
PREFEITURA DE CONCEIÇÃO DO CASTELO-ES

0F.GAB.PMCC n.º 170/2018

Conceição do Castelo-ES, 07 de Novembro de 2018.

Ao Excelentíssimo Senhor Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo

SERGIO ABOUDIB FERREERA PINTO

Senhor Presidente,

Honrado em cumprimentá-io, encaminho & Tomada de Contas Especial n.º 02/2018,

originada do Protocolo TCCES 17914/2016-8, que gerou o Reiatório de solicitação de

informações n.º 00010/2017-1 (Secretaria de Controle Externo de Obras e Serviços Urbanos

de Engenharia — Secex Engenharia).

No ensejo, renovo nossos protestos de elevada estima e distintas considerações.

Atenciosamente,

Christi . o padetto

Prefeito de Conceição do Castelo — ES
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TOMADA DE CONTAS ESPECIAL '- TCE
Processo Administrativo 2.585/2018

- Tomada de Contas Especial 002/2018

NOTA DE CONFERENCIA

ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM FOLHAS
I Nota de conferência devidamente preenchida. 01
II Ato de instauração da tomada de contas

especial, devidamente formalizado, emanado
da autoridade administrativa competente,
contendo a descrição sucinta dos fatos. '

III Ato de designação de servidor efetivo ou de 02a 06
comissão de tomada de contas especial,
acompanhado de declaração de que esses não
se encontram impedidosl de atuar no
procedimento.

IV Relatório da comissão designada ou servidor.
Número e assunto do processo de tomada de
contas especial na origem;
Número e assunto do processo administrativo
objeto da tomada de contas especiaê;
identificação dos responsáveis contendo nome,
CPF ou CNPJ, endereço e, se servidor, cargo, 07 ª 48
matrícuia e período de exercício ;
Relato cronológico das situações e dos fatos,
com indicação dos atos ilegais, iiegítimos ou
antieconômicos de cada um dos responsáveis
que deram origem ao dano, com a indicação
das folhas nos autos dos documentos .e
instrumentos que respaldaram os atos da
comissão;
Parecer conclusivo: manifestação sucinta
quanto à comprovação da ocorrência do dano,
à sua quantificação e à correta imputação da 48 a 55
obrigação de ressarcir a cada um dos
responsáveis.

V Relatório da unidade. central de controle 56a57
interno.

VI Pronunciamento da autoridade administrativa 58competente. _VII Cópia de documentos 60 a 99
Depoimentos coihidos



PREFEITURA

_PORTàRIA Nº 067! 2018

- CONCEIÇÃO DO CASTELO ' '_ &:
Estado do Espíni'ro Saara

Folhasªªsf- .

INSTÁUM ' TOMADA . oa camas
, ESPECZALI a DESIGNA jcomssm

RESPQNÇSA'VEL peux APURAÇAO; . '-

o onerar-ro aumentem. oa conceição oo matam, Estado -
do Espirito Santo, no uso de suas atribuições legais e competências eigfçlªe.
conformidade-com a Instrução Normativa TC nº 32, de 04 de novembro???

“ . considerando: :
x,. 2014_ do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo .— TCEES, e

O oficio nº Gaz/2015030, que comunica pendências na Prestação
de' Contas Final do Convênio nº 332/2005, “relatando as s'eguiniçee

pendências" 1 —— Serviços “não executados e não. _autoriàados, conforme
Relatório de. Visita Técnica 'em“ anexo; 2 —- Ausênci
junto ao INSS/matricula CEE referente a empresa

a dos registros da õb'r'a
Santa Maria engenharia

Ltda;. 3' — Ausência dos comprovantes de recolhimento dos: seguintes
impostos e contribuições (ciáusuia 7.5 do contrato nº 268/2009): GFIP
(FGTS) competências de 32/2006; 02/2007; -06/2007;«09 e 10/2007; 05,07
e 08/2008; 09/2009; 02/2010 e DARF (IR/COFINS) competências de
08/2006; 07 e 09/2009 e 02/2010; '4 —— Ausência
competências de -12/2006; 02, 04, 05, 07, ”09 e
“08/2008; 09/2009 e 02/2010; "

,l ')

da folha de pagamento
10/2007; 0-1, 04, 05_e

_,_ o.oficio 00067/2012—1, que em reaaosta ao Ofício OF/UÉCI/PMCC/Nº '
_ 029/2016, protocolizado no Tribunal de Contas do Estado do Espírito Sango

sob o nº 17914/2016-8 requerendo a abertura
Especial, visando apurar possíveie irregularidades

de' Tomada de ªº“???
“ocorridas no Convenio

332/2005 firmado entre o Município de Conceição doCasteio e o Governo 'do
Estado do Espírito “Santo, porjmeio da Secretaria de Estado do Educação -
SEDU; ' que acolheu [na integralidade o Relatório de Solicitação de
Informações nº 00010/2017—1 e determinou que o gestor municipal tome as

- . providências de abertura deTomada de Contas Especial e, para tanto, adote
as providências necessárias para dotar o- quadro

funcional de servidores

capacitados a desenvolver as atividades típicas da administração maniac/all;

_, Os termos da Lei Municiaai nº 1,'887,"de 13 de dezembro de 2016,
,.-- que trata da autorização para devolução “de recursos a Secretaria de Estadoy7 da Educação — SEDU e determina em. seu art. 20,

que o Poder Executivo

Municipal promova a imediata instauração de Tomada .de. Contas Especial,

Av. José Grilo, 426 - Centro — CET-3293704000 Conceição do Castelo - as -- Telefax: (28) 3547— 10%,

administrasao©conoeicaodocasteloesgovbr ' _ www,“)
nCeiCaodocasteloes.govbr



'CONCEI'ÃODOCASTELO - ' ,. PRÇEFEITURA _“ [ÉEsmdo do Espinho SANTO

visando a'apuração dosfatos e identificação dos responsáveis, quantificação
do dano a ser” ressarcido ao erário municipal e a consequente
responsabilização. . -' Folgas

Hill.R'Esowe: '
Art. iº —. Instaurar Tomada de' Contas Espe-cia! nº 002/2018 oâíra

apuração dos fatos, identificação dosresponsáveis, quantificação do dano eobtenção do ressarcimento. -
. Art. 2“ - Designar a Comissão Formada pelos servidores abaixo, para

à , reaiizar, a partir da publicação desta “Portaria, no prazo de 60 (sessenta)
o_o dias", a Tomadalde Contas Especial reiatíva aos fotos aqui apontados:1 - ALEX NALI FERREIRA; _ _

II —- JULIA APARECIDA STOFEL PIANISSÓLLI;
HI '— DALVA ELENA GUARNIER DE ABREU CQSTÁ;
w— JOSÉ ROMÁRIG Azeveoo;

_ Art..3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua pubiicação

. Atriz. 4ª — Ragistrezse, pubiique—se, cumpra—se.

Conceição do Çasieio-ES, 19 de abril de 2018.

. . - CHR "Mm suam-ro '
_ ' . - Prefeito ele-Conceição do Castelo

Av. José Grilo, 426 - Centro - CEP 29370-000 Conceição do Câsteio - ES - Telefax: (28), são?-ºi'ioi— .

administracao©oonceicaodocastelo .es.gov.br ' ' wwwlcon CSI Caod ocastelo GS" gov br



DECLARAÇÃO

ALEX NALI FERREIRA, brasileiro, solteiro, servidor
público municipal investido no cargo efetivo de engenheiro civil,

-DALVA ELENA GUARNIER DE ABREU COSTA, brasileira, casada,
servidora públiCa municipal investida no cargo efetivo de Técnica
Pedagógica, JOSÉ ROMARIO AZEVEDO, brasileiro, casado, servidor
público municipal “investido no cargo efetivo de auxiliar administrativo e

“JULIA APARECIDA STOFEL PIANISSOLL-I, brasileira, casada,
servidora pública municipal investida no cargo efetivo de advogada,
todos membros Cla COMISSAO DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL
nº 02/2018, nomeados através da Portaria. nº 67, de 19 de abril de
2018, vem, através deste instrumento, DECLARAR para os

..devidos fins de direito, em especial para a finalidade do disposto
no parágrafo único do art. 40 da IN TC nº 32, de 04 de novembro
de 2014, que não estão impedidos de atuarem no presente
procedimento, já que não estão envolvidos com os fatos a serem
apurados e não possuem qualquer interesse no seu resultado.

_. Conceição do Castelo — E.S., 19/04/2018.

. Aiex'ªiltilali Ferr “ra Dalva Elsª/"â Guarnier de A. Costa.* m É
““".“ José Romáçietírzêvedo . JMA. Sto l Pianissolli

&
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Estado do Espirito Santo

PRORROGA 0 PRAZO PARA CONCLUSÃO
DA TOMADA DE CONTAS ESPECIAL Nº
002/2018,

O PREFEITO MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO, Estado
do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais e competências e de
conformidade com a Instrução Normativa "FC nº 32, de 04 de novembro de
2014 do Tribunal de Contas do Estado do Espirito Santo — TCEES, e
considerando:

— a quantidade de documentos a serem analisados;
- o prazo exíguo para conclusão dos trabalhos de apuração de

responsabilidade e de dano:

RESOLVE:

' Art.“ 1º — Prorrogar por mais noventa dias o prazo para apuração dos
fatos, identificação dos responsáveis, quantificação dos danos e obtenção do
ressarcimento na Tomada de Contas Especial nº 002/2018.

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art,, 3º - Registre-se, publique—Se, cumpra-se.

Conceição do Castelo-ES, 11 de julho de 2018.

CHRIS " ANO SPADETTO
Prefeito de Conceição do Castelo

Av. Jose Grilo, 426 - Cep. 29370—000 - Conceição do Castelo - ES - Telefax: (28) 354771101gamecadmCâgm-aihcom www.conceicaodocasteioesgovbr



PREFEITURA DE CONCEIÇÃO DO CASTELO

PORTARIA N.º 136-A/2018

PRORROGA 0 PRAZO PARA concwsâo DA

ToaàAoA DE CONTAS ESPECIAL N.º
002/2018.

1

O PREFEITO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO, no

Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais e
competências e de conformidade com a Instrução Normativa TC N.º

32, de 04 de novembro de 2014 do'Tribunal de Contas do Estado do

Espírito Santo - TCEES, e considerando:
A Complexidade dos fatos;

RESOLVE:

Art. iº - Prorrogar por mais trinta dias o prazo

para apuração dos fatos, identificação dos responsáveis,
quantificação dos danos e obtenção do ressarcimento na Tomada de
Contas Especial nº 002/2018.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de

sua publicação.
Art. 3º — Registre-se, publique-se e cumpra—se.

Conceição do Castelo —- ES, 15 de outubro de 2018.

Chris , o Spadetto
Prefeito de Conceição do Casteio - ES

Avenida José Griio, nº 426, Centro —- CEP 29370-000, Conceição do Casteío/ES. Telefax: (28)
354? -— 1101. E—maii: administracao©conceicaodocastelo.es.gov.br
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“HI.

RELATÓRIODO TOMADOR DE CONTAS ESPECIAL& ___—___
RELATÓRIO DE TOMADA DE CONTAS

ESPECIAL Nº 02/2018

[ DADOS DO CONVÉNIO
[ INSTRUMENTO ORIGINAL Convênio nº 332/2005 ?
OBJETO DO CONVÉNIO

' fCÓNCEDENTE

CONVENENTE/RESPONSÁVEL

Obras de Reforma e Ampliação da UMEF ElisaPaiva "
Estado do Espirito Santo por meio da Secretaria de
Estado da. Educação — SEDU

Prefeitura Municipal de Conceição do Castelo-ES
[CNPJ CONVENENTE 2?.165.570/000I-98
Í—VALOR A CARGO DO CONCEDENTE

. R$ 2.074.265,89 4DADOS DA TOMADA “DE CONTAS ESPECIAL

Processo Administrativo nº 2585/2018 relativo &
Tomada de Contas Especial nº 002/2018

J'

[

1 PROCESSO DE TCE
!

! RESPONSÁVEIS
FRANCISCO SAULO BELISÁRIO
(prefeito municipal à época do pagamento referente aos
reajustes e subscritor das notas de liquidação constante dos
processos de pagamento)

CARLOS ROGÉRIO DALVI GAVA
(prefeito durante o término da obra, com execução parcial
atestado de conclusão total);

JOÃO FONTAN

Secretário Municipal de Obras e Serviços Urbanos que firmou OÍPrestador de conclusão total da obra)

LUIZ CESAR MARETO COURA

Engenheiro Civil responsável pela fiscalização da obra e quq

I

!

_______,_._G...__..,.__.___

latestou a execução total dos serviços contratados)

LVALOR DO DÉBITO/ R$ 132.349,70 J

l nã

ao.“ W:“
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Autuamos, em 19/04/20 1 8 (ti. 01), o presente processo de Tomada de Contas Especial

nº 02/2018 relatiVo ao instrumento de convênio e aos agentes responsáveis acima identificados,
em atendimento às disposições contidas no artigo 84 do Decreto-Lei nº 200, de 25/02/67, e na
Lei Complementar Estadual nº 621/2012 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito ' Santo) e o instruímos em consonância com as disposições contidas na Instrução
Normativa TC nº 32, de 04/11/2014, do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo.

I —-DOS PARECERES DAS ÁREAS—TÉCNICAS DO CONCEDENTE NA
FASE DE ANALISE DA PRESTAÇAO DE CONTAS

, " O Relatório de Visita Técnica, feita em 12 de maio de 2014, com participação da
GEPLAN, Prefeitura Municipal de Conceição do Castelo e Diretora da UMEF Elisa Paiva,
realizada no objeto do convênio nº 332/2005, com vigência expirada em 30 de abril de 2010,
cujo objeto era a reforma e ampliação da UMEF Elisa Paiva, concluiu o seguinte:

“A obra da EEEF Elisa Paiva encontra-se concluída, com os problemas relatados acima,
porém, em plena utilização pelos alunos da comunidade local. De forma a garantir a
segurança da comunidade escolar, sugeriu-se que a Prefeitura providencie urgentemente

- avaliação das rachaduras na estrutura da passarela do prédio. .
Foram verificados serviços não executados, conforme listados acima, que totalizam o valor
de R$ 71.567,49 (setenta e um mil, quinhentos e sessenta e sete reais e quarenta e nove
centavos), entretanto, na análise da prestação de contas final deve ser verificado se os mesmos
foram pagos.”

Consta ainda no referido documento que:

"“(...) quaisquer custos referentes a modificações ou acréscimos dos serviços não previstos na
pianiiha orçamentária original ficarão .a cargo da Prefeitura Municipal de Conceição doCastelo.” ' ' '
Posteriormente, o subsecretário de Estado cie Administração e Finanças, comunicou

pendências na prestação de contas final do Convênio nº 332/2005, através do Ofício nº
642/2015—SEAF . Segundo informa, foram constatadas as seguintes pendências:

, _ l - Serviços não executados e não autorizados, conforme Relatório de Visita Técnica
em anexo; '

2 — Ausência dos registros da obra junto ao INSS/matriculas CEI referente a empresa
SANTA MARIA ENGENHARIA LTDA;

3 — Ausência dos comprovantes de recolhimento dos seguintes impostos e
contribuições (Clásula 7.5 do Contrato nº 268/2009):

. GFIP (FGTS) competências de 12/2006; 03/2007; 06/2007; 09 e 10/2007; 05,
07, 08/2008; 09/2009 e 02/2010;

,. DARF (IR/COFINS) competências de 08/2006; 07 e 09/2009; 02/2010;
- 4 — Ausência da folha de pagamento competências de 12/2006; 02, 04 e 05, 07, 09,

10/2007; 01, 04, 05 e 08/2008; 09/2009 e 02/2010. &
Quanto ao item 01 - serviços não executados e não autorizados, conforme Relatório _

de Visita Técnica, 0 subsecretário de Estado de, Administração e Finanças solicita a restituição _: ii '

, . dos recursos financeiros, devidamente atualizados até aquela data, no valor totai equivalente a ª
à,, R$ 228.543,72 (duzentos e vinte e oito mil, quinhentos e quarenta e três reais e setenta e dois '“centavos). nr- . É



nana)

" ªmª-“_“ 5 :')C 31RML fw;

- No Relatório de Visita Técnica em anexo ao referido oficio nº 642I2015-SEAF, a
equipe técnica consignou () seguinte:

“A partir da inspeção efetuada in loco, quando toda a obra e área de implantação foram
percorridas, constataram-se os seguintes serviços executados:

Estruturas (intia e supra);
Paredes e painéis;
Esquadrias de madeira;
Esquadrias metálicas;
Vidros
Cobertura

Tetos e forros;
impermeabilizaçâo;
Revestimento de parede;
Revestimento de piso
Instalações hidrossanitárias;
Aparelhos sanitários;

.. Instalações elétricas;
'Aparelhos elétricos;
Instalações de rede lógica;
Pintura;
Plataforma elevatória;
Serviços complementares externos;
Serviços complementares internos.”

O relatório menciona ainda que:

“Conforme relatório de visita técnica conclusiva da obra apenso às fls. 5456 56 do processo
.nº 51329905 vol. 02r'03, foram feitas as seguintes ressalvas:

. Serviços não executados:
Depósito e instalações de gás;
Instalações de SPDA (Sistema de proteção contra descargas atmosféricas);
Instalações telefônicas;
Instalações de rede lógica; _
Mesas e bancos de concreto aparente;
Mesas e bancos de concreto armado com apoio em alvenaria;
Plataforma elevatória; '

. Válvulas de descarga antivandalismo (substituídas por caixas de descarga plástica desobrepor) '
Rachaduras em vigas e pilares da passarela;
Infiltração nos banheiros dos alunos;
Queda de energia.”

maawewvr

Continua, mencionando que:

“(...) Fez—se necessária nova visita técnica para que seja possível responder US$questionamentos feitos pela SPC (sabgerêncía de Prestação de Contas) (fls. 939I940) do
prooessonº Sl 329905 vol 02f03:

. Não foi autorizado nenhum reajuste; Erª ,'o O 'replanilhamênto (fls. HSH 48 do processo nº 30366933) referente à utilização do saldo '._ s
contratual'pedido pelo Cºnvenente (fls. 92 do processo nº 30366933) foi autorizado pela (
Concedente (fls. 9091 cio-processe nº 30366933) e estes serviços constam nas planilhas de

medições apresentadas; ;“ &
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. As medições apresentadas estão de acordo com os serviços estahelec idos, constando os
serviços inicialmente previstos e os serviços acrescidos em função do repianiihamento,
devidamente pagos, através das notas fiscais apresentadas. Ressalta-se, entretanto, que não
há medições referentes às notas de reajustes, conforme questionamento já feito pela SPC
(S ubgerênc ia de Prestação de Contas) fls. 939K940 do processo 51329905 vol 2i3;

-0 Quanto aos problemas apontados no relatório de vistoria conclusiva (fls. 545656 do
processo nº 51329905 vol. 28), relata- se:
' 1 . As rachaduras na estrutura da passarela persistem. A Prefeitura Municipal de Conceição
do Castelo Já havia notificado via e- -mail (fls. 544 processo nº 51329905 vol. 28), também

, discutido em reunião no dia 27f08f2015, corn a presença do prefeito acompanhado da
Secretária de Educação onde o assunto foi aberdado e o município se comprometeu a enviar
u laudo técnico atestando o não comprometimento da estrutura da passarela, que até o
momento não foi enviado.
2. As infiltrações dos banheiros persistem; '

' Foi realizada a instalação de um transformador pela Prefeitura Municipal de Conceição
do Castelo, sanando os problemas relacionados as quedas de energia, conforme relatado pela
diretora da eacola Patrícia Leitão Pariz;
4. Foi realizada a execução dos serviços das instalações de rede lógica;
5. Foi realizada a execução da plataforma elevatória.”

