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ACÓRDÃO TC-1184/2018 — PRIMEIRA CAMARA

Processo: 04886/2017-7

Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2016
UG: CMJN - Camara Municipal de João Neiva
Relator: Márcia Jaccoud Freitas
Responsável: ELIO CAMPAGNARO, LAERTE ALVES LIESNER, OTAVIO ABREU

XAVIER JUNIOR, JURANDIR MATOS DO NASCIMENTO JUNIOR,

MARIO HENRIQUE MARIM REALI, MARIA DE LOURDES

BARCELLOS, PAULO SERGIO DE NARDI, LUIZ CARLOS ADAO,

MARISTELA NAIR COLLODE'I'I'I DEMUNER, PEDRO LAUDEVINO,

WALDEMAR JOSE DE BARROS, ERILDO FAVARATO

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL — CAMARA
MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA — EXERCÍCIO 2016 —
MULTA POR ATRASO NO ENCAMINHAMENTO DA
PCA — AFASTAMENTO DA IRREGULARIDADE —
PCA REGULAR — QUITAÇÃO — ARQUIVAR

A EXMA. SRA. CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO MÁRCIA JACCOUD
FREITAS:

Trata-se da Prestação de Contas Anual da CAMARA MUNICIPAL DE JOÃO
NEIVA, referente ao exercício de 2016, sob a responsabilidade do senhor ELIO
CAMPAGNARO.

Nos termos do Relatório Técnico n.º 00878/2017-1, da Instrução Técnica Inicial
n.º 01316/2016-7 e da Decisão Monocrática n.º 01707/2017-9, o gestor
responsável pela PCA, o responsável pelo encaminhamento da PCA, bem como os
demais edis (que porventura receberam os valores discutidos) foram citados para
esclarecer sobre os indícios de irregularidade constantes dos itens 2.1 e 5.1.1 da
análise contabil, quais sejam:

2.1. Descumprimento do prazo de envio da PCA;
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5.1.1. Pagamento de subsídios a Vereadores em desacordo com a
Constituição Federal e com a Lei Municipal nº 2430/2012 (Lei fixadora
dos subsídios).

Regulamente citados, os responsáveis apresentaram suas justificativas e
documentação de apoio, a exceção do Sr. EriIdo Favarato, cuja revelia foi decretada
pela Decisão Monocrática n.º 01124/2018-4.

O Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia — NCE, por meio da
Instrução Técnica Conclusiva n.º 02726/2018-1, manifestou-se pela manutenção
das irregularidades, com imputação de multa e ressarcimento aos responsáveis e
pelo julgamento pela irregularidade da prestação de contas anual.

No mesmo sentido, manifestou-se o Ministério Público de Contas, no Parecer n.º
03469/2018-3, de lavra do Procurador Luciano Vieira, opinando pelo julgamento pela
irregularidade da prestação de contas, com imputação de multa e ressarcimento
por conta das irregularidades identificadas.

É o Relatório. Passo a fundamentar.

Inicialmente, no que diz respeito ao descumpn'mento do prazo para envio da PCA,
corroboro com o opinamento técnico e ministerial e entendo pela manutenção da
irregularidade, com imposição de multa ao Sr. Waldemar Jose de Barros. Adoto,
como razões de decidir, os termos da Instrução Técnica Conclusiva n.º
02726/2018-1 que passo a transcrever:

“2.1 Descumprimento do prazo de envio da PCA (Item 2.1 RT 878/2017)

Base Legal: artigo 123 do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo, aprovado pela Resolução TC 261/2015.

Termo de Citação 2291/2017-2 _ Responsável: Waldemar Jose de Barros

Conforme relatado pelo RT 878/2017:

A Prestação de Contas foi encaminhada a este Tribunal, pormeiodosistema CidadES, em
12/04/2017, nos termos do artigo 123 do Regimento Interno do Tribunal de Contas do
Estado do Espírito Santo, aprovado pela Resolução TC 261/201 5, inobservando, portanto, o
prazo regimental. Tendo em vista o descumprimento do prazo legal, propõe-se a citação do
responsável.

