Conselheiro Sérgio Aboudib Ferreira Pinto, a 

realização de diversos pagamentos realizados por alguns jurisdicionados a empresa 

LEGIS, naquele em exercício em curso. Naquele contexto, por cautela, essa Corte 

de Contas determinou a instauração de Auditoria Especial para apuração da 

legalidade de tal contração. 

Deste modo, diante da inexistência de prova robusta quanto à efetiva prestação do 

serviço, aliada a diversas outras irregularidades decorrentes do processo licitatório 

que abarcou a contratação celebrada com empresa Legis, inclusive com contrato 

firmado sem a publicação exigida pela Lei 8666/93, entendo por manter a 

irregularidade com a respectiva restituição integral dos valores dispendidos, em 

                                                 
11 Processo 9293/2010, fls. 1548-1550, 1582-1584, 1598-1600, 1625-1627, 1649/1650, 1671-1673, 1686-1688 e 1702-1704. 
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consonância com o posicionamento do Ministério Público de Contas, da lavra do 

procurador, Dr. Luís Henrique Anastácio da Silva. 

 

→ INDÍCIO DE SOBREPREÇO/SUPERFATURAMENTO 

Em virtude da manutenção da irregularidade tratada em tópico anterior, entendo 

restar prejudicada a análise do presente item, diante da determinação de devolução 

integral dos valores relativos à contratação da empresa Legis, decorrente da 

liquidação irregular da despesa ante a ausência de demonstração da efetiva 

prestação do serviço contratado. 

DECISÃO 

 

Ante ao exposto, concordando parcialmente com o entendimento exarado pela Área 

Técnica e integralmente com o Ministério Público Especial de Contas, VOTO para 

que sejam julgadas IRREGULARES as contas da Câmara Municipal de Guarapari, 

sob a responsabilidade do Sr. Raimundo Dantas, relativas ao exercício de 2010, 

bem como no sentido de que o Egrégio Plenário desta Corte de Contas, delibere 

por: 

 

1) Acolher preliminarmente a prescrição, nos termos do Art. 71, caput, e § 2º, 

inciso II, da Lei Complementar nº 621/2012, acerca dos indicativos de irregularidade 

elencados na Instrução Técnica Conclusiva – ITC nº 759/2013, sob os números 

3.2.1.1, 3.2.1.2, 3.2.1.3, 3.2.1.4, 3.2.1.5, 3.2.1.6 e 3.2.1.7, extinguindo o processo, 

na parte relativa a essas irregularidades, com resolução de mérito, nos termos do 

Art. 487, inciso II, do novo Código de Processo Civil; 

 

2) Rejeitar, pelas razões expendidas no presente voto, a preliminar de 

inconstitucionalidade da Lei 3.098/2010 suscitada pelo corpo técnico deste tribunal; 
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3) Manter, pelas razões antes expendidas, acompanhando o posicionamento 

da área técnica e do Ministério Público de Contas, os indicativos de irregularidade 

constantes dos itens 1.1.1 e 1.1.2 desta decisão em face do Contador da Câmara 

Municipal de Guarapari, Sr. Carlos Eurico Pereira dos Santos com aplicação de 

multa no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais). Contudo, divirjo parcialmente e afasto 

a responsabilidade do Presidente da Câmara Municipal de Guarapari, Sr. José 

Raimundo Dantas nessas duas irregularidades; 

 

4) Afastar, pelas razões antes expendidas, divergindo da área técnica e do 

Ministério Público Especial de Contas, os indicativos de irregularidades analisados 

nos itens 1.1.3, 2.4 e 2.6, desta decisão; 

 

 

5) Julgar irregulares, pelos fundamentos lançados no presente voto, que 

divergindo parcialmente da área técnica, mas em consonância com o Ministério 

Público Especial de Contas, mantenho a irregularidade constante do item 3.1 desta 

decisão com o ressarcimento integral do dano no montante de R$ 428.500,00 

(quatrocentos e vinte e oito mil e quinhentos reais), correspondente a 222.366 

VRTE, imputado solidariamente aos responsáveis: Sr. José Raimundo Dantas – 

Presidente da Câmara Municipal de Guarapari, e a empresa Legis Consultoria e 

Planejamento Ltda. 