O Relatório de Visita Técnica elaborado pelos técnicos da Secretaria Estadual de
Educação — SEDU, Subsecretaria de Suporte a Educação — SESE/GERFE, traz a seguinte
conclusão:

“Apesar de ter constatado nesta visita a execução do serviço da plataforma elevatória e as
instalações de rede lógica, faz-se necessária a devolução do recurso dos mesmos, pois foram
realizados após o prazo de vigência do convênio. O valor a ser devolvido é de R$ 84.692,52
(oitenta e quatro mil, seiscentos e noventa e dois reais e cinquenta e dois centavos), conforme
anexo (fls. 13533354 processo nº 51329905 vol. 33).
Apesar dos relatos acima, a obra encontra-se concluída com qualidade dos serviços
executados satisfatórios, em pleno uso pela comunidade atendendo 680 alunos em
conformidade com os projetos, planilha orçamentária e memorial descritivo, anexos aos
processo.”

_Solicitada a devolução dos recursos pela Secretaria de Estado da Educação e
autorizado seu parcelamento (conforme comunicação feita através do of cm nº 374f2016- SEAF),
o Município solicitou autorização legislativa para proceder a devolução, equivalente a 9. 064, 52
VRTE s, cujo valor totaiizava R$ 321 308,28 (trezentos e vinte e um mil, trezentos e oito reais e

vinte e oito centavos) & época, sendo aprovada a devolução dos recursos através da Lei Municipal
nº 1. 887, de 13 de dezembro de 2016.

A devolução pretendida refere- -se & reajuste pago com recursos do convênio sem
autorização para tanto— R$ 162. 266, 08 (duzentos e sessenta e dois mil, duzentos e sessenta e seis
reais e oito centavos), equivalente a 54. 932, 83 VRTE (cinquenta e quatro mil, novecentos e trinta
e dois vírgula oitenta e três valores de referência do tesouro estadual), bem como aos serviços não
executados “ R$ 159. 042, 27 (cento e cinquenta e nove mil, quarenta e dois reais e vinte e sete "'N,
centavos), equivaiente a 53.841,46 VRTE (cinquenta e três mil, oitocentos e quarenta e um
virgula quarenta e seis valores de referência do tesouro estadual)”.

Quanto aos valores dos serviços não executados, o cálculo para devolução de recursos
foi elaborado pelo Técnico de Edificações Pablo Rossím Zagotto — CREAIES- 023560/TD,
considerando os valores dos itens constantes da planilha orçamentária.

i
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11 — DAS IRREGULARIDADES MOTIVADORAS DA TCE

_. O motivo para a instauração da presente Tomada de Contas Especial foi a
devolução, feita pelo Município de Conceição do Castelo, de recursos financeiros referentes ao
Convênio nº 33212005, diante da constatação de pendência na prestação de contas final decorrente
da execução parcial do objeto e do pagamento, de reajuste com recursos do convênio sem
autorização para tanto, fatos que motivaram o devolução de recursos financeiros, equivalente
9.064,52 VTRE's (nove mil, sessenta e quatro vírgula cinquenta e dois Valores de Refência do
Tesoura Estadual), 0 que ensejou o pedido de autorização legislativa para que o Município
efetuasse a devolução do recurso solicitado. Acrescente-se que uma das obrigações previstas na
referida lei foi a imediata instauração da Tomada de Contas Especial.

Todos esses fatos e documentos se encontram demonstrados nas
documentações constantes do presente processo, conforme verificado nos relatórios de visita
técnica que acompanham o oãcio nº 642X2015-SEAF e Relatório de Visita Técnica elaborada em
12 de maio de 2014 (Processo Administrativo nº 8642112014), bem como na cópia da Lei
Municipal nº 1.887, de 13 de dezembro de 2016.

III — DA DEMONSTRAÇÃO DA RESPONSABILIDADE DOS AGENTESENVOLVIDOS _
Da análise das documentações acostadas verifica-se que a obra teve início na

gestão do Prefeito Municipal Francisco Saulo Belisário (mandato 2005—2008) e findou no
mandato de seu sucessor, Odael Spadeto (mandato 2009-2012). Porém, foi concluída durante o
período que o Sr. Carlos Rogério Dalvi Gava assumiu o cargo de prefeito municipal, em
substituição, durante o período de licença do Sr. Prefeito Municipal eleito, Sr. Odael Spadeto.
Portanto, respondem cada um pelos atos praticados durante seu mandato, sendo eles as pessoas
apontadas como responsáveis pela gestão dos recursos estaduais recebidos por meio do convênio"nº 33212005. '

Além deles, há ainda a responsabilidade do Secretário Municipai de Obras e
Serviços Urbanos Sr. João Fontan, bem como o Engenheiro Civil Luiz Cesar Maretto Coura,
ambos que atestaram a entrega definitiva da obra, constatanto que “a empresa Duro Engenharia
LTDA, inscrita no CNPJ nº 27. 55 7. 792/0001? »56, localizada em Vitória Espírito Santo,
CONCLUI U os serviços de reforma da Unidade Municipal de ensino F andamento! ELISA
PAIVA, conforme planilha em anexo, não tendo ate' o momento nada que desabone sua conduta
ou capacidade técnica, tendo a empresa cumprida todos as exigências com esta
municipalidade. "

IV — DA QUANTIFICAÇÃO no DANO (Q,' “x,—-
Conforme inicialmente apurado no “oficio nº 642/2015-SEAF, firmado pelo

subsecretário de Estado de Administração e Finanças e atualizado até o ano da devolução (2016)
no demonstratrivo financeiro anexo ao ofício nº 374f2016-SEAF , a restituição de recursos
Í" anceiros ao Estado pode ser assim discriminado:



“ 1.1.1.1. nªs

0 . d D'b't Valor [ Valor Período de atualização“ªº“ º º 1 ” Original atualizado Data Inicial Data Final
' Reajuste pago com recursos .

do convenio, sem

_ ªªººªªªçªº R$ 91.160,72 R$ 162.266,08 0110212010 2910812016

SªWiÇºªnãºªªºUtªdºª R$ 89.349,59 R$ 159.042,27 28/09/2009 29/08/2016

Total Total: R$ 180.510,31 R$ 321.308,35

Desses valores (que representam a quantia restituído ao Estado), é possível concluir que
' _ o possível dano ao Município de Conceição do Castelo referente ao pagamento de reajuste corn
" recurso de convênio pode ser assim representado:

O . d D'b' to Valor Valor Período de atualizaçãongem º e 1 Original atualizado Data Inicial Data Final
(atualização

apurada no fun
do convênio)

Atualização dos valores de
reajuste pago com recursosd e ' . -

ºggpºjigàgãgªm R$ 28.244,42 R$ 99.349,70 0110212010 2910812016

Total Total: . R$ 28.244,42 R$ 99.349,70

Neste ponto, é importante frisar que o direito ao reajuste referente aos serviços
executados, e pagos após o lapso temporal de 01 (um) ano do inicio da vigência do contrato, foi
reconhecido pela Administração Pública Municipal, em processos próprios. Portanto, caberia
verdadeiramente ao Município, como uma das partes do contrato em tela, efetuar o pagamento
relativo aos reajustes.

, _Portanto, do montante apurado no ofício nªl 3?4)2016-SEAF relativamente a este item, o
“ ' valor de R$ 62.916,30 (sessenta e dois mil, novecentos e dezesseis reais e trinta centavos) que foi o

valor pago de reajuste à empresa contratada e que constitui a base de cálculo do demonstrativo
financeiro em comento, não devem ser considerados como possível dano ao erário municipal, vez
que ao município já caberia tal pagamento. N

Quanto aos serviços não executados (outra pendência apurada pelo Estado), temos que ª, É
é certo que o plano de trabalho e a planilha de serviços licitados deveriam ter sido cumpridos em
sua integralidade. Entretanto, mesmo sendo descumpridos, a obra cumpriu sua finalidade e possui
ftmcionalidade suficiente a atender os alunos matriculados na escola. Assim, não se pode cogitar em
devolução total dos recursos recebidos.

Entretanto, os itens não executados causaram são necessários ao bom funcionamento do
prédio. 0 que demandou a intervenção posterior do Município para que o prédio funcionasse
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adequadamente (com" aquisições e serviços posteriores, custeadas com recursos próprios do
Município). Referidas aquisições e serviços são os possiveis danos que o erário municipal sofreu
em decorrência da entrega definitiva da obra, mesmo diante de sua incompleta execução (ao
contrário do que consta no Atestado Definitivo de Conclusão da Obra que concluiu pela completa
execução da obra, contrariando os depoimentos e documentos anexados ao presente processo).

No ponto em comento, vale transcrever o disposto no art 22 da IN STN nº lr'97— que
disciplina a celebração de convênios de natureza financeira que tenham por objeto a execução de
projetos ou realização de eventos no âmbito da Administração Pública Federal, que assim diSpõe:

"Art. 22. O convênio deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as
cláusulas pactuadas e a legislação pertinente, respondendo cada uma pelas
consequências de sua inexecução total ou parcial ”.

Entretanto, alguns desses pretensos danos são de difícil ou impossível mensuração exata.
É o caso da rede lógica. Embora tenha Íicado consignado no relatório da equipe de Fiscalização do
Estado, que os serviços foram executados posteriormente ao término do convênio e este fato seja
comprovado pelos depoimentos e provas colhidas até o momento (e pelo fato de existirem
computadores com acesso à internet funcionando nas dependências da UMEF Elisa Paiva), fato é

--que esta Comissão não conseguiu apurar os valores correspondentes aos prejuízos causados aos
erário municipal.

Portanto, quanto aos danos causados e apurados, podem ser assim discriminados:

Origem do Débito Valor Original Pago
(Serviços não executados)

Serviços não executados relativos a
aquisição e instalação de plataforma
elevatória no prédio da UMEF ElisaPaiva '_ R$ 33.000,00

Total Total: R$ 33.000,00

Quanto aos serviços executados mas que aparentemente teriam sido executados de forma

que não atenderam à finalidade, temos que alguns foram substituídos posteriormente. É o caso da
rede elétrica que não era capaz de suportar equipamentos básicos necessários ao funcionamento da
unidade de ensino, como ventiladores de teto das salas de aula, razão pela qual foram substituídos

' posteriormente com recursos próprios.

Neste ponto, verifica—se que o projeto elétrico possuía equívocos em relação a previsão
, adequada da totalidade dos cabos, bem como a ligação elétrica com a plataforma elevatória (“E

(pressupostos de seu funcionamento, já que esta estava prevista no projeto arquitetônico - planta l
baixa do bloco 1 — primeiro pavimento - prancha 02!13). Entretanto, referido equívoco não exime &
responsabilidade dos gestores e fiscais que deveriam intervir para a correção do problema,
utilizando se dos aditivos contratuais previstos na lei de Licitações para esta finalidade, buscando

sempre o atingimento do interesse público.
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Por outro lado, também neste ponto não foi possível a Comissão apurar os valores dos
danos causados, relativamente à substituição da instalação necessária para suportar os equipamentos
necessários ao adequado flmcionamento das dependências da escola, bem como, para acabar com as
constantes quedas de energia. Em 2015, foi realizado o processo licitatório na modalidade pregão
para registro de preços nº 579015, com a finalidade de registrar preços "de material elétrico
destinado a estruturação da rede elétrica da UMEF Elisa Paiva”

Na justificativapara o pedido, a então secretária de educação solicita abertura do
processo licitatório justiÍiCando o seguinte:

“Sirva-me do presente para solicitar a Vossa Excelência a prestação de serviços para
aquisição de material elétrico necessário a estruturação elétrica da UMEF Elisa Paiva,
para conciuir a instalação do elevador a ser utilizado para deslocamento das crianças
portadores de deficiência física motora, permitir a instalação ,do padrão por parte da
concessionária do serviços e para estabiiiar a rede elétrica que apresenta pique de
energia.”

É de fácil conclusão, portanto, que o certame licitatório não" destinou apenas à
substituição da rede elétrica instalada nas dependências da escola, mas sim promoveu o
melhoramento da rede elétrica de forma muito mais ampla que o inicialmente previsto na planilha
da obra. Dessa forma, não foi possível a presente Comissão apurar os valores dos danos, já que
mesmo sabedores da substitução dos cabos e da necessidade” de o fazer devido às frequentes quedas

- _de energia e queima de equipamentos (necessidade bem exposta pela primeira diretora do recinto,
Sra. Maríiia Ester Bortolin Viganor em seu depoimento), os itens empregados não se destinaram

_ apenas à substituição.

Os demais serviços verificados pela fiscalização do Estado e mencionados nos oiicios
encaminhados a esta municipalidade, inclusive os demais serviços que foram considerados para o
cálculo do montante a ser restituído, não foram incluídos como dano, neste momento, visto que não
comprovado nos autos que foram executados e, quanto aos que foram executados posteriormente,
também não foi possível a apuração dos danos monetários. Ademais, não infiuenciaram na
funcionalidade da obra.

-V —— DAS NOTIFICAÇÓES EXPEDIDAS DANDO CIÉNCIA DA TCE

Foram expedidas as notificações (citações) necessárias para conhecimento da
instauração do processo, para a apresentação de infomações, justificativas ou defesa a todos os
apontados como responsáveis pelos possíveis danos apurados, em razão dos fatos relatados na
presente TCE, conforme comprovam as vias anexadas aos autos, devidamente recibadas.

VI— DO RESUMO DAS JUSTIFICATIVAS E DEFESAS APRESENTADAS

Após as devidas citações/notificações por meio das quais foram concedidas aos
responsáveis a oportunidade de se manifestarem com relação as irregularidades, temos que,
resumidamente, alegaram o seguinte:
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. JOÃO SANÇÃO FONTAN:

atestado. ”

Alega ainda que caberia ao engenheiro civil a responsabilidade pelo
acompanhamento da obra, como fiscal do contrato, sendo de sua responsabilidade fiscalizar a
correta execução, “atentando para que eventuais falhas ou defeitos fossem corrigidos no prazo
de vigência do contrato, nos termos da Lei 8. 666/1993, art. 67, caput e 5 Jº” e conclui que,
portanto, cempetia & ele acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, determinar a correção
de falhas ou defeitos observados e rejeitar, no todo ou em parte, a obra ou serviço executado em

., desacordocom o contrato. Alega ainda que o “Senhor Luiz Cesar Mar-eta Coura, na qualidade
' - de engenheiro contratado, era quem tinha a obrigação legal e os conhecimentos técnicos
_ exigíveis parafiscalizar a obra, elaborar os Boletins de Medição e atestar, a execução rota! dosserviços”. '

. LUIZ CESAR MARETA COURA:

O Responsável Luiz Cesar Mareto Coura reforça que a auditoria do Estado do
Espirito Santo mencinou em seu Relatório de Visita Técnica que a “obra da EEEF ELISA Paivaencontra-se concluraafª.

- Frisa também que o relatório mencionava que as modiúcações referentes &
acréscimos de serviços não previstos na planilha orçamentária original ficariam a cargo da prefeitura
e que embora alguns serviços não tenham sido executados, também não foram pagos o que
demonstrada que não houve dano ao erário. Alega tanbem que “os tribunais de contas orientam
que equipamento sejam adquiridos através de pregão e não mais dentro de obra para evitar queseja pago o BMr sobre o valor do equipamento. ”

Alega ainda que houve uma reprogramação da obra autorizada pela SEDU e que
isso tomaria lícito o Atestado de Conclusão Definitivo que firmou. Por fim, argumenta que “não se
pode retirar daplam'lka aquilo que se pretende decrescer Continua alegando que “a lei determina
a sua manutenção em planilha e a inclusão dos itens que se pretende acrescer, para que não haja
compensação e que o Atestado de Conclusão da Obra estaria em acordo com essa nova planilhareprograda da obra.

.- ODAEL SPADETO: V
O senhor Odael Spadeto, alega, em síntese, que assumiu seu mandato de lº de

janeiro de 2009, mas logo se afastou por motivo de doença e que ao assumir, encontrou a escola
fimcionando em situação precária, vez que a empresa contratada inicialmente não executou a

__ totalidade dos serviços contratados. Alega que notificou a Empresa Santa Maria Engenharia para -
' a conclusão dos serviços, concedendo-Ihe os prazos legais e que a mesma não manifestou

' interesse em continuar os serviços, motivo pelo qual convocou a segunda colocada. fª; &



Alega, finalmente que o tempo transcorrido em razão dos trâmites burocráticos
fizeram com que praticamente não tivesse acompanhado a execução da obra, bem como, seu
término, que ocorreu no mandado de seu sucessor. , -

Conclui frisando que não participou diretamente da execução e finalização dos
serviços, de seus pagamentos, inclusive encargos sociais e fundos de garantia, requerendo sua
exclusão da presente Tomada de Contas Especial.,

. FRANCISCO SAULO BELISÁRIO:

mérito:

ª)

b)

O senhor Francisco Santo Belisário alega inicialmente, em sede de prejudiciais de

A prescrição quinquenal da Tomada de Contas Especial, tendo em vista o lapso temporal
transcorrido entre a ocorrência dos fatos (2009) e a instauração da presente Tomada e
Contas Especial (2018). Para tanto, colaciona ementa de decisão do E. Superior Tribunal
de Justiça segundo a qual deve-se aplicar, por analogia, o lapso temporal de 5 (cinco) anos
previsto no art. lº do Decreto 2091032 e 1º da Lei 9.873/99, tendo em vista a ausência
de previsão legal de prazo para a atuação do Tribunal de Contas da União, sujeitando os
responsáveispela aplicação de repasses de verbas federais a provarem, “a qualquer
tempo, mesmo que decorridas décadas, a adequada aplicação dos recursos que um dia
geriram, em flagrante ofensa a princzjoios basilares do Estado de Direito, como a
segurança jurídica e ampla defesa. ”

A preScrícão decenal da Tomada de Contas Especial, em âmdamento na Instrução
Normativa nº 71t2012 do Tribunal de Contas da União. Segundo alega, o art. 6º, II da
referida Instrução Normativa estabelece que a instauração da TCE será dispensada quando
houver transcorrido prazo de 10 anos entre a data provável de ocorrência do dano e a
primeira notificação dos responsáveis pela autoridade administrativa e que este prazo
contaria, no caso sob análise, da data do evento, quando conhecida ou da data do fato pela
Administração.

Para tanto, apresenta demonstrativo com a data do pagamento de reajuste com
recurso de convênio (data do evento) e a data que estaria prescrito, restando apenas os dois últimos
pagamentos para prescrever, já que o responsável em questão, teria sido citado da abertura do
presente procedimento, em 21 de junho de 2018.