JUSTIFICATIVAS APRESENTADAS: Conforme a Defesa/Justilicath/a 185/2018-9:
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(...) não se tratou de desídia ou descuido. ACãmara Municipal está sediada em prédio
referido período passava por reformas (executadas pela grande circulação de pedreiros,
quebras de parede, móveis, alteração de fiação/cabeamento, etc...

O movimento e transtornos inerentes a obra, geraram o atraso no envio da prestação de
contas, razão pela qual requerem os seja relevada referida irregularidade, até mesmo
diante do histórico dessa Câmara que sempre prezou pela pontualidade no envio dos
documentos a esse Eg. Tribunal. [Sic]

ANÁLISE TÉCNICA: A defesa alegou que o prédio da Câmara Municipal no referido
período passava por reformas (executadas com grande circulação de pedreiros,
quebras de parede, móveis, alteração de fiação/cabeamento, etc...) e que ”o
movimento e transtomos inerentes a obra, geraram o atraso no envio da prestação de
contas

Apesar de a entrega da prestação de contas anual não estar atrelada a da bimestral
(PCB), consultou-se o sistema CidadES e verificou-se que o responsável assumiu a
presidência com o 10º mês da PCB de 2016 entregue. Ou seja, não foram herdados
atrasos que inviabilizassem o cumprimento do prazo.

Nota-se que a IN 35/2015 estabelece que após esgotado o prazo estabelecido no
artigo 9º (até noventa dias após o encerramento do exercício ...), o sistema
continuará disponível para recebimento das remessas, no entanto, sem prejuízo das
penalidades previstas no art. 17 da IN, in versus:

Art. 17 - A omissão de informações e o descumprimento dos prazos estabelecidos por esta
IN poderão implicar a aplicação de pena de multa pelo Tribunal de Contas, conforme
previsto nos incisos II, IV, IX e XII do artigo 135 da Lei ComplementarEstadual nº621/2012.
(..-)

5 2ª - O valor da multa prevista no caput deste artigo será fixado de acordo com os
parâmetros estabelecidos no Regimento Interno do TCEES c/c o 5 5º, do art. 135, da Lei
ComplementarEstadual nº621/2012.

Dessa forma, opina-se pelo não acolhimento das justificativas, pela mantença deste
indicativo de irregularidade e sugere-se a aplicação da multa prevista no art. 17 da IN
nº 35/2017 de acordo com os parâmetros estabelecidos no Regimento Interno do
TCEES ele o & 5º, do art. 135, da Lei Complementar Estadual nº 621/2012”.

No que diz respeito a irregularidade consubstanciada no pagamento de subsídios a
vereadores em desacordo com a Constituição Federal e com a Lei Municipal nº
2430/2012 (lei lixadora dos subsídios), divirjo da conclusão técnica e ministerial,
entendendo pelo afastamento da mesma e, por consequência, do ressarcimento.

Conforme informado pelo próprio corpo técnico na ITC 02726/2018-1, a mesma
irregularidade foi apreciada nos autos do Processo TC 4062/2016, que trata da PCA
da Câmara Municipal de João Neiva referente ao exercício de 2015.

Naqueles autos, foi submetido à apreciação plenária um incidente de
inconstitucional/dade, que teve como objeto a análise da constitucionalidade do
artigo 1º da Lei Municipal nº 2772/2015.

1 Art. 1º - Os titulares de mandato eletivo do Poder Legislativo Municipal, na qualidade de agentes políticos, farão jus a um
subsídio mensal fixado na Lei Municipal nº 2430/2012, com uma revisão geral anual de acordo com INPCA - IBGE fixado em
12,32% (doze inteiros vírgula trinta e dois por cento), referente ao período de janeiro a dezerrbro de 2013 e 2014, cuja fonte
segue anexa, de acordo com o que estabelece o artigo 37, inciso X e artigo 39, Parágrafo 4º, arrbos da Constituição Federal.
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Por meio da mencionada norma, foi concedida uma revisão geral anual aos titulares
de mandato eletivo do Poder Legislativo Municipal de João Neiva, retroativa aos
exercícios de 2013 e 2014, no percentual de 12,32%, percentual divergente ao que
fora concedido aos demais servidores do mesmo poder.