 

6) Manter, pelas razões antes expendidas, acompanhando à área técnica e o 

Ministério Público Especial de Contas, os indicativos de irregularidades analisados 

nos itens 2.1, 2.3 e 2.5 desta decisão, com o respectivo ressarcimento de R$ 

141.850,00 (cento e quarenta e um mil e oitocentos e cinquenta reais) relativa à 

irregularidade descrita no item 2.1, bem como aplicação de multa ao gestor, Sr. Jose 

Raimundo Dantas, pela prática de ambas as irregularidades a quantia no importe 

equivalente a R$ 5.000,00 (cinco mil reais. 
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7) Afastar, em consonância com a área técnica e com o Ministério Público 

Especial de Contas, os indicativos de irregularidade elencados na Instrução Técnica 

Conclusiva – ITC nº759/2013, acerca dos seguintes itens: 3.1.1.1, 3.1.1.3, 3.1.1.6, 

3.1.1.8; 

 

8) Encaminhar ao atual gestor, as seguintes DETERMINAÇÕES, que deverá 

ser objeto de monitoramento por esta Corte: 

 

8.1) Que o gestor se abstenha de contratar assessoria/consultoria voltada para 

atender o Setor de Pessoal da Câmara de Guarapari, nos mesmos moldes do objeto 

do contrato nº 0008/2010 celebrado com a empresa FATUN no exercício de 2010, 

devendo ainda reestruturar adequadamente seu quadro de pessoal conferindo 

aos cargos atribuições que possam ser desempenhadas em substituição ao objeto 

do contrato, promovendo treinamento dos seus servidores para o desempenho 

dessas atividades, evitando com isso o gasto com a contratação de 

assessorias e/ou com o aumento do quadro de pessoal; 

 

8.2) Que a Câmara Municipal de Guarapari adote as medidas necessárias para 

apuração e o registro de todas as suas dívidas decorrentes de parcelamento 

junto ao INSS, em especial as decorrentes das NFLD’s Debcad’s nº 31.594.459-5, 

32.134.243-7, 32.134.244-5, 32.353.167-9, 35.054.950-8, 35.606.513-8, 35.606.514-

6, 35.606.515-4, 35.606.516-2, 35.606.517-0, 35.606.518-9, 35.776.705-5 e realize o 

pagamento da parte que lhe cabe nos parcelamentos, através de dotações 

orçamentárias próprias, com vistas a computar tais despesas nos limites 

constitucionais do Poder Legislativo. Além disso, em prazo e parcelas a serem fixado 

em lei, promova o ressarcimento ao Poder Executivo dos pagamentos por ele 

realizados referentes às parcelas que cabiam ao Poder Legislativo e foram pelo 

Executivo adimplidas. 
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8.3) Que a Câmara Municipal de Guarapari mantenha o valor das verbas 

indenizatórias no máximo que foi estabelecido a partir do Termo de Ajuste de 

Conduta (TAC) estabelecido com o Ministério Público do Estado do Espírito Santo e 

que resultou na Lei Municipal nº 3.098/2010. 

 

Dê-se ciência ao interessado e não havendo expediente recursal, após o trânsito em 

julgado, arquive-se. 

 

 

VOTO DO EXMO. SR. CONSELHEIRO CONVOCADO JOÃO LUIZ COTTA 

LOVATTI: 

 

 

VOTO PROFERIDO EM PLENÁRIO 

 

Tratam os autos de Prestação de Contas Anual, referente ao exercício de 2010, da 

Câmara Municipal de Guarapari, sob a responsabilidade do Sr. José Raimundo 

Dantas – Presidente da Câmara Municipal. 

 

Discute-se inicialmente a constitucionalidade da Lei Municipal nº 3.098/2010 ao 

estabelecer o pagamento de verbas indenizatórias destinadas à atividade 

parlamentar que assim estabelece: 

 

Art. 1° Ficam instituídas verbas indenizatórias do exercício parlamentar, 

destinadas exclusivamente ao ressarcimento das despesas 

relacionadas ao exercício do mandato parlamentar, conforme termo de 

ajuste firmado pelo Poder Legislativo Municipal com o Ministério Público do 

Estado do Espírito Santo em atuação no Município de Guarapari. 

Parágrafo único - As verbas indenizatórias do exercício parlamentar serão 

compreendidas mensalmente para efeito de ressarcimento e se 

submeterão aos limites especificados por esta lei. 
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Art. 2º Compreendem como verbas indenizatórias do exercício parlamentar: 

I - Auxílio alimentação/refeição, no valor mensal de R$ 700,00 (setecentos 

Reais); 

II - Despesa com combustíveis e lubrificantes, no valor mensal de R$ 600,00 

(seiscentos Reais); 

III - Despesa com saúde, no valor máximo de R$ 400,00 (quatrocentos 

Reais); 

§ 1º Os valores previstos nos incisos do caput deste artigo poderão ser 

corrigidos anualmente, por Resolução, para fins de reposição das perdas 

inflacionárias, mas vedada tal reposição quando o somatório dos valores de 

tais verbas resultar em valor que ultrapasse a 90% (noventa por cento) do 

subsídio mensal dos vereadores. 