No mérito, alega, em síntese, o seguinte:

a) Possibilidade de uso do saldo remanescente dos recursos de convênios administrativos para
execução do obieto conveniado. com fundamento na Portaria federal interministerial nº
507/2011. Para tanto o responsável, Sr. Francisco Saulo Belisário, argumenta que um dos
fundamentos para sua responsabilização seria a prevista no item 2.2, letra .“”c do Termo do
Convênio, segundo o qual, ao Convenente caberia aplicar os recursos financeiros expressos
[10 convênio, exclusivamente para atender as despesas do plano de aplicação apresentado e
que o pagamento do reajuste contratual fazem parte, implicitamente, das despesas do Plano
de
da

Trabalho apresentado, vez que “sem a atualização do poder aquisitivo da moeda em face
inflação, a empresa contratada imerge em prejuízos e, em contrapartida, a Administração
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ª)

' aplicação;
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Pública enveredar—se em um enriquecimento ilícito”.

Alega também que o pagamento do reajuste feito à empresa contratada deu-se com recursos
de rendimentos provenientes de recursos do convênio , com permissivo do art. 73 da Portaria
Interministerial nº 507f2011, que dispõe que “os saldos remanescentes, inclusive os
provenientes das receitas obtidas nas aplicações financeiras realizadas, não utilizadas no
objeto pactuado, serão desvolvidos a entidade ou órgão repassador dos recursos, no prazo
estabelecido para a apresentação da prestação de contas”. e que a não utilização, total ou
parcial, dos rendimentos da aplicação financeira no objeto do Plano de Trabalho, quando não

, recolhidos, e causa de instauração de Tomada de Contas Especial, na forma do art. 82, Q lº,
inciso II, letra “e” da Portaria Interministerial nº 507/2011.

Cita ainda o acórdão 2707t2009 para reafirmar que os recursos provenientes de aplicações
financeiras podem ser utilizadas na execução do objeto conveniado, incluindo o pagamento
de reajustes financeiros.

Alega finalmente, que não houve ofensa aos demais dispositivos legais embasadores da
Tomada de Contas Especial, por parte do Responsável ora tratado, por não ter havido (no
período)-, qualquer acréscimo ou descréscimo contratual e que a contratação fora precedido
do devido processo licitatório.

Ausência de vedação expressa quanto ao pagamento de reajustes com recursos do convênio:
O Defendente Francisco Saulo Belisario alega que o Termo de Convênio, em nenhum
momento, veda o pagamento de reajuste com recursos de convênio. Para tanto, transcreve
trechos do Termo de Convênio e frisa três obrigações básicas:
l — aplicar os recurso financeiros do convênio exclusivainente para as despesas do plano de

2 — levar à apreciação do Concedente qualquer modificação;
3 — sujeição _às regras da Lei 8.666r'93.

Frisa, ao final, que nenhuma das obrigações citadas no Termo de Convênio impede a
utilização de recursos do convênio para pagamento de reajustes.

Existência de erro formal consistente na ausência de autorizacão expressa do Concedente -
para utilização dos recursos do convênio para pagamento de reajuste e a aplicação dos
princípios da razoabilidade e proporcionalidade, vez que ausente a desonestidade do gestor,
que apenas inobservou a formalidade de solicitar autorização prévia.

Inexistência dos elementos subjetivos dolo e culpa na ocorrência de erro formal. Para tanto,
o Defendente transcreve ementas de decisões do Tribunal de Contas da União e do Tribunal
de Justiça de Minas Gerais, ambos ressaltando que inexistindo dolo ou culpa, haverá apenas
irregularidade formal e inexistirá a reSponsabilidade pelo ressarcimento de eventual dano e
que & Iná-fé deve scr comprovada nos autos.

-Alega ainda, como demonstração da boa-fé do Defendente que o mesmo editou & Lei
Municipal nº 1887, de, 13 de dezembro de 2016, que em seu art. 2“ prevê que “o Poder
Executivo Municipal promoverá instauração de Tomada de Contas Especial, visando a

”apuração dos fatos e identificação dos reponsáveis, quantificação do dano a ser ressarcido
ao erário municipal, caso exista, com a consequente responsabilização”, reforçando a
integridade, honestidade e probidade do ato.
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-Ao final, pugna peio arquivamento da presente tomada de contas especial, por faltar os
elementos subjetivos, dolo e culpa.

Existência de prestação de contas parcial e liberação das parcelas subsequentes pelo
Concedente. O Defendente alega que o Estado, mesmo com o pagamento do reajuste com
recursos do convênio e mesmo após a prestação parcial das contas do convênio, ainda liberou
a segunda e a terceira parcela do convênio, pagas em abril de 2008 e dezembro de 2009,
respectivamente. Frisa que diante da irregularidade apontada, o Estado não deveria ter
efetuado o repasse dessas parcelas. Se assim o fez, concordou com os pagamentos de
reajuste com rendimentos do recurso do convênio e aprovou as prestações de contas parciais.

As contas finais obieto da presente Tomada de Contas Especial foi devidamente aprovada
pelo Estado do Espírito Santo. O defendente argumenta, com fundamento no art. 10 da
Instrução Normativa do Tribunal de Contas do Espírito Santo, de nº 32i2014, que prevê que
“serão arquivadas as tomadas de contas especiais, antes do encaminhamento ao Tribunal,
nas hipóteses de aprovação da prestação de contas especiais de convênio ou outro
instrumento congénere ”, que a aprovação da prestação de contas em questão deverá acarretar
o arquivamento do TCE nº 00212018.

O ordenador de despesas não e responsável por preiuizos-causados à Fazenda Pública por
agente subordinado que exorbitar das ordens recebidas. Alega o defendente que, salvo por
conivência, o ordenador de depesas não é responsável por danos causados por subordinado
que exorbitar das ordens recebidas, com fundamento no art. 80, % 2º do Decreto-Lei nº
200/67. Segundo alega, o ordenador de despesas, salvo conivência, não é responsável por
prejuízos causados à Fazenda Pública por agente subordinado que exorbitar das ordens
recebidas e que não agindo culposamente para o resultado danoso, transfere—se a
responsabilidade pela má aplicação dos recursos públicos a quem efetivamente concorreu
para o resultado.

Bis in idem nos cálculos constantes no Demonstrativo Financeiro. 0 Demonstrativo
Financeiro apresentado nos autos estariam incidindo em bis in idem. Argumenta, com fulcro
no art. ll da Instrução Normativa nº 332014, que os cálculos apresentados deveriam sofrer
incidência tão somente de juros de mora e de atualização monetária e que a incidência de
rendimentos de aplicação financeira (caderneta de poupança) representaria bis in idem,
vedado pela legislação pátria.

Em seus pedidos, o Sr. Francisco Saulo Belisário requer, preliminarmente, o reconhecimento
da tempestividade da defesa; o reconhecimento da prescrição, quínquenal e decenai e no
mérito, requer a procedência dos pedidos e o arquivamento da presente Tomada de Contas
Especial, bem como a aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade

. CARLOS ROGÉRIO DALVI GAVA:

O Sr. Carlos Rogério Dalvi Gava defendeu-se das alegações de ser o gestor no
período do término da obra com serviços ainda pendentes de execução, alegando, em síntese:

a) A prescrição quinouenal para instauração da Tomada de Contas Especial. Alega que teria
transcorrido mais de cinco anos entre a ocorrência dos Jfatos e o início do processo
administrativo de Tomada de Contas Especial, transcrevendo ementa de decisão do E.
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Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual, diante da lacuna legislativa no tocante ao
tempo para atuação administrativa do Tribunal de Contas da União, devendo ser adotado
o prazo quínquenal, por analogia aos arts. lº de Decreto 20.910/32 e lº da Lei 9.873/99,
vez que a “atuação administrativa deve encontrar limites temporais, sob pena de sujeitar
os reponsáveis pela aplicação de repasses de verbas federais aprovarem, eles, a qualquer
tempo, mesmo que decorridas décadas, a adequada aplicação dos recursos que um dia
geriram, em flagrante ofensa a principios basilares do Estado de Direito, como a
segurança jurídica e ampla defesa.”

Alega que no caso em tela, a instauração da TCE deu-se em 2018 e que o fato gerador foi em
2009, operando—se a prescrição quinquenal defendida, o que implicaria no arquivamento do
procedimento.

No mérito, alega, em síntese, o seguinte:

o Os serviços apontados como não executados, também não foram pagos, inexistindo dano ao
erário municipal pressuposto para a instauração da Tomada de Contas Especial. Alega que
o próprio Estado, através do Relatório de Visita Técnica elaborado pela GEPLAN,
reconheceu que “o repianilhamento (...) referente a utilização de saldo contratual foi
autorizado pelo Concedente” e que “as medições apresentadas estão de acordo com os
serviços estabelecidos, constando os serviços incialmente previstos e os serviços acrescidos
em função do replanilhamento, devidamente pagos, através das notas fiscais apresentadas. ”

Argumenta que os itens não executados e não pagos representaram cerca de 4,08% da totalidade
dos recursos destinados a ela.

'Reafmna que a obra precisava ser executada e efetivamente foi e que vários problemas forçaram
as modificações nas planilhas iniciais, mas que está em pleno funcionamento.

o A plataforma elevatória em pleno funcionamento e cumprindo sua função social. Alega que
a plataforma elevatória esta em funcionamento e cumprindo sua função, o que afastaria a
existência do dano ao erário, pressuposto da Tomada de Contas Especial. Para tanto,
transcreve parte do Relatório de Visita Técnica elaborado pela GEPLAN, a serviço do Estado

* do Espirito Santo, dando conta que o equipamento está instalado e em perfeito estado defuncionamento.

Corroborando seu entendimento, transcreve ementas de julgados do Tribunal de Justiça de Minas
Gerais e parecer do Ministério Público de Contas do Estado de Mato Grosso, em ação de
improbidade administrativa, ação popular e tomada de contas especial, respectivamente, segundo os
quais inexistinto ato lesivo (dano ao erário), não haverá ressarcimento. Quanto a este último, anexou
o parecer à defesa.

. Ao final, transcreve artigos da Instrução Normativa TCU nº 71/2012, na parte que determina o
arquivamento das tomadas de contas especiais nas hipóteses de comprovação de não ocorrência do
dano e que prevê que a autoridade competente providenciará a baixa da responsabilidade pelo débito
se o TCU considerar não comprovado o dano, arquivar o processo por falta de pressupostos de

, instauração ou desenvolvimento regular e arquivar a tomada de contas especial com fundamento no
. ' " _ art. ?º, II da Instrução Normativa (relativo a não comprovação da ocorrência do dano).

" '- Frisa, por fim, que a plataforma elevatória está sendo efetivamente usada pelos alunos da unidade .;
. de ensino e que, portanto, não haveria dano ao erário público municipal, não havendo que se falar
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em restituição de danos e prosseguimento da presente tomada de contas, requerendo seu
arquivamento.

. Existência apenas de um erro formal. Alega que existiu apenas a inobservância de procedimento
' consistente na ausência de pedido de decréscimo de serviços ao Concedente, ato este desprovido

de desonestidade, vício ou corrupção.

. Inexistência dos elementos subjetivos dolo e culpa na ocorrência de erro formal. Para tanto, o
Defendente transcreve ementas de decisões do Tribunal de Contas da União e do Tribunal de
Justiça de Minas Gerais, ambos ressaltando que inexistindo dolo ou culpa, haverá apenas
irregularidade formal e inexistirá a responsabilidade pelo ressarcimento de eventual dano e que
a rna-fé deve ser comprovada nos autos.

Alega ainda, como demonstração da boa-fé do Defendente que o mesmo editou a Lei Municipal
nº 1887, de 13 de dezembro de 2016, que em seu art. 2º prevê que “o Poder Executivo Municipal
promoverá instauração de Tomada de Contas Especial, visando a apuração dos fatos e
identificação dos reponsáveis, quantificação do dano a ser ressarcido ao erário municipal,
caso exista, corn a consequente responsabilização”, reforçando a integridade, honestidade e
probidade do ato.

Ao final, pugna pelo arquivamento da presente tomada de contas especial, por faltar os
elementos subjetivos, dolo e culpa.

. Existência de prestação de contas parcial e liberação das parcelas subsgguentes pelo
Concedente. O Defendente alega que o Estado continuou fazendo os repasses das parcelassubsequentes. '

. As contas finais obieto da presente Tomada de Contas Especial foi devidamente aprox—zada pelo
Estado do Espírito Santo. O defendente argumenta, com nitidamente no art. 10 da Instrução
Normativa do Tribunal de Contas do Espírito Santo, de nº 3232014, que prevê que “serão
arquivadas as tomadas de contas especiais, antes do encaminhamento ao Tribunal, nas
hipóteses de aprovação da prestação de contas especiais de convênio ou outro instrumento
congénere”, que a aprovação da prestação de contas em questão deverá acarretar o
arquivamento do TCE nº 0029018.

. O ordenador de despesas não é responsável pelos atos dos subordinados, salvo por conivência.
_Defendente alega ainda, com fundamento no art. 80, € 2º do Decreto-Lei nº 200/67, que o
ordenador de despesas, salvo conivência, não é responsável por prejuízos causados a Fazenda

' Pública por agente subordinado que exorbitar das ordens recebidas e que não agindo
culposamente para o resultado danoso, transfere—se a responsabiliade pela má aplicação dos
recursos públicos a quem efetivamente concorreu para o resultado.

: Por fim alega que os cálculos constantes no Demonstrativo Fina_npeiro apresentado nos. autos
estariam incidindo em bis in idem. Argumenta, com fulcro no art. 11 da Instrução Normativa
nº 32/2014, que os cálculos apresentados deveriam sofrer incidência tão somente de juros de
mora e de atualização monetária e que a incidência de rendimentos de aplicação Enanceira
(caderneta de poupança) representaria bis in idem, vedado pela legislação pátria.

. Em seus pedidos, o Sr. Carlos Rogério Dalvi Gava requer, preliminarmente, o reconhecimento
_ da tempestividade da defesa; o reconhecimento da prescrição quinquenal e no mérito, requer a

procedência dos pedidos e o arquivamento da presente Tomada de Contas Especial, bem comoas



a aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade

Aberto o prazo para alegações finais, 0 Srs.. Francisco Saulo Belisário e Carlos
Rogér'io'Dalvi Gava apresentaram seus argumentos de defesa e a eles acrescentaram trechos dos
depoimentos das testemunhas ouvidas nos autos, que corroboram seus argumentos de defesa,
reiterando pela procedência de seus pedidos. Da mesma forma, o Sr. João Sanção Fontan repetiu os
argumentos de defesa e acrescentou entendimentos de doutrinadores, frisando que a obra atendeu
sua finalidade, corn respaldo no princípio da eficiência e da supremacia do interesse público.

VII. - DO PARECER DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS
"* ' ., ESPECIAL

Na opinião desta Comissão de Tomada de Contas Especial, os fatos apurados no
processo, de início, indicariam a ocorrência de prejuízo ao Erário Municipal oriundo dos encargos
e atualizações advindas do pagamento de reajuste ao contrato com recursos do convênio nº
33249005, bem como, pela execução parcial do objeto pactuado, que ocasionou o pagamento de
equipamentos e serviços planilhados e incluídos no convênio, com recursos próprios, o que
motivou a instauração deste processo de tomada de contas especial, conforme previsto no inc. I
do artigo lº da Instrução Normativa TC nº 32, de 04 de novembro de 2014.-

l. PAGAMENTO DE REAJUSTE AO CONTRATO COM RECURSOS DO CONVÉNIO
Nº 332)“ 2005:

Relativamente aos encargos e atualizações advindas do pagamento de reajuste ao
contrato com recursos do convênio nº 3322005, o Município pagou com recurso de convênio o
valor total de R$ 62.916,30 (sessenta e dois mil, novecentos e dezesseis reais e trinta centavos),
referente ao reajuste do contrato nº 26402007, firmado entre esta municipalidade e a empresa
Santa Maria Engenharia Ltda. Posteriormente, mediante exigência do Estado, no fim do ano de,

, 20l6 e parte de 2017, o município restituiu de forma parcelada o valor equivalente ao principal,
com as devidas correções e encargos moratórios pelo fato de ter sido efetuado o pagamento de
reajuste com recurso de convênio.

. Apresentadas as defesas e feita a devida instrução processual, inclusive com oitiva de
testemunhas e das pessoas apontadas como responsáveis, temos que, quanto ao fato acima, cujo
responsável apontado nos autos seria o Sr. Francisco Saulo Belisário, & defesa alegou, em
síntese, os seguintes pontos:

. A prescrição quinquenal da Tomada de Contas Especial:

. A prescrição decorre] da Tomada de Contas Especial:

- Análise da Comissão:

”Quanto a estes dois pontos da defesa, alegados pelo Sr. Francisco Saulo Belisário,
temos que o tema é controvertido e voltou a ser alvo de discussão recentemente, haja vista as

. Repercussões Gerais reconhecidas pela Suprema Corte. -
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Segundo o disposto no art. 37, ê—Sº da Constituição Federal:

[“A lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos praticados por qualquer agente,
servidor ou não, que causem prejuízos ao erário, ressalvadas as respectivas ações de
ressarcimento”

A doutrina, interpretando esse dispositivo constitucional, entendeu, em sua maioria,
que a Constituição Federal estabeleceu uma hipótese de imprescrítibilidade em relação às ações
de ressarcimento ao erário causado por qualquer agente, servidor ou não, principalmente pelo

' julgamento do Mandado de Segurança n. 26. 210— 9fDF, por meio do qual decidiu deixar assente

que as ações de ressarcimento movidas pelo Estado contra os agentes causadores dos prejuízos
são imprescritíveis.

Como já dito, recentemente, no entanto, o Supremo Tribunal Federal afetou alguns
temas como de repercussão geral, relativos ao alcance da imprescritibilidade e a interpretação do

. ' ' Art 37, êSº da Constituição Federal. São eles o tema 666 - imprescrítibilidade das ações de
”ressarcimento por danos causados ao erário, ainda que o prejuízo não decorra de ato de
improbidade administrativa; tema 897 '— prescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário
em face de agentes públicos por ato de improbidade administrativa; e tema 899 prescritibilidade
da pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas.

Outros Tribunais, como o Superior Tribunal de Justiça também estão emitindo novos

entendimentºs acerca do alcance da imprescritibilidade. Uma vez que o procedimento de Tomada
de Contas Especial tem por objetivo o ressarcimento por danos ao erário, eventual alteração do
entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre o prazo de prescricional da pretensão
ressarcitória trará impactos para a Tomada de Contas Especial, sobretudo no que diz re5peito aos
prazos estabelecidos para o seu processamento

A Instrução Normativa 7lf2012 do TCU, com as alterações promovidas pela IN
?612016, efetivamente dispõe em seu artigo 6º, II que a instauração da TCE será dispensada
quando houver transcorrido prazo superior a dez anos, salvo determinação em contrário do
Tribunal de Contas da União. Referida disposição, no entanto, não trata de prescrição, mas
constitui permissivo para não instauração de TCE nos casos especificamente apresentados nos

. , incisos I e II, mas que não impede a sua instauração, caso o Tribunal assim determine.