No julgamento do mencionado incidente de inconstitucionalidade, manifestou-se o
então relator suscitando que a jurisprudência da Corte de Contas oscilou acerca da
competência de iniciativa de lei que vise a revisão geral anual dos sen/idores. Por
essa razão, o Tribunal emitiu, nos autos do Processo TC 4810/2016, o Parecer
Consulta TC 013/2017, no qual definiu que a competência privativa para propor
projeto de lei que preveja a revisão qeral anual para todos os aqentes públicos, de
qualquer dos poderes, inclusive aqentes políticos, pertence ao chefe do Poder
Executivo.

Consubstanciado nisso, o Plenário, por meio do Acórdão n.º 00792/2018-5, ao
analisar a constitucionalidade do art. 1º da Lei Municipal nº 2772/2015 , concluiu
por negar exequibilidade ao mesmo, modulando os seus efeitos para a partir da
vigência do Parecer Consulta TC 013/2017, publicado em 21/08/2017.

Portanto, considerando que o Parecer Consulta TC 013/2017 passou a produzir
efeitos apenas em 21/08/2017 e o Acórdão n.º 00792/2018-5 entendeu por
constitucional e vigente 0 art. 1º da Lei Municipal nº 2772/2015 até a mencionada
data, não há, por consequência, irregularidade no recebimento do subsídio revisado,
com base na mencionada norma, por parte dos edis, no exercício de 2016.

Inexistindo irregularidade, tambem não ha fundamento que justifique o ressarcimento
de valores ao erário.

Pelo exposto, com fundamento nos artigos 84, inciso I, e 85 da Lei Complementar n.
621/20122, divergindo parcialmente da área técnica e o Ministério Público de Contas,
VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a minuta de deliberação que submeto
a apreciação.

MÁRCIA JACCOUD FREITAS

Conselheira Substituta

º Art. 84. As contas serão julgadas:
I - regulares, quando expressarem, de forma clara e objetiva, a exatidão dos demonstrativos contábeis e a legalidade, a
Iegitim'dade, a econom'cidade, a efetividade e a razoabilidade dos atos de gestão do responsável;
Art. 85. Quando julgar as contas regulares, o Tribunal dará quitação ao responsável.
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1. ACÓRDÃO

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os conselheiros do Tribunal

de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão da primeira cãmara,

ante as razões expostas pela relatora, por:

1.1 Aplicar sanção de MULTA ao Sr. WALDEMAR JOSÉ BARROS, no valor de R$

3.000,00 (três mil reais), em razão do descumprimento do prazo de envio da

Prestação de Contas Anual;

1.2 Julgar REGULAR a Prestação de Contas Anual da CÁMARA MUNICIPAL DE

JOÃO NEIVA, referente ao exercício de 2016, sob a responsabilidade do senhor

ELIO CAMPAGNARO, dando-Ihe quitação;

1.3 ARQUIVAR, após o trânsito em julgado.

2. Unãnime.

3. Data da Sessão: 05/09/2018 — 29ª Sessão Ordinária da Primeira Câmara.

4. Especificação do quórum:

4.1. Conselheiro: Sebastião Carlos Ranna de Macedo (presidente) e Rodrigo Flavio
Freire Farias Chamoun.

4.2. Conselheira em substituição: Marcia Jaccoud Freitas (relatora).

5. Fica o responsável obrigado a comprovar perante o Tribunal o recolhimento do

débito e/ou da multa aplicada, no prazo de trinta dias, contados a partir da
publicação deste Acórdão, nos termos do art. 454, inciso I, do Regimento Interno

deste Tribunal. Quando cabível recurso, os prazos para interposição encontram-se

previstos no Título VIII do mesmo diploma normativo.

CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO

Presidente

CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO MÁRCIA JACCOUD FREITAS
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Relatora

CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN

Fui presente:

PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA

Em substituição ao procurador-geral

LUCIRLENE SANTOS RIBAS

Secretária-adjunta das sessões
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