§ 2° Os valores correspondentes às verbas indenizatórias previstas 

nos incisos I e II deste artigo não dependerão de prestação de contas e 

serão creditados, na conta corrente de cada vereador, até o dia 20 

(vinte) de cada mês. 

 

 Apesar da menção de que a lei se originou de Termo de Ajustamento de Conduta 

firmado entre o Ministério Público Estadual e a Câmara Municipal de Guarapari, tal 

fato não lhe concede imunidade para afrontar a Constituição. 

 

Note-se que ajuste foi pactuado vis-à-vis ao descalabro da situação vigente sob a 

égide da legislação anterior, onde a pretexto de tratar de garantir meios para o 

exercício parlamentar, a Lei Municipal nº 2.944/2009 instituiu diversas verbas 

indenizatórias desnecessárias à atividade a que se propõe, acarretando a atuação 

ministerial na tentativa de restauração do império do Direito. 

 

No entanto, ao aprovar a Lei nº 3.098/2010 e revogar a Lei nº 2.944/2009, os 

vereadores de Guarapari procuraram garantir a manutenção de parte das verbas 

com a clara intenção de incrementar seus subsídios, percebido mediante depósitos 

mensais feitos na conta corrente de cada vereador e isentos da necessária 

prestação de contas e indisfarçável na sua natureza remuneratória. 

 

Com isso, ofendeu-se o §4º do art. 39 c/c art. 70 da Constituição Federal, e, 

consequentemente, na forma do art. 176 da Lei Complementar nº 621/2012, 

DECLARO a inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 2.098/2010. 
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Na sequência, e vencido naquela fase, quanto ao MÉRITO, acompanho o relator, 

ressalvando apenas a manutenção da irregularidade inscrita na ITC 759/2013 – item 

3.1.1.5 - Contratação de Assessoria para Serviço de Recursos Humanos, por 

entender desnecessária, haja vista a existência de servidores no quadro de pessoal, 

aptos a exercerem as atividades típicas daquela função. 

 

É como Voto. 

 

 

ACÓRDÃO 

 

Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-1785/2011, ACORDAM os 

Srs. conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão 

plenária realizada no dia primeiro de novembro de dois mil e dezesseis, sem 

divergência, nos termos do voto do relator, conselheiro Domingos Augusto Taufner: 

 

1. Por maioria, pelo voto de desempate da Presidência, que acompanhou o relator, 

rejeitar, pelas razões expendidas no voto do relator, a preliminar de 

inconstitucionalidade da Lei 3.098/2010 suscitada pelo corpo técnico deste 

tribunal; 

 

Vencidos, em relação à preliminar de inconstitucionalidade, os senhores 

conselheiros Sebastião Carlos Ranna de Macedo e João Luiz Cotta Lovatti, 

convocado, que votaram por acolher a inconstitucionalidade suscitada, nos termos 

do voto proferido pelo conselheiro convocado. 

 

2. À unanimidade, reconhecer a prescrição da pretensão punitiva deste Egrégio 

Tribunal de Contas, nos termos do Art. 71, caput, e § 2º, inciso II, da Lei 

Complementar nº 621/2012, acerca dos indicativos de irregularidade elencados na 

Instrução Técnica Conclusiva – ITC nº 759/2013, sob os números 3.2.1.1, 3.2.1.2, 

3.2.1.3, 3.2.1.4, 3.2.1.5, 3.2.1.6 e 3.2.1.7, extinguindo o processo, na parte 

relativa a essas irregularidades, com resolução de mérito, nos termos do Art. 

487, inciso II, do novo Código de Processo Civil; 
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3. À unanimidade, manter, pelas razões antes expendidas, acompanhando o 

posicionamento da área técnica e do Ministério Público de Contas, os indicativos 

de irregularidade constantes dos itens 1.1.1 e 1.1.2 desta decisão em face do 

Contador da Câmara Municipal de Guarapari, Sr. Carlos Eurico Pereira dos 

Santos com aplicação de multa no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), afastando 

a responsabilidade do Presidente da Câmara Municipal de Guarapari, Sr. José 

Raimundo Dantas nessas duas irregularidades; 

 

4. Por maioria, afastar os indicativos de irregularidades analisados nos itens 

1.1.3, 2.4 e 2.6, do voto do relator, e, à unanimidade, afastar os indicativos de 

irregularidade elencados na Instrução Técnica Conclusiva – ITC nº759/2013, 

acerca dos seguintes itens: 3.1.1.1, 3.1.1.3, 3.1.1.6, 3.1.1.8; 

 

Vencido, neste ponto, o senhor conselheiro convocado João Luiz Cotta Lovatti, que 

votou pela manutenção da irregularidade referente à contratação de serviços 

rotineiros (item 2.4). 