' Segundo o Manual de Tomada de Contas da Controladoria Geral da União, a
contagem do tempo se inicia com a data fixada para apresentação da prestação de contas (nos
casos de omissão ou da não comprovação da aplicação dos recursos) e, nos demais casos de

" “ressarcimento ao erário, da data do evento, quando cenhecida, ou da data de ciência do fato pela
Administração.

'Nesse sentido, seguem alguns enunciados do TCU:

“A dispensa de instauração de Tomada de Contas Especial (TCE) quando decorridos dez anos
entre a data provável de ocorrência do dano e a primeira notificação dos responsáveis não é
regra absoluta, mas uma faculdade, em que é avaliada a razoabilidade de se prosseguir a
investigação do caso concreto, sopesand'o & disponibilidade da documentação necessária para
tanto, dentre outros aspectos.'
O transcurso do lapso de dez anos para dispensa de instauração da tomada de contas especial,
apesar de admitido em tese, precisa ser avaliado em confronto com os elementos disponíveis

ª TCU, Acórdão 2223r'2014, Plenário, Relator José Múcio Monteiro, Sessão em 27!08f2014
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em cada caso, com o objetivo de verificar se houve, de fato, prejuízo ao pleno exercício do
contraditório e da ampla defesa.2

Inobstante a discussão em torno do assunto e o tema relativo ao alcance da
_ imprescritíbilidade estar pendente de julgamento pelo Supremo, com relação ao prazo para

instauração da Tomada de Contas Especial visandoo ressarcimento do débito, entende o TCU
que a pretensão é imprescritível, conforme interpretação do Art. 37, IX da Constituição Federal,
e da súmula 282 do TCU.

No entanto, caso o Supremo Tribunal Federal entenda que é prescrítível a condenação
em ressarcimento decorrente de decisão de Cortes de Contas, havera impacto nos processos de
Tomada de Contas Especial em tramitação.

. O Superior Tribunal de Justiça também esta vacilante em suas decisões sobre o tema.
Em julgado do ano de 2009, a Segunda Turma do Tribunal entendeu que é imprescritível &

,. instauração de Tomada _de Contas Especial para apuração de danos causados ao erário e
ressarcimento do prejuízo, em decorrência lógica da imprescritibilidade de ressarcimento ao
erário reconhecida pelo STF :

ADMINISTRATIVO. TOMADA DE CONTAS. ESPECIAL. DANO AO ERÁRIO.
RESSARCIMENTO. IMPRESCRITIBILIDADE. MULTA, PRESCRIÇÃO
QUINQUENAL. ART. iº DA LEI 9.8?3i'i 999. INAPLICABILIDADE. ]. A pretensão de
ressarcimento por prejuízo causado ao Erário é imprescritível. Por decorrência lógica,
tampouco prescreve a Tomada de Contas Especial no que tange à identificação dos
responsáveis por danos causados ao Erário e à determinação do ressarcimento do prejuízo
apurado. Precedente do STF. 2. Diferente solução se aplica ao prazo prescricional para a
instauração da Tomada de Contas no que diz respeito à aplicação da multa prevista nos arts.

.57 e 58 da Lei 8.44311992. Em relação à imposição da penalidade, incide, em regra, o prazo
quinquenal. 3. Inaplicáve! à hipótese dos autos o disposto no Art. lº da Lei 9.8?3“ 999, que
estabelece que, nos casos em que o fato objeto da ação punitiva da Administração também
constituir crime, a prescrição reger-se-á pelo prazoprevisto na lei penal. Isso porque a
instância de origem apenas consignou que as condutas imputadas ao gestor público não
caracterizavam crime, sendo impossível depreender do acórdão recorrido a causa da
aplicação da multa. Dessa forma, é inviável, em Recurso Especial, analisar as provas dos
autos para verificar se a causa da imputação da multa também constitui crime (Súmula WSTJ).
4. Recursos Especiais parcialmente providos para afastar a prescrição relativamente ao
ressarcimento por danos causados ao Erário.21 21 Resp 894.539IPI, Rel. Ministro HERMAN
BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 20f08i2009, DJe 27f08f2009.

. Entretanto, recentemente a Primeira Turma do Tribunal entendeu que o procedimento
de Tomada de Contas Especial não equivale a uma Ação de Ressarcimento ao Erário, razão pela

' qual não incide a regra do Art. 37, êSº da CF que trata da imprescritibilidade. Segundo a Corte,
, apenas a Ação de Ressarcimento ao Erário ajuizada perante o Poder Judiciário é imprescritível,

de modo que para instauração de Tomada de Contas Especial incide o prazo prescricional de 5
anos, aplicado por analogia aos arts. lº do Decreto 20.910! 32 e lº da Lei 9.873/99, entendimento
este defendido pelo responsável Francisco Saulo Belisário, em sua defesa. A defesa apresentada
transcreveu a ementa do julgado (Resp. 1480350338, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, Dje
1242016),

O STJ entende que, nos termos das decisões do STF, a Ação de Ressarcimento ao '
Erário é imprescritível. Além disso, uma vez que o alcance do disposto no Art. 37, êSº da CF e

&j'» .)
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: TCU, Acórdão 60182015, Segunda Câmara, Relator Marcos Bemquerer Costa, Sessão 25r'08í2015. rª,-xii %*
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matéria constitucional, não cabe ao STJ julgar ,o alcance da norma constitucional em seus
julgamentos. No entanto, conforme destacado acima, a Primeira Turma apreciou a materia
relativa ao prazo de prescrição para instauração de TCE, decidindo que para instauração desse
procedimento “não incide a regra constitucional do Art. 37, êSº da CF, mas sim as normas que
regulam o procedimento administrativo, ou seja, arts. 1º do Decreto 20.910/32 e iº da Lei
9.873? 99. Entendeu & Primeira Turma que diversamente do exercício do direito de ação na Ação
de Ressarcimento ajuizada perante o Judiciário, a aplicação de multa e condenação em
ressarcimento promovida pelo TCU revela exercício do seu podenf'dever de velar pelas contas
públicas.

Quanto ao Tema 89? — prescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário em
face de agentes públicos por ato de improbidade administrativa, o c. Supremo Tribunal Federal,
por maioria, fixou a seguinte tese: “São imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário
fundadas na prática de ato dolosa tipgicado na Lei de Improbidade Administrativa ” (Plenário,
em 08, 082018).

Já“ com relação ao, Tema 899, que refere-se a prescritibilidade da pretensão de
ressarcimento ao erário iiindada em decisão de Tribunal de Contas, houve determinação para
suspensão do processamento de todas as demandas pendentes em tramitação no território
nacional que estivessem em debate a prescrição do pedido de ressarcimento ao erário baseado
em título de Tribunal de Contas.

Resta claro, portanto, que o tema esta'. nebuloso e inconclusivo perante os tribunais
superiores, o que, a nosso sentir, apresenta-se temerário seu acatamento por esta Comissão de
Tomada de Contas Especial, embora os argumentos apresentados sejam plausíveis e bem
fundamentados. Há que se aguardar, a nosso ver, a pacificação do tema junto aos tribunais
superiores, em especial, o julgamento do Tema 899 — Repercussão Geral — sobre a

“_ prescritibiiidade da pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de
Contas.

. Ademais, o Tribunal de Contas do Estado do Espirito Santo, órgão fiscalizador do
convênio em questão, não possui regulamentação expressa simiiar ao disposto no art. 6º, inc. iI
da instrução Normativa 7151012 do TCU, com as alterações promovidas pela IN 752016,
segundo o qual será dispensada a instauração de tornada de contas especial quando houver
transcorrido prazo superior a dez anos, salvo determinação em contrário do Tribunal de Contasda União. -
. Possibilidade de uso do saldo remanescente dos recursos de convêniosadministrativos

para execução do objeto conveniado, -com fundamento na “portaria federal
interministerial nº 5079011.. . , . ,. . O

. Ausencia de vedaçao expressa no instrumento de convenio quanto ao pagamento de Oreajustes com recursos do convênio:

. Existência de erro forma] consistente na ausência de autorização expressa do Concedente
para utilização dos recursos do convênio para pagamento de reajuste e a aplicação dos |

_ princípios da razoabilidade e proporcionalidade, vez que ausente a desonestidade do gestor, . ªi,
que apenas inobservou a formalidade de solicitar autorização prévia. ª' V

'- Inexistência dos elementos subjetivos dolo e culpa na ocorrência de erro forma]. 3X

W:.

%%
.“;



Folhas

HALL

— Análise da Comissão:

Quanto aos pontos acima transcritos, razão assiste ao Sr. Francisco Saulo Belisário
quando refuta o argumento de ilegalidade da utilização de recursos de rendimentos financeiros
para despesas do objeto do Plano de Trabalho e destaca que o instrumento do convênio aqui
tratado não veda expressamente a utiiização dos recursos a que trata para pagamento do reajuste.
No entanto, forçoso reconhecer que, mesmo considerando ser o caso de pagamento de reajuste
com recurso de convênio, o procedimento não foi observado como deveria. Não houve a
solicitação da autorização competente para tanto, o que tornou o procedimento irregular-

Em análise atenta às disposições do Termo de Convênio, verfrcamos que nada há que
impeça expressamente a utilização do recurso do convênio em questão para pagamento de reajuste
_do contrato. Ao contrário, observa-se que as vedações referem-se a utilização de recursos do
convênio para demais-despesas, expressamente previstas na Cláusula Sexta do Instrumento de
Convênio, que segue transcrito:

“CLÁUSULA SEXTA _ DAS PROIBIÇÓES

É vedada a utilização dos recursos transferidos pelo CONCEDENTE, sob pena de nulidade
do ato e responsabilidade do agente, para:
a — realização de despesas a titulo de taxa de administração, de gerência ou similar;
b — finalidadediversa da estabelecida neste instrumento, ainda que em caráter de emergência;
e — realização de despesas em data anterior ou posterior à sua vigência;
(! — realização de despesas com taxas bancárias, com multas, juros ou correção monetária,
inclusive, referentes a pagamentos ou recolhimentos fora dos prazos;
e — repasses para clubes, associações de servidores ou quaisquer entidades congêneres,
excetuadas creches e escolas para o atendimento pré-escolar;
f— realização de despesas com publicidade, salvo as de caráter educativo, informativo ou de
orientação social, das quais não constem nomes, símbolos ou imagens que caracterizem
promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos;
g — repasses como contribuições, auxílios ou subvenções às entidades privadas com fins
lucrativos.”

Não há, portanto, vedação expressa a respeito da utilização de recurso do convênio
para custeio de reajuste contratual, subsistindo, no entanto a necessidade de solicitar a devida
autorização, através de aditivo de acréscimo de serviços que possibilite a utilização de
remanescente de recurso de convênio repassado. O Termo de Convênio nº 332/2005, previa,
dentre as obrigações do Convenente:

“CLÁUSULA SEGUNDA _ DAS OBRIGAÇÓES

2.2 — A0 ÇONVENENTE:

o) Requerer à CONCEDENTE, qpando necessário e devidamente justificada, a prorrogação
do prazo de execução do CONVENIO, até 30 (trinta) dias antes do vencimento do mesmo,

- bem como qualquer outra alteração desde que não sejam modificados 0 seu objeto ou as suas
metas.”

“CLÁUSULA OITAVA __ DA VIGÉNCLA

SUBCLÁUSULA PRI MElRA: Este convênio poderá ser alterado a qualquer tempo,
mediante Termo Aditivo, desde que não seja modificado o seu objeto, havendo a necessidaden -

nas,
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de submissão do termo aditivo à prévia analise da Procuradoria Geral do Estado, devendo a
soíicitação ser encaminhada com antecedência mínima de 30 (trinta) dias em relação à data
de término do período de vigência, acompanhada da prestação de contas parcial, quando
implicar compiementação de recursos financeiros.”

Percebemos, portanto, que as receitas decorrentes das aplicações financeiras
realizadas pelo convenente são valores que não foram inicialmente previstos para a consecução
do objeto do convênio e que poderiam sim, a nosso ver, ser utilizadas na ampliação da execução
do objeto conveniado (assim como qualquer outra sobra financeira não prevista na pianílha inicial
da obra), porém, mediante o aditivo competente, com a autorização para a ampliação dos serviços
inicialmente previstos. Da mesma forma, os saldos remanescentes de outro natureza.

Assim, com fundamento na Portaria nº 507/2011 e por interpretação dos termos do

: instrumento de convênio em questão (Termo de Convênio nº 332/2005), entendemos que se
mostra possivel a utilização do saldo remanescente de recursos de convênios para a ampliação
da execução do objeto pactuado, desde que devidamente justificado pelo Cºnvenente e autorizado
pelo concedente, vez que o procedimento não se encontra vedado pelo instrumento de convênio
pertinente ao caso. Portanto, foi inobservado apenas o procedimento formal para a utilização do
recurso de convênio para pagamento de reajuste do contrato.

Durante a tramitação do feito, as testemunhas ouvidas reforçam a tese de defesa,
segundo o qual o pagamento de reajuste com recurso de convênio sem que fossem observados os
procedimentos legais pertinentes se deu por equívoco, escoimadas de qualquer dolo ou mesmo
'de culpa. Seguem trechos dos depoimentos citados:

“Que não se lembra com certeza mas que se houvessem pedidos de pagamentos de
reajustes, eram pagos. Mas que pelo que lembra, nesse periodo eram poucos pedidos
dessa natureza. Que não tem muita certeza, mas que acha que “nesses anos mais
iniciais ” (2005, 2006 e outros anos anteriores), não era muito cobrada a
classificação de despesa. Que a classificação se dava basicamente entre convênio e
recurso próprio e que mesmo os auditores do Tribunal de Contas do Estado, quando
vinham fazer as auditorias, não puniam quando verificavam ausência de
classificação equivocada, apenas orientavam.(_. ) Que nenhum pagamento era feito
sem a devida tramitação processual e sem autorização, mesmo que verbal, do
secretário. Que o acompanhamento era feito pelo então secretário de educação, Sr.
Edinaudo Rabelo. Que todos os processos de pagamento, quando chegava a
contabilidade, já tinham passado por todos os setores, como Assessoria Juridica,
Gabinete, Secretário e outros necessários. Que não se lembra se na época era praxe
.a existência de informação nos autos do processo, durante sua tramitação, quanto a
fonte de recurso a ser utilizada para os pagamentos, mas que eram sempre definidos
entre recurso próprio e de convênio.(... ) Que por fim, a depoente acrescentou que
tem quase certeza que existe nos arquivos do MuniCipio, a devida autorização da
SEDU para que o municipio pudesse utilizar recursos do Convênio para pagamento
dos reajustes e que o “Baiano” (Edinaudo Rabello), então secretário de Educação,
em muito criterioso com relação a este tipo de procedimento e que tinha muito acesso
a Secretaria Estaduai de Educação e como ele faleceu, não pode confirmar a
existência dessa autorização. (depoimento de Vera Lúcia Pizzol Vigna, contadora do
Municipio — p. 990/991)

" Que os processos tramitavam por todos os setores antes de chegar para liquidação
e pagamento. Que os processos já estavam com todas as informações necessárias,
quando chegava ao setor da depoente. Que não se lembra se quando os processos(“&
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chegavam ao seu setor, já existia informação quanto'a fonte de recurso a ser
utilizada. Que para a depoente, pagamentos de reajustes de contrato era algo novo,
prinmpalmente porque estava iniciando suas funções no setor de liquidação e que
após ter sido capacitada para tanto, que teve a devida informação que reajustes eram
pagos com recursos diversos do recurso de convênio. ” (depoimento de Neuzeli
Bravim — p. 992/993)

“Que antes as fontes de recursos eram juntas e que posteriormente começou-se a
fazer as separações, mas que não se lembra a partir de quando começou-se a fazer
essa separação por fonte de recurso já vinha constando nos autos dos proccessos de
pagamento. Que mesmo considerando a hipótese de não constar a informação da
fonte de recurso nos autos, sendo pagamento referente a um convênio (e essa
informação consta das planilhas que »instruiam o processo), o pagamento era feito
com recursos desse convênio, empenhados globalmente logo após o término da

arªrª“

<%

. licitação. (. . ) que os reajustes até então eram praticamente inéditas ” (Efigênia Lopes
Padoeni — Encarregada do Setor de Empenhos — p. 994)

“Que até 200 7/2008, as obras que o Municipio contratavam eram obras pequenas e
que as empresas não solicitavam reajustes cantratuais. Por isso, não era comum, até
então, o pagamento de reajustes a contratados. (.. ) Que até então não se recorda de
ter havido solicitação de pagamento de reajuste com recursos de convênio junto a
SEDU (...) Que neste periodo (2007/2008), os processos de pagamento de reajustes
leram iniciados com cópia do contrato, que por sua vez se referia a um convênio
(Quando era o caso) e com planilha de medição relativa ao recy'uste solicitado e que
antes da análise do prefeito e do setor jurídico, os auros eram remetidos a
contabilidade para informação de dotação orçamentária e como existia planilhas de
um convênio nos autos, o setor contábil informava a dotação orçamentária relativo
ao convênio (empenho global) e somente posteriormente que os autos eram rmetidos
ao setror juridico, que fazia análise de legalidade do reajuste (...). que somente após,
aos autos eram remetidos novamente ao Gabinete, _cuja chefia fazia análise da
existência de peças necessárias C.. ) Que da forma como os processos de reajuste
eram instruídos até então, qualquer pessoa que o “pegasse ”, pagaria com recurso
de convênio. ”(Maríleida Pinon — Chefe do Gabinete e Assessora Jurídica — p.995l997) '
"Que por ser pagamento referente ao convênio, utiliza-se sempre recurso do
empenho global. C..) Que não se lembra de ter tramitado processos anteriores de
reajustes. (..) Que tramitando o processo com informação de ser recurso do
convênio, o setor que efetua o pagamento obrigatoriamente deverá fazê-lo com
recurso do convênio (... ) Que acredita que o pagamento de reajuste com recursos de
convênio foi um equívoco e que .Os servidores envolvidos o fizeram por
desconhecimento ” (servidora Laurisa Vargas Bueno Serpa — chefe da tesouraria — p.
' 1 002)

“...Que não se lembra especgficamente do pedido de reajuste da empresa Santa
Maria, mas que sabe que até os anos de 2007/2008, nunca tinha visto pedido de
pagamento de reajuste, feito pelas empreiteiras que aqui executavam obras e serviços
de engenharia... ” (Dalton Guarnier '— Secretário de Obras e Serviços Urbanos — p.
1010)

"»
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Restou demonstrado ainda (corroborando a tese de defesa) que até o ano que foi
reaíizado o procedimento questionado (2007/2008), o município não possuía muitas obras e que
as que existiam, não teriam solicitado pedido de reajuste contratual e, ainda que a forma como o
processo foi instruído favorecia o pagamento do reajuste com o recurso do convênio.

Para tanto, vale transcrever os trechos dos depoimentos de testemunhas nesse sentido:

,. “Que o processo de reajuste da Santa Maria Engenharia tramitou da forma acima
relatada. Que da forma como os processos de reajustes eram instruídos até então,
qualquer pessoa que o pegasse ª pagaria com recurso de convênio. ” (depoimento de
Marileida Pinon)

Os depoimentos deixam claro & ausência de intenção consciente e deliberada no
sentido de causar dano ao erário ou locupletar—se ilicitamente, às custas de recurso público. Ao
contrário, demonstram a boa-fé de todos os envolvidos.