 

5. À unanimidade, julgar irregulares as contas da Câmara Municipal de Guarapari, 

sob a responsabilidade do Sr. Raimundo Dantas, relativas ao exercício de 2010, 

mantendo a irregularidade constante do item 3.1 no voto do relator, com o 

ressarcimento integral do dano no montante de R$ 428.500,00 (quatrocentos e 

vinte e oito mil e quinhentos reais), correspondente a 222.366 VRTE, imputado 

solidariamente aos responsáveis: Sr. José Raimundo Dantas – Presidente da 

Câmara Municipal de Guarapari, e a empresa Legis Consultoria e Planejamento 

Ltda; 

 

6. À unanimidade, manter os indicativos de irregularidades analisados nos itens 

2.1, 2.3 e 2.5 do voto do relator, com o respectivo ressarcimento de R$ 141.850,00 

(cento e quarenta e um mil e oitocentos e cinquenta reais) relativa à irregularidade 

descrita no item 2.1, bem como aplicação de multa ao gestor, Sr. Jose Raimundo 

Dantas, pela prática de ambas as irregularidades a quantia no importe equivalente a 

R$ 5.000,00 (cinco mil reais); 
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7. À unanimidade, determinar ao atual gestor, que deverá ser objeto de 

monitoramento por esta Corte: 

 

 

7.1 Que o gestor se abstenha de contratar assessoria/consultoria voltada 

para atender o Setor de Pessoal da Câmara de Guarapari, nos mesmos 

moldes do objeto do contrato nº 0008/2010 celebrado com a empresa 

FATUN no exercício de 2010, devendo ainda reestruturar adequadamente 

seu quadro de pessoal conferindo aos cargos atribuições que possam ser 

desempenhadas em substituição ao objeto do contrato, promovendo 

treinamento dos seus servidores para o desempenho dessas atividades, 

evitando com isso o gasto com a contratação de assessorias e/ou com o 

aumento do quadro de pessoal; 

 

 

7.2 Que a Câmara Municipal de Guarapari adote as medidas necessárias 

para apuração e o registro de todas as suas dívidas decorrentes de 

parcelamento junto ao INSS, em especial as decorrentes das NFLD’s 

Debcad’s nº 31.594.459-5, 32.134.243-7, 32.134.244-5, 32.353.167-9, 

35.054.950-8, 35.606.513-8, 35.606.514-6, 35.606.515-4, 35.606.516-2, 

35.606.517-0, 35.606.518-9, 35.776.705-5 e realize o pagamento da parte 

que lhe cabe nos parcelamentos, através de dotações orçamentárias 

próprias, com vistas a computar tais despesas nos limites constitucionais 

do Poder Legislativo. Além disso, em prazo e parcelas a serem fixado em 

lei, promova o ressarcimento ao Poder Executivo dos pagamentos por ele 

realizados referentes às parcelas que cabiam ao Poder Legislativo e foram 

pelo Executivo adimplidas. 

 

 

7.3 Que a Câmara Municipal de Guarapari mantenha o valor das verbas 

indenizatórias no máximo que foi estabelecido a partir do Termo de Ajuste 

de Conduta (TAC) estabelecido com o Ministério Público do Estado do 

Espírito Santo e que resultou na Lei Municipal nº 3.098/2010. 
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Ficam os responsáveis, no prazo de trinta dias, contados a partir da publicação 

deste Acórdão, obrigados a comprovar perante o Tribunal o recolhimento do débito 

e/ou da multa aplicada, nos termos do art. 454, inciso I, do Regimento Interno deste 

Tribunal. 

 

Absteve-se de votar, por impedimento, o senhor conselheiro Sérgio Manoel Nader 

Borges. 

 

 

Composição Plenária  

 

 

Presentes à sessão plenária de julgamento os senhores conselheiros Sérgio 

Aboudib Ferreira Pinto, presidente, Domingos Augusto Taufner, relator, Sebastião 

Carlos Ranna de Macedo, Sérgio Manoel Nader Borges, a senhora conselheira em 

substituição Márcia Jaccoud Freitas e o senhor conselheiro convocado João Luiz 

Cotta Lovatti. Presente, ainda, o Dr. Luciano Vieira, procurador-geral do Ministério 

Público Especial de Contas. 

 

Sala das Sessões, 1º de novembro de 2016. 

 

CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO 

Presidente 

 

CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER  

Relator 

 

CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO 

 

CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES 

 

CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS 

Em substituição 
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CONSELHEIRO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI 

Convocado  

 

 

Fui presente: 

 

DR. LUCIANO VIEIRA 

Procurador-geral do Ministério Público Especial de Contas 

 

 

Lido na sessão do dia: 22/11/2016 

 

ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR 

Secretário-geral das sessões 
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