É certo que a responsabilização administrativa perante os tribunais de contas se dá
de forma subj etiva, conforme pacificado na jurisprudência do TCU:

.». A responsabilidade dos administradores de recursos públicos, esccrada no parágrafo único
' do art. ?0 da Constituição Federal (...) segue a regra geral da responsabilidade civil. Quer

dizer, trata—se de responsabilidade subietiva. O fato de o ônus de provar a correta aplicação
dos recursos caber ao administrador público não faz com que a responsabilidade deixe de ser
subjetiva e torne-se objetiva. Esta, vale frisar, é responsabilidade excepcional, a exemplo do

. que ocorre com os danos causados pelo Estado em sua interação com particulares — art. 37“, 5
6º, da Constituição Federal.

, "A responsabilidade subietiva, vale diner= possui como um dos seus pressupostos a
, " _ existência do elemento culpa.” (Acórdão nº 249f2010 - Plenário)” (grifamos)

' r$"

, Diversas outras deliberações da Corte de Contas posicionam-se expressamente nesse
_ sentido, entre elas os Acórdãos nº 46f2001, nº 1395/2003, nº 33/2005, nº 46/2006, nº 9732006 e
nº 4873008, todos do-Plenárío. '

É importante ressaltar gue, no plano subjetivo, a culpa [lªto sensu! sempre
haverá de ser demonstrada. Ao contrário, na doutrina objetiva, a culpa é deixada de lado; não
é fundamento para a responsabilização. O que importa é a relação de causalidade entre o mal
sofrido e o fato que gerou o dano. É a aplicação do princípio segundo o qual toda a pessoa que
causar prejuízo a outra tem o dever de repara-lo, sem a necessidade de se cogitar da culpa do
agente. “Basta, portanto a prova da ação ou omissão do réu, do dano e da relação de causalidade.”
(GONÇ ALVES, Carlos Roberto. p. 88). Aqui, não há que se cogitar de culpa, sendo suíiciente a
demonstração do dano causado e do nexo de causalidade entre a conduta do agente e o dano, sem
perquirição da culpa. Não é o caso das tomadas de contas especiais.

Esta comissão entende que realmente restou provado nos autos a ausência de dolo no

ato praticado pelo então gestor, que se resume em erro formal, ao autorizar o pagamento de
reajuste com recursos do convênio“, sem autorização do concedente. Restou provado, por todos

,- x . os depoimentos prestados, que a inobservância das formalidades exigidas para o caso deu—se pelo
' pagamento equivocado, sem nenhuma decisão, deliberada e consciente, direcionada à prática do

ato. Ao contrário, assim foi feito por desconhecimento dos servidores responsáveis pela
classificação do elemento de despesa e fonte de recurso, fato que não foi constatado por ninguém,
nem mesmo pelo gestor no momento de autorizar o pagamento.

CBN
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Portanto, presente está, no nosso sentir, a boa-fé do gestor responsável pelo
de reajuste com recurso de convênio, desprovido da prévia autorização do

. “Existência de prestação de contas parcial e liberação das parcelas subsequentes pelo
Cancedente.

. Do dever _de fiscalizar do órgão concedente — Princípio nemo auditar propria»:
turpirudinem a/Iegans (ninguém pode se beneficiar da própria torpeza)

- Análise da Comissão:

Nolprimeiro ponto, vale mais uma vez lançar mão das cláusulas do instrumento de
convênio, para maior compreensão das obrigações pertinentes ao concedente do recurso em questão.

“CLÁUSULA SEGUNDA — DAS OBRIGACOES
Para consecução do objeto expresso na Cláusula Primeira, compete:2.1 —- Ao CONCEDENTE: _ ª
a) Prover os recursos financeiros necessários à execução do objeto deste CONVENIO, na forma
do cronograma de desembolso apresentado no plano de trabalho, observada a sua disponibilidade
financeira;
b) Avaliar os projetos e as planilhas de ouso da obra,“ com exame dos valores unitários e global,
orçados pela CONVENENTE;
c) Acompanhar a execação deste convênio por intermédio de sua equipe técnica, empresa ou
profissional habilitado, credenciado;
d) Fazer a avaliação das medições dos serviços efetuados pela CONVENENTE, realizando

' vistoria “in loco” de cada etapa concluída das obras;
e) Analisar e aprovar as prestaªes de contas da CONVENENTE de cada parcela liberada
visando a liberação do recurso correspondente à etapa subseg nente;
'f) Efetuar vistoria final da obra, conferindo todos os quantitativos executados e o total
cumprimento das especificações técnicas; A
g) Analisar e aprºvar a prestação de contas final do CONVENIO.”

Portanto, razão assiste ao defendente quando alega que o Estado não deveria ter
efetuado o repasse da segunda e da terceira parcela do convênio, pagas em abril de 2008 e dezembro
de 2009, respectivamente, considerando a irregularidade do pagamento de reajuste com recurso de
convênio, apontada por ele mesmo posteriormente — após muitos anos. Portanto, o Estado não
deveria ter liberado o recurso correspondente às etapas seguintes do convênio, já que estas estavam
condicionadas, pelos próprio termo de convênio; à aprovação da prestação de contas da parcela
anterior (prestação de contas parcial).

Ao todo, houve cinco pagamentos de reajustes à empresa contratada, nas seguintes datas:

ORDEM DE PAGAMENTO DATA7.182 13/12/2007723 22/02/2008724 22/02/20082.828 28/05/2008' 3.853 11/07/20084.078 22/07/2008
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Inob'stante os pagamentos terem sido efetuados nas datas acima citadas, o Estado efetuou
a liberação da segunda parcela no valor de R$ 414.855,18 (quatrocentos e quatorze mil, oitocentos
e cinquenta e cinco reais e dezoito centavos) e ,da terceira parcela no valor de R$ 414.855,18
(quatrocentos e quatorze mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais e dezoito dentavos) nas datas de
abril de 2008 e novembro de 2009, respectivamente. (conforme consta no Relatório de VisitaTécnica — pág. 56 e seguintes dos autos) -

Fácil verificar, portanto, que a liberação da segunda parcela do convênio se deu após o
pagamento de dois processos de reajustes com recursos do convênio (de 13? 1212007 e de
23029008) e o Estado (SEDU) nada disse à respeito de uma possível irregularidade no
procedimento, mesmo diante de seu dever de aprovar as prestações de contas das parcelas anteriores

--,-_co'mo condição para a liberação das seguintes (conforme consta expressamente no termo de
convênio). “

Ademais, o Estado não se liberou a segunda parcela, como também o fez corn a terceira
parcela,“ liberada em noVembro de 2009, após todos os pªgamentos questionados posteriormente.

Como acima transcrito, ao Estado caberia analisar e aprovar as prestações de contas da
' convenente relativamente a cada parcela liberada, como condição para a liberação do recurso

correspondente à etapa subsequente. Portanto, se houve ato culposo por parte do gestor do
conveniente também houve de i nal forma e na mesma ro or ão uanto ao concedente.
Ambos erraram e ambos deveriam arcar com suas responsabilidades de igual forma, solidariamente.

Esta Comissão entende como importante frisar que todo o dano ao erário municipal
atribuído ao Sr. Franscisco Saulo Belisário são oriundos exclusivamente das correções e atualizações
incidentes sobre o valor principal (valor este que já caberia ao Município custear). Em outras

palavras, nada haveria de dano ao erário municipal quanto ao procedimento aqui tratado, caso o
, Estado do Espirito Santo _ através da Secretaria de Estado do Educação, tivesse efetivamente
analisado e aprovado a prestação de contas das parcelas anteriores e, caso apurasse efetivamente a
irregularidade do pagamento feito, não tivesse liberado & parcela seguinte — como era de sua
obrigação.

E outra, se aprovou a prestação de contas das parcelas recebidas e utilizada para
; pagamento do reajuste (condição para liberação das parcelas seguintes), não poderia, anos depois,
questionar o procedimento e atribuir responsabilidade exclusiva ao convenente e, consequentemente
ao. seu gestor.

' Quanto ao segundo ponto, também fica evidente, na transcrição acima, que o concedente
(Estado do Espírito Santo, através da Secretaria de Estado da Educação) tinha o dever de
acompanhar a execução da obra, fazer a avaliação das medições dos serviços efetuados realizando
vistoria in foco de cada etapa concluída da obra, analisar e aprovar as prestações de contas da
Convenente de cada parcela liberada visando a liberação do recurso correspondente à etapa
subsequente. Portanto, o dever de fiscalização do concedente deveria ter sido exercido
concomitantemente com a execução de obra, o que não ocorreu na prática.

O defendente Francisco Saulo Belisário transcreveu parte do depoimento da Srª
Marileida Pinon, que assim se manifesta:

“ºq ue não se lembra da SEDU ter feito auditoria in loco na obra, durante sua execução. Que essa
P
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fiscalização somente doi feita após o término da obra. Que esse comportamento e' “estranho”, já
que os projetos da obra foram todos elaborados pela própria SEDU (...) que os órgãos
concedentes demoram muito para vir fiscalizar os obras e que isso traz prejuízos aos munícipes,
vez que as provas ficam dificultadas.”

Dessa forma, entendemos que houve sim, falha do Estado quando aprovou a prestação
de contas parcial com pagamento de reajuste com recurso do convênio, realizados pelo Cºnvenente,
na gestão do Sr. Francisco Saulo Belisario, com liberação das parcelas seguintes (que tinha como
condição a aprovação da prestação de contas das'parcelas anteriores), bem como, houve falha do
Estado quanto ao seu dever de fiscalização em relação ao que foi previsto no instrumento do
convênio em tela.

O Estado errou também, quando não analisou a prestação de contas final do convênio
. em tempo hábil e razoável, 0 que culminou em longo lapso temporal, até que o erro fosse percebido.

ª ., isso fez com que houvesse incidência de juros e demais encargos sobre todo o periodo. E certo que
juros compensatórios e moratórios possuem distinção significativa, sendo que estes últimos
“traduzem uma indenização para inadimplemento no cumprimento da obrigação de restituir pelo
devedor. Funcionam como uma sanção pelo retardamento culposo no reembolso da soma mamada.
Apartam-se dos juros compensatórios pois se assentam na ideia de carina do devedorªºª.

O Estado, através da SEDU, fez incidir encargos moratórios desde a data de Ol de
fevereiro de 2010 até o efetivo recolhimento da integralidade do valor, inclusive porter convertido
os valores atualizados em VRTEªs, em novembro de 2015 (já com encargos moratórios
computados), conforme se vê às fls. 5455 dos autos. Portanto, a provável irregularidade somente
foi verificada pelo Estado em 2015, após mais de cinco anos da data final para apresentação da
prestação de contas do convênio em questão.

Forçoso concluir que o Estado omitiu—se quando não analisou as prestações de contas
parciais do recurso (cuja aprovação era condição para o recebimento das parcelas seguintes), bem

,como, quando não realizou a análise da prestação de contas final, em tempo hábil e razoável,
somente verificando o erro mais de cinco anos após o prazo final para apresentacao das contas e
fazendo incidir juros e encargos moratórios, bem como, rendimentos de aplicação financeira sob

ª todo o período, fatores determinantes para o acréscimo exorbitante dos valores restituídos.

Não resta dúvida, a nosso sentir, que o Estado foi solidário no dano causado ao
Município. Se houve erro desta municipalidade, houve também, do Estado do Espírito Santo, na
mesma proporcão.

É de se ressaltar que, nos termos do art. 396 do Código Civil, “não havendo fato ou
omissão imputável ao devedor, não incorre este em mora”. Em tal hipótese, portanto, não há de se
falar em adição de efeitos patrimoniais representados pelos juros moratórios. Se, por inércia
exclusiva do concedente, a análise das contas iinais do ajuste não. foi concluída, reputa—se indevida
& incidência de juros moratórios, já que a mora, no caso, não é imputável à outra parte (Cºnvenente),
não cabendo a esta, pois, suportar as consequências financeiras daí advindas.

Não pode O Estado. beneficiar-se da demora em exercer esse mesmo direito para exigir
da outra parte ( Cºnvenente) pagamento de quantiª que não seria devida caso a prestação de contas
fosse analisada e finalizada dentro do prazo regulamentar e razoável.

3 FARIAS. Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson. Direito das obrigações. Rio de Janeiro: Lumen iuris, 2008. p. 450.
m. -
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Até porque, como visto, os juros moratórios não visam compensar a Administração pelo

_ periodo de tempo em que ela ficou privada dos recursos financeiros repassados, nem os convênios
têm por escopo a obtenção de lucro. Portanto, entendemos que pensar de forma contrária equivaleria,

pois, a desvirtuar a natureza jurídica de tais institutos, "além de configurar locupletarnento ilícito do
- concedente.

º' o As contas objeto da presente Tomada de Contas Especial foi devidamente aprovada pelo
Estado do Espírito Santo.

'- Análise da Comissão:

Também tem razão o defendente Francisco Saulo Belisário quando alega que as contas
relativas ao Convênio nº 33232005 foram aprovadas. Consta nos autos cópia do Ofício nº 223/2018—
S'EAF, que trata da aprovação da prestação de contas tinal do convênio nº 332/2006, cujo texto
menciona expressamente que:

“Venho comunicar a V. Ex.a , a APROVAÇÃO da Prestação de Contas Final no valor de R$
2.242.18l,08 (dois milhões, duzentos e quarenta e dois mil, centos e oitenta e um reais e oito
centavos) referente ao Convênio nº 3329005 # Processos Administrativos nº

. ,30366933f39997790f457563768 8513250151329905 (4 vol.), celebrado entre o Estado do
Espírito Santo, por intermédio desta Secretaria e o Município de Conceição do Casteloi'ES, tendo
por objeto a “Reforma e ampliação da EEEF Elisa Paiva”, localizada neste Município.”

. Pois bem. Em termos gerais, a aprovação da prestação de contas é causa para o
arquivamento da Tomada de Contas Especial,'conforrne prevê o art. 10 da. Instrução Normativa nº
32/2014, do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo. Entretanto, o caso sob análise desta
Comissão apresenta algumas “particularidades que a Comissão entende relevantes, sobre o presente
tópico:

1. A Instauração da presente Tomada de Contas Especial não se deu em razão de
ausência de prestação de contas ou em razão de qualquer indício de irregularidade
verificada durante a análise da prestação de contas junto ao Estado do Espírito
Santo, através da Secretaria Estadual de Educação —— órgão concedente do recurso
aqui tratado. Ao contrário, o Estado solicitou a devolução do recurso que entendia
ter sido pago indevidamente com recurso do convênio, sob pena de abertura de
Tomada de Contas Especial, e o então gestor procedeu à sua devolução. Ou seja,
para o órgão concedente do recurso, não houve irregularidade apontada durante a
tramitação da prestação de contas, já que o recurso do convênio não utilizado para
pagamento de despesas constantes do plano de trabalho da obra foi devolvido;

2. Não há nenhum procedimento em andamento junto ao Tribunal de Contas do
Estado do “Espírito Santo questionando a legalidade na aplicação dos recursos em
questão; (““x

3. A presente Tomada de Contas Especial foi iniciada por força de lei municipal que
solicitou autorização para proceder à devolução do recurso que o Estado entendia
que não foi utilizado no objeto conveniado.



Por tais motivos, entendemos que não caberia a esta Comissão determinar o

arquivamento da presente Tomada de Contas Especial em razão da sua aprovação junto ao Estado
do Espirito Santo, concedente do recurso em questão.

: Ausência de responsabilidade por ato de agente subordinado, quando exorbita das
ordens recebidas.

- Análise da Comissão:

A ressalva legal aqui tratada, levantada pela defesa (art. 80 do Decreto-Lei 200/67),
refere-se a ausência de responsabilidade do ordenador de despesas, por prejuízos causados a
Fazenda Nacional por agente subordinado que exorbita das ordens recebidas.

De plano se percebe que o dispositivo mencionado não se aplica ao caso vertente.
Não se trata aqui de prejuízo causado à Fazenda Nacional. O dispositivo em comento somente
poderia ser aplicado ao caso em tela por analogia, diante da lacuna legislativa específica.

Ademais, conforme entendimento do “Tribunal de Contas da União, o gestor e

_ responsável pela administração dos recursos, devendo, portanto, prestar contas e arcar com os
' possíveis prejuízos ao erário advindos da sua gestão. Assim, ao contrário do que alega o

defendente, por força da legislação em vigor, a responsabilidade pela má utilização dos recursos
públicos é sempre daquele que os geriu e que tinha o dever de aplica-los de forma adequada, com

. plena observância às normas que regem a despesa pública.

"Assim, em havendo dano decorrente da má utilização desses recursos, a
responsabilidade solidária pelo ressarcimento cabe sempre ao gestor e ao terceiro que veio a ser

» beneficiado pela gestão irregular, se for o caso. Assim, impossível se afastar & responsabilização
do gestor que delega competência para seus subordinados ou por atos por eles praticados.

Na Sessão da lª Câmara, do dia 26f5f2015, no voto que deu ensejo ao Acórdão
3121f2015-lª Câmara, a questão foi assim abordada:

“A delegação interna de atividades administrativas, em prefeituras, para a execução de
despesas custeadas com recursos públicos federais, não retira do agente político a

. responsabilidade sobre a execução do convênio, uma vez que ele sempre atua na dupla
condição de gestor e agente político-
Na prática, a aceitação do argumento implicaria propagar a mais absoluta impunibil idade dos
prefeitos, que gerem recursos públicos federais, a partir da delegação de competênci

aa

servidores, normalmente comissionados, passíveis de exoneração ad nutum, obedientes às
expressas determinações que recebem das autoridades superioras, ou políticas.”
[---l

'— Incidência de bis in idem nos cálculos constantes no Demonstrativo Financeiro

' - Análise da Comissão:

Nos cálculos apresentados-pelo Estado, quando solicitou a devolução dos recursos,
» ==.
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do convênio que alega terem sido indevidamente utilizados pelo convenente, na incidência de
atualização monetária, juros moratórios e rendimentos de aplicação financeira, o que implicaria,
segundo alega a defesa, em bis in idem, vedadono ordenamento jurídico pátrio.

Argumenta, com fulcro no art. 11 da Instrução Normativa nº 32/2014, que os cálculos
apresentados deveriam sofrer incidência tão somente de juros de mora e de atualização
monetária.

Neste ponto, importante dizer que, os cálculos apresentados referem-se ao que o
Estado constatou como utilização indevida de recurso do convênio e sobre 0 capital fez incidir a
forma de atualização que entendeu correta, possivelmente com fundamento em legislação própria
(que O relatório não faz menção). '

Por outro lado, a Instrução Normativa citada (nº 32, de 04 de novembro de 2014),
dispõe especificamente sobre a instauração, organização e encaminhamento de processos de
tomadas de contas especial ao Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo. Assim, é possível
concluir que são casos diversos: a atualização feita pelo Estado refere—se unicamente a utilização
de recurso do convênio além do plano de trabalho apresentado e, sobre o valor utilizado, foram
feitas as atualizações e correções necessárias. Discordar delas seria pertinente no momento que o
Município procedeu à sua restituição. Neste momento, cabe-nos analisar tão somente o
prejuízofdano causado a esta Municipalidade, que se apresenta como o montante total restituído
ao Estado.

4. SERVIÇOS NÃO EXECUTADOS

Quanto aos danos oriundos de serviços não executados, de início temos o dano
causado pela aquisição posterior, pela municipalidade, de equipamentos planilhados e incluídos
no convênio e no contrato da obra, mas que deixaram de ser executados mesmo tendo sido
atestada & execução total dos serviços contratados. É o caso da necessária compra da plataforma
elevatória para que a unidade de ensino obtivesse a funcionalidade buscada corn a obra, bem
como, atendesse & legislação pertinente. Caso contrário, os alunos com dificuldade de locomoção
não teriam acesso a dependências importantes do prédio,“ como biblioteca, laboratório de
informática e laboratório de ciências.

Cabe frisar que em relação aos demais serviços que constavam na planilha e no plano
de trabalho da obra e que não foram executados, esta Comissão não os incluiu na Tomada de
Contas Especial vez que alguns não foram executados até o presente momento e outros, embora
executados, os foram juntamente com outros serviços ou com serviços da mesma natureza em
outros locais, o que impossibilitou a Comissão de apurar os danos correspondentes.

A Comissão apurou como possíveis responsáveis pelo item em questão os Srs. Odael
Spadeto, Carlos Rogério Dalvi Gava, João Sanção Fontan e Luiz César Mareta Coura.

A defesa do Sr. Odael Spadeto apresentou, em síntese, as seguintes alegações de
defesa:

[ ,
o Não era o gestor do contrato no momento da finalização da obra, já que se afastou do)
mandato para tratamento de saúde e que somente firmou o contrato com a empresa e logo
se afastou.



Análise da Comissão:

Quanto ao argumento acima, razão assiste ao defendente. Compulsando os autos,
verifica-se que realmente todos os serviços mencionados peio Estado como não executados
embora constantes da planilha, efetivamente não foram pagos.

Entretanto, no caso em questão, o pretenso prejuízo causado ao município foi
analisado sob aspecto diverso: os serviços não executados eram necessários/imprescindiveis ao
bom funcionamento do estabelecimento de ensino, motivo pelo qual, foi imprescindível sua
aquisição/execução "posterior.

Especificamente quanto ao possível dano apurado por esta Comissão (aquisição da
plataforma elevatória posteriormente), e preciso frisar que trata de equipamento necessário à

'-=acessibilidade dos alunos com deficiência física. Era, portanto, serviço que não poderia ter
deixado de ser executado, inclusive para cumprir determinação legal.

A Lei nº 10.098, de 19 de dezembro de 2000, que estabelece normas gerais e critérios
básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deiicência ou com
mobilidade reduzida, define que acessibilidade e a “possibilidade e condição de alcance para
utilização, com segurança, e autonomia, de espaços, mobiliários, equipamentos urbanos,

_ edãicações, transportes, informação e comunicação, inclusive seus sistemas e tecnologias, bem
como de outros serviços e instalações abertos ao público, de uso público ou privados de uso
coletivo, tanto na zona urbana como na rural, por pessoa com deficiência ou com mobilidade
reduzida”

Ainda segundo referida lei, art. 2º, inc. III, pessoa com deficiência é- “aquela que tem
impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em
interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na
sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. ”

Mencionada lei prevê ainda, no art. 11, que toda “construção= ampliação ou
reforma de edificiospúblicos ou privados destinados ao uso coletivo deverão ser executadas

_de modo gue saiam ou se tornem acessíveis às pessoas portadoras de deficiência ou commobilidade reduzida”. -
Além da lei federal acima mencionada, também o decreto nº 5.296, de 2 de dezembro

de 2004, que regulamenta as leis nºS 10.048, de 8 de novembro de 2000, que dá prioridade de
atendimento às pessoas que especifica, e 10.098, de 19 de dezembro de 2000, que estabelece
normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de
deficiência ou com mobilidade reduzida, assim prevê:

“Art. 2º - Ficam sujeitos ao cumprimento das disposições deste Decreto, sempre que
houver interação com a matéria nele regulamentada:
I - a aprovação de projeto de natureza arquitetônica e urbanística, de comunicação e'
informação, de transporte coletivo, bem como a execução de qualquer tipo de obra, quandd—J
tenham destinação pública ou coletiva;

Art. 39 - Serão a lieadas san ões administrativas, cíveis e anais cabíveis, revistas emP Ç
PY

lei, quando não forem observadas as normas deste Decreto.” (grifºs nossos) ªx
'N .



As disposições do referido decreto ainda tratam das exigências que devem ser feitas
pelas entidades de fiscalização profissional, quanto ao atendimento da legislação pertinente a

' acessibilidade, nos seguintes termos:

“Art. l i — A construção, reforma ou ampliação de edificações de uso público ou coletivo,
ou a mudança de destinação para estes tipos de edificação, deverão ser executadas de modo
gue sejam ou se tornem acessíveis à pessoa portadora de deficiência ou com mobilidadereduzida. .- .
% iº - As entidades de iiscaliza ão roiissional das atividades de Eu enhari
Arg uitetura e correlatas, ao anotarem a responsabilidade técnica dos proietos, exigirão
a responsabilidade profissional declarada do atendimento às regras de acessibilidade
previstas nas normas técnicas de acessibilidade da ABNT, na legislação específica e neste
Decreto.” (grifos nossos)

Portanto, o Município deixou de ter a plataforma elevatória instalada com recursos
' do convênio e foi obrigada a adquiri-ia posteriormente, para proporcionar acessibilidade aos
alunos da instituição e atender aos ditames legais.

Ademais, durante a instrução probatória da presente Tomada de Contas Especial,
restou latente a necessidade da existência da plataforma elevatória. Sua ausência implica em
impedimento de utilização de salas importantes (biblioteca, laboratório de informática,
laboratório de ciências) aos alunos com deficiência física ou mobilidade reduzida. Algumas
testemunhas frisararn sua necessidade, a exemplo da ex-diretora escolar Patrícia Leitão,
conforme segue:

defesa), pelo simples fato de serem serviços imprescindíveis ao bom funcionamento do prédio

“Que perguntado por Rogério Gava sobre a utilização de outro lugar para os alunos utilizarem
em substituição à elevatória, se não estiver funcionando, a testemunha respondeu que para
acesso ao que & elevatória da, não há outro lugar para ser utilizado, ”como uma rampa. Que
caso não existisse a piataforrna ou estando ela com defeito, os alunos com deficiência física
não teriam acesso a algumas dependências da escola, como laboratório de informática,
auditório e biblioteca e que estes alunos somente teriam acesso a estes locais sendo carregados
no braço,já que o outro acesso é por escadas.” (depoimento de Patrícia Leitão)

Portanto, mesmo sendo o caso de serviços não executados e não pagos (como alega a

escolar e necessários também ao atendimento legal (sendo que sua inexecução implica infringência
' - _ao texto iegal supracitado), houve comprometimento da boa execução da obra, quando esta foi

finalizada, sem que o equipamento tivesse sido instalado.

o A plataforma elevatória está em pleno funcionamento, cumprindo sua função social

Análise da Comissão:

dos alunos às dependências da instituição de ensino, bem como, para atender à legislação pertinente. '

pªrª»
x,;

Não há discussão nos autos quanto ao efetivo funcionamento da plataforma elevatória.

A plataforma elevatória deveria realmente estar em funcionamento para possibilitar a acessibilidade

O que se discute quanto ª plataforma eievatória, é o fato de ter sido devolvido ao Estado vàs;
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(através da SEDU), o dinheiro relativo à sua aquisição e instalação e, posteriormente, o Município
ter sido compelido a realizar sua compra e instalação para proporcionar funcionalidade à obra,
quanto a acessibilidade. Sem falar da necessidade de cumprimento da legislação pertinente. Em
suma, este seria o dano que teria sido causado ao erário municipal.

. Existência apenas de um erro formal consistente na ausência de pedido de decréscimo
de serviços ao Concedente, ato este desprovido de desonestidade, vício ou corrupção.

. Inexistência dos elementos subjetivos dolo e culpa na ocorrência de erro formal.

, Análise da Comissão:

0 defendente alega que houve erro formal consistente na ausência de pedido de
decréscimo de serviço ao concedente- E certo que depois de celebrado o convênio, a regra é que o
objeto não pode ser alterado unilateralmente pelo Cºnvenente.

Nessa linha de entendimento, a obra de Jorge Miranda Ribeiroªª:

“Após a celebração do convênio, momento este em que todas as etapas preliminares foram
vitimadas (empenho, depósito de parcela) não mais ? tolerada a alteração do objeto pactuado.
Não se pense está obstada apenas ao convenente. E-via de duas mãos. Os partícipes estão
desautorizados na mutação do objeto depois de celebrado o convênio." (grifamos)

O próprio instrumento de convênio assim determina, em relação à obrigatoriedade de
apreciação da Concedente, quanto às alterações pretendidas:

“2.2 — Ao CONVENENTE:
(---)
h) Submeter a apreciação prévia da CONCEDENTE tudo e Qualquer alteração no projeto da

- obra gue resulte em acréscimo elou decréscimo de Quantitativo de senrigos ou modificações
nas especificações ou custo da obra;
i) Executar a obra de acordo com os ºroietcs executivos, as especificações técnicas e as
planilhas de quantitativos e demais documentos aprovados pela CONCEDENTE que integrameste CONVÉ-NIOg” (grifamos) -

. Não resta dúvidas, portanto, quanto a obrigatoriedade de submeter à concedente as
. alterações pretendidas no projeto original, inclusive de decréscimo de serviços, mesmo que essas
" "alterações sejam para maior adequabilidade de funcionalidade, o que não foi feito no presente caso.

Tal inobservância resultou em pedido de devolução de recurso destinado especificamente a obra em
questão e a necessidade posterior da aquisição da plataforma elevatória para conferir adequada
funcionalidade ao prédio público e atender aos ditames legais pertinentes (em especial, quanto às
crianças com" deficiência fisica e mobilidade reduzida).

Sobre a proibição de alteração unilateral do objeto do convênio, o Ministro Ubiratan
Aguiar lecionaª:

4 Ribeiro. Jorge Miranda Curso Avançado de convênios da União;. teoria e prática. Rio de Janeiro, Forense. 2010, págs. I 19!120.

ª Aguiar, Ubiratan. Convênios e tomadas de contas especiais: manual prático. 3. ed. rev. e ampl. &. Reimp. Belo Horizonte: Fórum.2010. Page. saias. e, _

aª»,.



“A alteração do objeto ou das metas acordadas não pode ser realizada
unilateralmente. Nesses casos, aconselha-se que seja formalizada proposta de alteração de
convênio ou Plano de Trabalho, devidamente justificada, ao órgão repassador, com prazo

mínimo para análise, devendo o convenente sempre manter o comprovante de envio da proposta,
para utilizar em caso de questionamento.
É importante observar que a remessa da proposta de alteração não permite a modificação
das condições originais pactuadas, até que essa seja autorizada pelo órgão cºncedente.”
(grifamos)

A questão foi analisada com clareza pela Corte de Contas no Acórdão nº 3015/2010 —
TCU — Plenário, razão pela qual convém transcrever trecho do voto do Ministro Relator Augusto

“2. A definição de um objeto e a vedação, mesmo que bilateral, ou seja, mediante acordo entre
os partícipes, de sua mudança no transcurso da avença atende de modo precípuo a legislação

autºrizadora da despesa, de cunho orçamentário. O órgão encarregado da descentralização
orçamentária maneja as dotações especificas, repositórios de frações alocadas das
disponibilidades financeiras públicas que o legislador reservou, por decisão política, a
determinadas ações governamentais, ou, mais especificamente, aos seus desdobramentos,

' escalonados na classificação funcional-programática. Os entes federativos, ou quaisquer
outros convenentes, devem obediência às condições estabelecidas no ajuste, em especial ao
objeto, sendo-lhes defeso alterar-lhe a substância além do ponto em que se operar um

_ desvirtuamento daquele comando legal. Não se confere ao gestor nenhuma parcela de
poder para aplicar os recursos em outro objeto, ainda que outra finalidade social seja
“satisfeita e mesmo que tal necessidade seja mais premente para a comunidade beneficiada.
Assim lhe é vedado para que o titular dos recursos — a União — otimize a execução das
políticas públicas e as ações de governo, que são referenciadas pelas leis orçamentárias.
Assim, ressumbra ilícito receber dinheiro para construir uma escola e emprega-lo para
reformar um posto de saúde; celebrar convênio para construir casas populares e destinar
os recursos a pavimentação de ruas; captar a colaboração federal para promover
saneamento básico e dela se valer para proporcionar transporte escolar aos estudantes, e
assim por diante.
(---)
28. Como verificado nos autos, as obras foram concluídas e não há elementos aptos a informar
que não houve o atendimento do interesse público e que não foi alcançado o fim social a que se
destinavam os recursos do convênio, ainda que remanesçam divergências parciais quanto ao
projeto original e o executado.
29. A constatação de alterações pontuais e unilaterais no objeto do convênio, a conferir-lhe
adequabilidade e funcionalidade, efetuadas sem a manifestação prévia do concedente,
embora passíveis de reprovação em face do possivel descumprimento de cláusulas
conveniais e de normas regentes, não pressupõe, per se, desvio de finalidade e
desatendimento do interesse público, até porque a unidade prisional foi concluída, em
benefício da sociedade.
30. Ressalto que os termos do convênio devem sim ser preservados, de modo a evitar
alterações que não contemplem o interesse público ou que eventualmente configurem
desvios de finalidade ou inexecução dos objetos pactuadas.” (destaques nossos)

Portanto, mesmo as alterações unilaterais que objetivam conferir maior adequabilidade
e funcionalidade são passíveis de reprovação por descumprimento de cláusulas conveniais. Porém,
não pressupõe desvio de finalidade e desatendimento ao interesse público, conforme entendimento
do Acórdão acima, o que poderá ser considerado no momento da efetiva responsabilização.
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. Existência de prestação de contas parcial e liberação das parcelas subsequentes pelo
Concedente. O Defendente alega que o Estado continuou fazendo os repasses das parcelas
subsequentes.

Entendemos que referido item de defesa não se aplica ao caso em tela, vez que a
irregularidade, a nosso sentir, se consumou com o pagamento da última medição e, portanto, após
o recebimento da ultima parcela do recurso do convênio.

o As contas objeto da presente Tomada de “Contas Especial foram devidamente aprovadas
pelo Estado do Espírito Santo. -

O defendente argumenta, com andamento no art. 10 da Instrução Nonnativa do
Tribunal de Contas do Espírito Santo, de nº 332014, que prevê que “serão arquivadas as tomadas
de contas especiais, antes do encaminhamento ao Tribunal, nas hipóteses de aprovação da
prestação de contas especiais de convênio ou outro instrumento congénere”, que a aprovação da
prestação de contas em questão deverá acarretar o arquivamento do TCE nº 002i2018.

. — Análise da Comissão:

Razão assiste ao defendente quando alega que as contas relativas ao Convênio nº
3332005 foram aprovadas. Consta nos autos cópia do Ofício nº 223i2018—SEAF , que trata da

_ aprovação da prestação de contas Íinai do convênio nº 33212006, cujo texto menciona expressamente
que: ,. . '

“Venho comunicar a V. Ea.a , & APROVAÇÃO da Prestação de Contas Finai no valor de R$
2.242.181,08 (dois milhões, duzentos e quarenta e dois mil, centos e oitenta e um reais e oito
centavos) referente ao Convênio . nº 33232005 — Processos Administrativos nº
30366933i3999'i790i45'i56376f3851325051329905 (4 vol.), celebrado entre o Estado do
Espírito Santo, por intermédio desta Secretaria e o Município de Conceição do Castelo! ES, tendo
por objeto a “Reforma e ampliação da EEEF Elisa Paiva”, localizada neste Município.”

Pois bem. Em termos gerais, a aprovação da prestação de contas é causa para o
arquivamento da Tomada de Contas Especial, conforme prevê o art. 10 da Instrução Normativa nº
32/2014, do Tribunal de Contas do Estado do Espirito Santo. Entretanto, o caso sob análise desta
Comissão apresenta algumas particularidades que a Comissão entende relevantes, sobre o presente
tópico:

5. A instauração da presente Tomada de Contas Especial não se deu em razão de
ausência de prestação de contas ou em razão de qualquer indício de irregularidade
verificado durante a análise da prestação de contas junto ao Estado do Espírito
Santo, através da Secretaria Estadual de Educação — órgão concedente do recurso
aqui tratado- Ao contrário, o Estado solicitou a devolução do recurso que entendia
ter sido pago indevidamente com recurso do convênio, sob pena de abertura de
Tomada de Contas Especial, e o então gestor procedeu à sua devolução. Ou seja,
para o órgão concedente do recurso, não houve irregularidade apontada durante a &
tramitação da prestação de contas, já que o recurso do convênio não utilizado paraO- ª
pagamento de despesas constantes do plano de trabalho da obra foi devolvido; "o

1. Não há nenhum procedimento em andamento junto ao Tribunal de Contas doª &



Estado do Espírito Santo questionando a legalidade na aplicação dos recursos em
questão;

2. A presente Tornada de Contas Especial foi iniciada por força de lei municipal que
solicitou autorização para proceder à devolução do recurso que o Estado entendia
que não foi utilizado no objeto conveniado.

Dessa forma, entendemos que não é o caso de arquivamento da presente Tomada de
Contas Especial em razão da sua aprovação junto ao Estado do Espírito Santo, concedente do
recurso em questão.

0 O ordenador de despesas não e' responsável pelos danos causados por agente
subordinado que exorbita das ordens recebidas

0 defendente alega ainda, com fundamento no art. 80, é 20 do Decreto-Lei nº 200f67,
que o ordenador de despesas, salvo conivência, não é responsável por prejuízos causados a
Fazenda Pública por agente subordinado que exorbitar das ordens recebidas e que não agindo
culposarnente para o resultado danoso, transfere-se a responsabiliade pela má aplicação dos
recursos públicos a quem efetivamente concorreu para o resultado.

— Análise da Comissão:

A. ressalva legal aqui tratada, levantada pela defesa (art. 80 do Decreto-Lei 200f67),
refere-se a ausência de responsabilidade do ordenador de despesas, por prejuízos causados à
Fazenda Nacional por agente subordinado que exorbita das ordens recebidas.

Quanto ao assunto, fazemos remessa aos argumentos por nós apresentados, no item
de defesa de mesma natureza, acima analisado.

. Incidência de bis in idem nos cálculos apresentados.

- Análise da Comissão:

Nos cálculos apresentados pelo Estado, quando solicitou a devolução dos recursos
do cenvênio que alega terem sido indevidamente utilizados pelo convenente, na incidência de
atualização monetária, juros moratórios e rendimentos de aplicação financeira, o que implicaria,
segundo alega a defesa, em bis in idem, vedado no ordenamento jurídico pátrio.

Argumenta, com fulcro no art. 1 1 da Instrução Normativa nº 329014, que os cálculos
apresentados deveriam sofrer incidência tão somente de juros de mora e de atualização
monetária.

Neste ponto, importante dizer, como já explicitado acima, que os cálculos
. apresentados referem—se ao que o Estado constatou como utilização indevida de recurso do
convênio e sobre o capital fez incidir a forma de atualização que entendeu correta,
possivelmente com fundamento em legislação própria (cujo, relatório não faz menção). Poras
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outro lado, a Instrução Normativa citada (nº 32, de 04 de novembro de 2014), dispõe
especificamente sobre a instauração, organização e encaminhamento de processos de tomadas
de contas especial ao Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo.

Assim, é possível concluir que são casos diversos: a atualização feita pelo Estado
refere-se unicamente a utilização de recurso do convênio aiém do plano de trabalho apresentado
e, sobre o valor utilizado, foram feitas as atualizações e correções necessárias. Discordar delas
seria pertinente no momento que o Município procedeu à sua restituição. Neste momento, cabe-
nos analisar tão somente o prejuizofdano causado a esta Municipalidade, que se apresenta como
o montante total restituído ao Estado.

A defesa de João Sangão Fontan apresentou os seguintes argumentos:

. Inexistência de nexo causal entre sua conduta e o suposto dano:

Alega que não poderia ser responsabilizado solidariamente, vez que não ocasionou
dano ao erário por inexistência de nexo causal entre sua conduta e o suposto dano. Alega que
cumpriu suas obrigações funcionais e que assinou o Atestado de Conclusão da Obra “a pedido e
diante de informação de que a obra e os serviços executados se encontravam de acordo com os
padrões técnicos exigidos e com as especificações consºantes do plano de trabalho ” e acrescenta
que “apenas ratificou o que o Engenheiro responsável havia atestado. ”

O defendente exerceu, a época dos fatos, o cargo de Secretário Municipal de obras e

Serviços Urbanos do Município e como tai, era o gestor do contrato em questão.

— Análise da Comissão:

* ª , Como Secretário de Obras e Serviços Urbanos no período de conclusão da obra, o
—.__ ' Sr. João Sansão Fontan era o gestor natural do contrato. A ele cabia, juntamente com o fiscal e

numa posição de superioridade, inclusive, acompanhar a execução dos ajustes firmados,
promovendo medidas necessárias à sua fiel execução.

É o gestor que tem a responsabilidade de gerenciar o contrato, decidir sobre eventuais
, > - _ e possíveis alterações contratuais das condições inicialmente estabelecidas, decidir sobre a
' '--.-execução do contrato e sobre a celebração de seus termos aditivos. É dever do gestor do

contratoi'convênio primar para que não haja alteração no objeto do ajuste, atentando-se para o
cumprimento dos prazos contratuais e fazendo o gerenciamento necessário, de modo eficiente. A
ele cabia atuar sempre voltado a gerenciar tudo de forma eficiente e adequada aos interesses da
sociedade.

Portanto, não há argumento plausível para a pretensão de exclusão de
responsabilidade do Sr. João Sansão Fontan, principalmente pelos fundamentos trazidos aos

autos, motivos pelos quais esta Comissão deixa de os acatar“. O“E 5

o A responsabilidade pelo acompanhamento da obra era do engenheiro civil doMunicípio :—



Alega que, como fiscal do contrato, caberia ao engenheiro civil a total
responsabilidade pela fiscalização e correta execução da obra, “atentando para que eventuais
falhas ou defeitos fossem cºrrigidos no prazo de vigência do contrato, nos termos da Ler'
8. 666/1993, art. 67, caput e $>" lº”.

- Análise da Comissão:

Razão assiste ao Defendente, que exercia a função de Secretário Municipal de
Obras e Serviços Urbanos do Município, no período de conclusão da obra aqui tratada, quando
afirma que, como fiscal do contrato, caberia ao engenheiro civil a total responsabilidade pela
fiscalização e correta execução da obra.

_ Entretanto, o fato do engenheiro civil ser o responsável pela fiscalização da
exeóução do contrato em tela não exime a responsabilidade do Secretário Municipal em questão,
vez que era, o gestor do contrato e firmou o Atestado de ConcluSão dos serviços juntamente com
o engenheiro, assumindo, juntamente com este, a total responsabilidade por seus termos.

Portanto, a Comissão entende que os argumentos apresentados não são
suficientes a excluir a responsabilidade aqui apontada, que persistirá, solidariamente com o
engenheiro.

A defesa de Luiz Cesar Mareta Coura apresentou os seguintes argumentos:

. Conclusão da obra constatada pela fiscalização do Estado do Espírito Santo, em seu
Relatório de Visita Técnica:

O engenheiro civil do Município a época e, portanto, fiscal do contrato em questão,
frisa em sua defesa que o relatório de visita técnica elaborado pela empresa contratada pelo Estado
para acompanhar a execução da obra em comento mencionava que as modificações referentes aos
acréscimos de serviços não previstos na planilha orçamentária original ficariam a cargo da
prefeitura e que embora alguns serviços não tenham sido executados, também não foram pagos,
o que demonstrada que não houve dano ao erário.

Análise da Comissão:

É certo que e obrigação da Administração acompanhar e fiscalizar a execução dos
contratos de obras e serviços de engenharia sob sua responsabilidade. Assim determina o art.67 da
Lei nº 866693. O Fiscal do Contrato poderá contar com o auxilio de terceiros, para auxilia-io e
subsidia-lo com infomações relativas às suas atribuições, mas cabe à ele, dentre outras tarefas,
anotar no diário de obras, ou documento equivalente, as ocorrências; medir os serviços executados,
conforme previsto em contrato, registrando nos boletins de medição as quantidades efetivamente
executadas e ao final da obra, verificar suas condições de funcionamento para poder receber a obra,
formalmente por meio dos termos de recebimentos provisórios e definitivos; verificar se todos os
itens contratados foram efetivamente executados, bem como, submeter a seus superiores, em temponª
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hábil, as situações que ultrapassem & competência do representante, para a adoção das providências
cabíveis.

Portanto, a fiscalização do contrato administrativo não é uma mera opção discricionária
da autoridade administrativa. Trata-se de um poder-dever. A lei impõe a obrigação de
acompanhamento e íiscalização da execução do ajuste por uma pessoa especialmente designada
pela Administração. E é natural que seja assim, pois essa atividade é da mais alta relevância. Obras

e serviços não fiscalizados ou fiscalizados de modo deftciente representam um enorme espaço paraprejuízo.

O fiscal, portanto, tem uma importância ímpar para garantir, por exemplo, que a obra
ou o serviço foram executados com qualidade e de acordo com a boa técnica.

Na jurisprudência do Tribunal de Contas da União é possível verificar que a Corte de
Contas tem condenado os fiscais de contratos quando eles atuam de forma dolosa, atestando a
realização de serviços não executados, hipótese em que são responsabilizados pelo prej uízo causado
ao erário, solidariamente com a empresa contratada. Mas também, se o fiscal, ainda que sem
intenção de causar dano ao erário, atua de forma negligente na fiscalização, ele também pode ser
responsabilizado pelo prejuízo para o qual concorreu com sua conduta indevida. É o caso da
substituição dos materiais definidos no contrato por outros de qualidade inferior.

Importante citar trechos da legislação pertinente (Lei nº 8-6661'1993), que assim dispõe:

“Art. 67 (...)

ê lº - O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências
relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for necessário à regularização
das faltas ou defeitos observados.

â 2º As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante deverão ser
soiicítadas a seus superiores em tempo habii para a adoção das medidas convenientes.”

“Art. 73. Executado o contrato, o seu objeto será recebido:
] — em se tratando de obras e serviços:
a) provisoriamente, pelo responsável por. seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do
contratado;

b) definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante
termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação, ou vistoria
que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 69
desta Lei;”

Já o art. 63, % 2ª, III, da Lei nº 4320/1964 estabelece que:

“Art. 63. (...)

lê 2º A liquidação da despesa por fornecimentos feitos ou serviços prestados terá por base: (...)
lll - os comprovantes da entrega de material ou da prestação efetiva do serviço.”

Pertinente transcrever a lição de Marçal Justen Filho sobre fiscalização de contratos: A

“O regime de Direito Administrativo atribui à Administração 0 poder—dever de fiscalizar a
execução do contrato (art. 58, III). Compete à Administração designar um agente seu para
acompanhar diretamente a atividade de outro contratante. O dispositivo deve ser interpretado no
sentido de que a fiscalização pela Administração não é mera faculdade assegurada a eia. Trata-
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se de um dever, a ser exercitado para melhor realizar os interesses fundamentais. Parte-se do
pressuposto, inclusive, de que a fiscalização induz o contratado a executar de modo mais perfeito
os deveres a ele impostosfªª

A fiscalização de contrato é necessária e é poder-dever da Administração contratante. E
- inserido nos deveres do fiscal do contrato, está seu dever de atestar os serviços executados, para fins

de posterior pagamento. O atesto da realização de serviços é fase importante da ordenação de
despesa, na qual é efetuada a liquidação da despesa, significando, para a Administração, que o
serviço encontra-se efetivamente realizado e em condições de ser pago.

No caso de obras (caso dos autos), deverá ser realizada a medição. A medição das obras
e serviços é uma das atribuições essenciais do fiscal do contrato de obras e serviços de engenharia.
O seu registro representa a liquidação da despesa da obra.

A Lei nº 4.320x'64, em seus artigos 62 e 63, determina que o pagamento da despesa só
deva ser efetuado após sua regular liquidação, ato este que consiste na verificação do direito
adquirido pelo credor, tendo por base os documentos comprobatórios da entrega do material ou
efetiva prestação do serviço. Assim sendo, todo pagamento referente a uma obra ou serviço público
deve ser baseado em medição atestada pelo fiscal designado pela Administração, devidamente
habilitado para tal, e assinado pelo engenheiro responsável técnico ou profissional habilitado no
CREA da empresa contratada. Nele são relacionados todos os serviços executados no período de

. referência para instruir o pagamento.

Após a conclusão da etapa de execução, a empresa contratada deverá comunicar à
' Administração que a obra ou serviço de engenharia está pronto para ser entregue. A partir daí, o
representante ou fiscal responsável por acompanhar e fiscalizar a execução, deverá verificar a
adequação dos serviços executados e receber provisoriamente a obra, dentro das condições previstas
no edital de licitação, devendo assinar termo de recebimento provisório.

Em seguida ao recebimento provisório, & Administração deverá, após o decurso de prazo
de observação do funcionamento da obra ou serviço, bem como das correções e ajustes solicitados
peia fiscalização, receber definitivamente o objeto contratado, devendo emitir termo de

recebimento definitivo. Para tanto, é pressuposto que a obra tenha sido executada da forma comofoi contratada.

No caso em tela, mesmo sendo flagrante o descumprimento da planilha de serviços
contratada, os agentes públicos responsáveis firmaram o atestado de entrega definitiva da obra sem

' que nenhuma observação ou ressalva fosse feita a respeito.

A Lei nº 8.666r'93, em seus artigos 86 e 87, elenca algumas penalidades ou sanções
' administrativas para os casos de atrasos injustificados ou inexecução dos contratos. Neste caso,

nenhuma medida foi adotada no sentido de resolver ou minorar os danos causados pela inexecução
parcial do contrato, sendo permitido peios agentes públicos, que obra inacabada fosse entregue
definitivamente, sem que nada fosse feito pelo Poder Público.

Em rápida verificação da planilha final, que instrui o último pedido de pagamento e que,
. portanto, representa a última medição feita na obra, é possível concluir que alguns serviços não

constavam como executados. Mesmo que a esta Comissão não tenha sido possível mensurar os
danos a eles relativos, o fato é que os serviços não executados causaram prejuízo ao adequado

“ ª l « 3USTEN FILHO, Marçal. Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos. 1 lª ed São Paulo:

Dialética. ?. 560 . % ªiªi)
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funcionamento do prédio escolar.

É certo que todo fiscal de contratos designado responderá perante os tribunais de Contas
por seus atos praticados, por erros grosseiros ou inescusáveis e ainda, por omissões causadoras de
danos quando no desempenho da sua fiscalização. Portanto, mesmo a negligência no exercício da
fiscalização de contrato atrai para o fiscal a responsabilidade por danos causados ao erário. Esse o
entendimento do Tribunal de Contas da União no Acórdão nº 85952006 — Plenário, cujo trecho daEmenta transcrevemos:

' “TOMADA DE CONTAS ESPEClAL. OBRAS DA BARRAGEM DE POÇO VERDEJSE.
FISCOBRAS. SONEGAÇÃO DE INFORMACOES A EQUIPE DE AUDITORIA. OMISSÃO
EM EXIGZR GARANTIAS CONTRATUAIS. NEGLIGÉNCIA DE FISCAL DA
ADMINISTRAÇÃO NO ACOMPANHAMENTO DE CONTRATO.
SUPERFATURAMENTO. INCIDENCIA DE JUROS MORATÓRIOS. CONTAS
IRREGULARES. ]. A omissão injustificada no fornecimento de infomações, processos ou
documento à equipe de inspeção ou auditoria do Tribunal é punível nos termos do art. 58, inciso
'Vi, da Lei nº 8.443f92, mesmo quando a irregularidade possui natureza culposa. 2. O agente
público que deixa de exigir da contratada a prestação das garantias contratuais, conforme
previsto no art. 56 da Lei nº 8.666f93, responde pelos prejuízos decorrentes de sua omissão,
bem como às penas previstas nos arts. 57 e 58 da Lei nº 8.443/92. 3. A negligência de fiscal da
Administra ão na fiscaliza ão de obra ou acom anhamento de contrato atrai ara si a
res onsabilidade or eventuais danos ue oderiam ter sido evitados" bem como às cnas
previstas nos arts. 57 e 58 da Lei nº 8.443í92. 4. A comprovação do superfaturamento faz
surgir para os envolvidos o dever de ressarcir à Administração os valores indevidamente

' recebidos. 5. Osjuros moratórios tem caráter penal e só cabem quando evidenciada a existência
de rna-fé. Afastada a hipótese de rna-fé, deixam de integrar o valor devido.”

O fato da obra ter sido concluída e estar atendendo ao seu objetivo não exime o fiscal
do contrato por ter atestado a conclusão da mesma, sem que itens essenciais fossem executados com
recursos do convênio e, cuja execução foi necessária posteriormente, com recursos dos cofresmunicipais. '
o .Os acréscimos não previstos na planilha original ficariam a cargo do Município

'O defendente alega que os acréscimos não planilhados originalmente não seriam
custeados com recursos do convênio, mas sim, com recursos municipais.

Análise da Comissão:

Os serviços tratados nos autos não referem-se a serviços não planilhados
originariamente, mas a serviços que constavam na planilha original da obra e que deixaram de
ser executados e exatamente por isso, o Município necessitou adquirir a plataforma elevatória
posteriormente, com recursos próprios.

Quanto ao argumentoacima (serviços não executados que também não foram pagos), Ã
razão assiste ao defendente. Compulsando os autos, verifica-se que realmente todos os serviços ª
mencionados pelo Estado como não executados embora constantes da planilha, efetivamente não

o Os serviços não executados não foram pagos o que não teria causado dano
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foram pagos.

Entretanto, como já exaustivamente exposto acima, 'em item semelhante alegado por
Carlos Rogério Dalvi Gava, analisamos o caso sob aspecto diverso: os serviços não executados
eram necessárias/imprescindíveis ao bom funcionamento do estabelecimento de ensino e para
atendimento aos termos legais, motivo pelo qual, foi imprescindível sua aquisição posterior. Era
serviço que não poderia ter deixado de ser executado, inclusive para cumprir determinação legal.

A Lei nº 10.098, de 19 de dezembro de 2000, que estabelece normas gerais e critérios
básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficência ou com
mobilidade reduzida, define que acessibilidade e a “possibilidade e condição de alcance para
utilização, com segurança e autonomia, de espaços, mobiliários, equipamentos urbanos,
edificações, transportes, informação e comunicação, inclusive seus sistemas e tecnologias, bem
como de outros serviços e instalações abertos ao público, de uso púbiico ou privados de uso
coletivo, tanto na zona urbana como na rural, por pessoa com deficiência ou com mobilidadereduzida” -

Ainda segundo referida lei, art. 2º, inc. III, pessoa com deÍiciência é “aquela que tem
impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em
interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na
sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. ” '

Mencionada lei prevê ainda, no art. 11, que toda “construção, ampliação ou
reforma de ediHcios públicos ou privados destinados ao uso coletivo deverão ser executadasª ' . 1 - .A I
de modo gue selam ou se tornem acessweis as pessoas portadoras de deficiencia ou commobilidade reduzida”.

Além da lei federal acima mencionada, também o decreto nº 5.296, de 2 de dezembro
de 2004, que regulamenta as leis nªs 10.048, de 8 de novembro de 2000, que dá prioridade de
atendimento às pessoas que especifica, e 10.098, de 19 de dezembro de 2000, que estabelece

' " _normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de
deficiência ou com mobilidade reduzida, assim prevê:

"Art. 2º - Ficam sujeitos ao cumprimento das disposições deste Decreto, sempre que
houver interação com a matéria nele regulamentada:

'I - a aprovação de projeto de natureza arquitetônica e urbanística, de comunicação e
informação, de transporte coletivo, bem como a execução de qualquer tipo de obra, quandotenham destinação pública ou coletiva; '
..................................................................................................................................................
Art. 3º - Serão aplicadas sanções administrativas, cíveis e penais cabíveis, previstas em
lei, quando não forem observadas as normas deste Decreto.” (grifos nossos)

As disposições do referido decreto ainda tratam das exigências que devem ser feitas
pelas entidades de fiscalização profissional, quanto ao atendimento da legislação pertinente aacessibilidade, nos seguintes termos:

“An. 1 l - A construção, reforma ou ampliação de edificações de uso público ou coletivo,
ou a mudança de destinação para estes tipos de edificação, deverão ser executadas de modo
gue sejam ou se tornem acessíveis à pessoa portadora de deficiência ou com mobilidadereduzida.

& Iº - As entidades de fiscaliza ão rofissional das atividades de Eu enharia
Ar uitetura e correlatas ao anotarem a res onsabilidade técnica dos ro'etos exi irão
a responsabilidade proiissional declarada do atendimento às rçgras de acessibilidade
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previstas nas normas técnicas de acessibilidade da ABNT, na legislação específica e nesteDecreto? ' (grifos nossos)

Portanto, o Município deixou de ter a plataforma elevatória instalada com recursos
do convênio e foi obrigada a adquiri—la posteriormente, para proporcionar acessibilidade aos
alunos da instituição e' atender aos ditames legais.

laboratório de ciências) aos alunos com deficiência fisica ou mobilidade reduzida. Algumas
testemunhas frisaram sua necessidade, a exemplo da eir-diretora escolar Patrícia Leitão,conforme depoimento já transcrito acima.

Por outro lado, mesmo tendo sido adquirida posteriormente, fato é que a plataforma
encontra—se em funcionamento e atende a seu público alvo. Ou seja, o interesse público tutelado
pelo Estado encontra-se resguardado. Nenhum prejuízo aos princípios basilares da Administração
Pública foi atingido pela conduta do responsável em questão. Os recursos financeiros
correspondentes ao equipamento em questão também não foram apropriados indevidamente; Ao
contrário, foram integralmente utilizados na própria obra, através de replanilhamento posterior.

F rise—'se que não houve qualquer menção, por parte do Estado, a superfaturarnento ou a
locupletamento indevido dos gestores e responsáveis citados nos autos. Ao contrário, o saldo
remanescente do recurso do convênio foi todo utilizado posteriormente, mediante replanilhamento.

. Haveria orientação para que aquisição de equipamentos não sejam incluídos em planilhasde obras

. O Defendente alega ainda que “os tribunais de contas orientam que equipamento sejam
adquiridos através de pregão e não mais dentro de obra para evitar que seja pago o BD] sobre ovalor do equipamento. ”

O engenheiro civil fez mencionada alegação, sem apresentar qualquer limdamento ou
comprovação. Trata-se de alegação vazia. Ademais, o equipamento em questão (plataforma
elevatória) já estava incluida na planilha original da obra previamente ao início de sua execução.
Portanto, sendo o caso de questionar sua presença na planilha, esse questionamento deveria ter sido
feito logo de início, mediante a devida alteração nos instrumentos pactuados. O procedimento
correto não seria simplesmente deixar de executar o serviço, sob o argumento de que não deveriaestar na planilha.

e O obra foi repianilhada posteriormente

Alega ainda que houve uma reprogramação da obra autorizada pela SEDU e que isso
tomaria lícito o Atestado de Conclusão Definitivo que firmou. Por fim, argumenta que “não se pode
retirar da planilha aquilo que se pretende decrescer”. Continua alegando que “a lei determina a '

- fª
sua manutenção em planilha e a inclusão dos itens que se pretende acrescer, para que não haja
compensação e que o Atestado de Conclusão da Obra estaria em acordo com essa nova planilha

reprograda da obra. (“*-r! f &a
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- Análise da Comissão:

As alegações do engenheiro civil em nada inílnenciarn nos fatos tratados na presente
Tomada de-Contas Especial, já que o repianilharnento mencionado não alterou os serviços relativos
à plataforma elevatória. Portanto, entendemos que o fato de ter havido o replanilhamento dos
serviços relativos ao convênio em questão em nada modifica a_responsabilidade do fiscal do contrato
em comento.

As alterações contratuais diante de fatos novos e imprevisíveis ou por conta de
equívocos detectados no projeto básico concretizam o princípio da proporcionalidade e impõe a
Administração Pública o dever de corrigi-las, sob pena de ter prejuízos consideráveis com, por
exemplo, as indenizações devidas aos contratados, os custos de realizar nova licitação e novo
contrato?, sem mencionar ainda a_ ausência de atendimento'ao interesse público, o que se apresenta
de gravíssima monta.

Portanto, também de acordo com o entendimento do TCU, as alterações no projeto ou
nas especificações da obra ou serviço, com fundamento no art. 65, I, “a” da Lei 8.666i93 e no art.

, . 37, XXI da Constituição Federal, repercutem na necessidade de prolação de termo aditivo e mesmo
- tratando-se de alterações qualitativas, estão sujeitas aos limites preestabelecidos nos êê lª e 2º do

mesmo artigo, em face do respeito aos direitos do contratado, prescrito no art. 58, I, da mesma Lei.

Assim, o replaniihamento deveria mesmo ser feito sempre que fosse detectado serviços
inadequadamente previstos, serviços necessários e' não previstos ou mesmo o contrário, serviços

" previstos e que não seriam necessários. Porém, em qualquer uma das situações mencionadas, deveria
ser feita a alteração contratual necessária, devidamente formalizada.

_ Ademais, outros serviços não foram executados pela contratada, o que se verifica ao
compulsarmos os autos. Porém, não foi possível a esta Comissão apurar os danos relativos
unicamente ao prédio da UMEF Elisa Paiva (e utilizados no acerto do que estava planilhado e não
executado), e quais foram utilizados para realização de serviços que uitrapassavam a necessidade
prevista no contrato da obra ou que foram empregados em outros locais.

Assim sendo, a presente Comissão reconhece o dano causado ao erário municipal,
quanto a estes itens, mas deixa de quantificá—ios por ausência de comprovação.

VIII — CONCLUSÃO

De início, é preciso mencionar que a presente Tomada de Contas Especial foi instaurada
por força de lei. Por força da Lei Municipal que autorizou a devolução de dinheiro, solicitado pelo

, Estado do Espirito Santo. O Estado, através da SEDU, ao analisar a prestação de contas final do
convênio em questão, verificou que alguns serviços previstos originariamente no plano de trabalho
não teriam sido executados e, portanto, os valores equivalentes deveriam ser restituídos. Entendeu

- também, que teria sido utilizado, indevidamente, recurso do convênio para pagamento de reajuste
do contrato firmado entre o Município de Conceição do Castelo e a empresa executora da obra.

Compulsando os autos, e' possível concluir com clareza que, em nenhum momento há
noticias de suposto superfaturamento, desvio, iocupietamento indevido ou qualquer outro ato

,(
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? Niebuhr. Joel de Menezes. Licitação pública e contrato administrativo. 3. ed. rev. e ampl. Belo Horizonte: Forum, 2013. p. 861—62
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doloso e eivado de proposito escuso na utilização dos recursos oriundos do Convênio 332/2005.
Ao contrário, verifica-se que durante toda a execução da obra, os gestores responsáveis cercaram-
se dos cuidados necessários à boa utilização dos recursos.

O art. iº da Instrucão Normativa nº 32, do Tribunal de Contas do Estado do Espirito
Santo, prevê que a

“Tomada de contas especiai é um processo instaurado pela autoridade administrativa
competente, de ofício, depois de esgotadas as medidas administrativas internas, ou por
determinação do Tribunal, com o objetivo de apurar os fatos, identificar os responsáveis,
quantificar o dano e obter o respectivo ressarcimento, quando caracterizado pelo menos um dosfatos descritos adiante: . .
l - omissão no dever de prestar contas ou a não comprovação da correta apiicação de recursos
repassados mediante convênio, contrato de repasse, ou instrumento congénere;
II - ocorrência'de desfaique, alcance, desvio, desaparecimento de dinheiro, bens ou valores
públicos;
Ill — ocorrência de extravio, perda, subtração ou deterioração culposa ou dolosa de valores e
bens;
IV — prática de ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao erário;
V - concessão irregular de quaisquer beneficios fiscais ou de renúncia de receitas de que resulte
dano ao erário.”

Portanto, para a instauração do procedimento, necessário estar presente pelo menos um
dos fatos acima elencados. No caso sob exame, a instauração deu-se por força de lei, motivada pelo
pedido de devolução dos recursos do convênio.

Ao nosso sentir, o fundamento do pedido de restituição dos recursos do convênio nada
mais foi que a devolucão de saldo remanescente do convênio, devidamente previsto no próprio
instrumento de convênio, nos seguintes termos:

“SUBCLÁUSULA SEGUNDA: É obrigatória a' restituição pelo CONVENENTE ao
CONCEDENTE de eventual saldo de recursos, inclusive os provenientes de receitas obtidas em
aplicações financeiras, no prazo máximo de 30 (trinta) dias improrrogáveis, contados da data da
conclusão, denúncia, rescisão ou extinção deste convênio.”

Portanto, remanescendo saldo de recurso financeiro não utilizado no objeto pactuado,
nenhuma suspeita de irregularidade há no pedido de sua restituição. Ao contrário, a obrigação de
restituição é cláusula pactuada no acordo mútuo.

Transcrevernos, a seguir, trecho de Voto do Acórdão n. 3.157/2010 da Primeira Câmara,
em que se tratou de situação semelhante:

"20. Por fim, a respeito de eventual saida de recursos oriundos do Contrato de Repasse
In. I59.255-29/2003 não utilizado no objeto pactuado e mantido em conta bancária
especifica do guste, considero mais apropriado expedir determinação ao Município de
Umarizal/RN para que promova, se ainda não o fez, a restituição do valor devido à/União [...]. “ ',,
Portanto, é certo que saldo de recurso de convênio deve ser restituído ao concedente.

Afora & restituição de saldo remanescente por utilização sem autorização ou por referir-
se a serviços pianilhados e não executados, não consta nos autos nenhum outro fundamento para a
restituição de valores ao Estado, quanto mais de irregularidade na aplicação dos recursos públicos
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em questão. Portanto, entendemos que sequer haveria motivos ensejadores da instauracão da
presente tomada de contas especial, elencados no art. lº da IN TC nº 322014, acima transcrito.

Dessa forma, ao sentir dessa Comissão, não foram apontados fatos que necessariamente
tivessem causado dano ao erário, embora esta Comissão de Tomada de Contas Especial esteja
temerosa nessa afirmativa. Constatamos que possivelmente estaria presente a ausência de
requisitos básicos para prosseguimento da presente tomada de contas especial, por ausência de
dano.

A propósito dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular da
TCE, é pertinente trazer à colação trechos de artigo publicado na Revista do Tribunal de Contas daUnião: ' .

Para instaurar (formalizar) os autos da TCE (autônomo) é imprescindível ter previamente
demonstrado, em outro processo ou mesmo em procedimentos administrativos específicos, o
fato lesivo (irregularidade) ao patrimônio público, o valor pecuniário do prejuízo decorrente e o
agente público responsável. Apurados Os fatos, identificados os responsáveis e quantificado ()
dano, a autoridade administrativa competente, antes de providenciar a instauração da TCE,
deverá, ainda, esgotar as medidas que lhe competem, com vistas à correção da irregularidade ou
recomposição do dano ao erário. Sem êxito nessas providências, defiagra—se a TCE.[---] -
Por todo o exposto, é de se concluir que, na pratica processual, a finalidade da instauração da

. TCE não é investigar para apontar os fatos geradores de prejuízo ao erário, quantificar o dano e
indicar o agente responsável, ou seja, levantar os elementos essenciais (pressupostos). Essas
informações iá devem estar circunstanciadas em outro processo ou procedimento administrativo,
ainda na fase de apuração e adoção das medidas internas saneadoras, portanto, antes da
deflagração formal da TCE.
Os pressupostos do processo de TCE devem estar presentes antes mesmo da constituição, visto
ser condição da existência e desenvolvimento válido e regular do processo.
A instauracão da TCE é medida excepcional e somente pode ser instada quando estiverem
presentes os pressupostos de constituição e de desenvolvimento. (MATIAS, Mauro Rogério
Oliveira. Processo de Tomada de Contas Especial (TCE): Instaura—se o processo para apurar os
pressupostos ou. apuram-se os pressupostos para instaurar o processo? Revista do Tribunal de
Contas da União. v. 43. n. 122, set.!dez. 2011, p. 88-101). (grifamos)

. Daí infere—se que a verificação da existência de dano ao erário precede a própria
instauração da tomada de contas especial, na medida em que, para “aquele tribunal, não se
justificaria () início do processo quando não verificado prejuízo aos cofres públicos.
Consequentemente, o dano à Administração, quantificado pecuníariamente, configura pressuposto
de constituição e desenvolvimento válido e regular dessa espécie de processo na Corte de Contas.

No caso em tela, devemos considerar que existe a lei municipal nº 1.887, de 13 de
dezembro de 2016 que, sem adentrar ao mérito da questão, determinou a instauração da Tomada
de Contas Especial, motivo pelo qual entendemos que não caberia a esta Comissão a análise desses
pressupostos, dada a determinação legal aqui tratada de apuração dos fatos mediante Tomada de
ContasEspecial.

A Instrução Normativa TC nº 32r'2014 considera ainda como pressupostos de
“desenvolvimento válido e regular do processo, a existência dos seguintes elementos táticos e
jurídicos:

E

-Art. Sº — ............................................................................................................................ ª

l- comprovação da ocorrência de dano; e . &;
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ll - identificação das pessoas fisicas ou jurídicas que deram causa ou concorreram para a
ocorrência de dano.

Quanto ao dano, importante mencionar que no presente caso, estaria adstrito a dois
episódios bem delimitados (arguidos pelo Estado, ao solicitar a devolução dos recursos financeiros
do convênio 3332005):

. Pagamento de reajuste do contrato celebrado entre o Município de Conceição do Castelo e a
empresa Santa Maria Engenharia Ltda;

e Não execução de alguns serviços previstos no plano de trabalho e na planilha orçamentária
(não suprimidos nas alterações posteriores).

. Pois bem. Quanto ao primeiro, pagamento de reajuste com recurso do' convênio, é
preciso mencionar os vários fatores que contribuíram para o ocorrido, que poderíamos até dizer
que induziram o gestor a erro e culminaram na prática do ato e no seu posterior agravamento:

]. O termo de convênio não mencionava a expressa vedação quanto a utilização de seus
recursos para esta finalidade. Cabe ressaltar que a vedação, in casu, somente fica
expressa mediante conclusão a contrario sensu do previsto no termo de convênio,
segundo o qual o recurso seria depositado em conta e somente haveria saida para
pagamento de serviços previstos no plano de trabalho.

“CLAUSULA SEGUNDA
2.2— Ao CONVENENTE:
(...)
C) aplicar os recursos financeiros expressos neste CONVENIO, exclusivamente para atender as
despesas do plano de aplicação apresentado.”

“SU CLÁUSULA PRIMEIRA: O CONCEDENTE transferirá os recursos previstos nesta
cláusula em favor do CONVENENTE, em conta bancária específica, ag. 146, BANESTES,
conta corrente nº 1 1.195 .286, vinculada a este instrumento, somente sendo permitido saques par
o pagamento de despesas previstas no Plano de Trabalho, mediante cheque nominativo ap credor
ou ordem bancária ou para aplicação no mercado financeiro.”

Portanto, o que não estivesse no plano de aplicação/piano de trabalho apresentado
previamente, não poderia ser custeado com tais recursos;

2. Até então, nos idos de 2007/2008, o Município de Conceição do Castelo possuía
poucas obras, e, mesmo as que existiam, nenhuma empreiteira havia pleiteado o
reajuste de seus contratos. Portanto, os servidores e gestores leram completamente
inexperientes neste assunto;

3. Existência de prestações de contas parciais, devidamente aprovadas pelo Estado
como condição para recebimento das parcelas seguintes, devidamente recebidas pelo
município e ausência de efetiva iisealização do Estado durante a execução da obra. O
fato do Estado liberar as parcelas seguintes do convênio sem fazer nenhum
questionamento quanto ao fato, fez. presumir ao Município que nenhuma _irregularidade haveria; ji
4. Omissão do Estado na análise da prestação de contas em tempo hábil, o que??-«gsculminou na devolução de quase o dobro do valor inicialmente pago de reajust "

ª; se
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somente a título de atualização monetária, juros moratórios, rendimentos de aplicação
financeira e ainda, de encargos moratórios contados do término do convênio até a
data da solicitação de restituição.-

Portanto, diversos fatores influenciaram negativamente e contribuíram para que
houvesse o pagamento com recurso do convênio em questão. Entretanto, foi comprovado nos autos
que não houve nenhum ato intencional neste sentido. Ao contrário, foram equívocos escusáveis, a
nosso ver, sem nenhum dolo ou culpa (strítu sensu).

Vale transcrever a orientação contida no seguinte trecho do voto do Ministro do STJ
Ruy Rosado, exarado em sede de Recurso Especial (REsp. nº 242.598íRJ ):

“Para a definição da culpa como elemento da responsabilidade prevista no art. l59 do C. Civil,
deve ojuiz definir previamente qual era a regra de cuidado que deveria ter sido obedecida pelo
agente naquelas circunstâncias, pois assim o exige a técnica apropriada à aplicação da cláusula

_ geral, classificação a que pertence o referido art. 59”.

-=_ Para saber se o dever de cuidado foi observado, utiliza-se como parâmer a figura do
homem médio, diligente, cuidadoso. Transportando-se para a Administração Pública, seria o
ªlªhomern médio administrativo” ou então “gestor médio”. Sobre o assunto Sérgio Cavalieri anotaª:

“A conduta culposa deve ser aferida pelo que ordinariamente acontece, não pelo que
extraordinariamente possa ocorrer. Jamais poderá ser exigido do agente um cuidado tão extremo
que não seria aquele usualmente adotado pelo homem comum, a que os romanos davam a!!

designação prosaica de “bonus pater famíliae , e que é, no fundo, o' tipo de homem médio ou
normal que as leis têm em vista ao fixarem os direitos e deveres das pessoas em sociedade”.

“Ademais, frise-se que não há notícias nos autos de saque do saldo remanescente, senão
os pagamentos devidamente comprovados mediante a prévia execução dos servicos. Portanto, não
há provas ou mesmo a suspeita de que o gestor tenha se locupletado das sobras dos recursosconveniados. '

Por outro lado, pelos mesmos fundamentos acima mencionados, também no que pertine
aos serviços não exeucutados — outro possível dano elencado nos autos - não há nenhuma
informação de locupletamento dos gestores ou demais responsáveis, às custas de recursos públicos.
Da mesma forma, todos os pagamentos feitos foram precedidos das planilhas de execução dos
serviços, devidamente chanceladas pelo Engenheiro Civil responsábel pela fiscalização. E, da
mesma forma, os recursos permanenceram em conta do convênio e foram utilizados posteriormente,
.no próprioobjeto conveniado, mediante replanilhamento devidamente autorizado pelo concedente.

Não é demais lembrar que a Tomada de Contas Especial deve ser constituída por
elementos fáticos ejurídicos suficientes à comprovação da ocorrência do dano e à identificação dos
agentes responsáveis pela sua materialização (pessoas físicas e oujurídicas) e que nos processos de
controle externo, a responsabilização do gestor público tem natureza subjetiva, configurando a
responsabilidade do agente somente mediante a presença de culpa, em sentido estrito. É preciso
existir ato ilícito na gestão dos recursos públicos, conduta dolosa ou culposa (stricto sensu) do
agente, e nexo de causalidade entre o dano e o comportamento do agente.

Depreende-se, da leitura do art. 8“, inc. 1 c/c art. 10, inc. IV da Instrução Normativa TC
nº 3239014, que o feito somente pode ser objeto de julgamento caso haja sidoefetivamente apurado

fx
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dano ao erário. Não sendo detectado prejuízo financeiro aos cofres públicos após a devida instrução

_ do processo, não há questão a ser apreciada uma vez que ausente um de seus pressupostos.

.Portanto, em sede de tornada de contas especial, a imputação de débito pelo Tribunal
não pode decorrer apenas da constatação de irregularidades. Deve, obrigatoriamente, estar
relacionada à ocorrência de prejuízo ao erário, dada sua natureza reparadora.

No caso em tela, o objeto foi devidamente executado, os pagamentos foram realizados
somente como contraprestação aos serviços efetivamente executados e os recursos do convênio
utilizados para despesas consideradas impertinentes não desvincularam-se do objeto pactuado
(portanto, não houve desvio de finalidade), permanecendo inerentes ao seu objeto. A utilização dos
recursos do convênio para pagamento de reajuste, ou o saldo não utilizado nos serviços que não
foram executados, permaneceram na conta e foram utilizados para a prestação de serviços de
interesse público à população ou, posteriormente, no próprio objeto. Eu seja, não estamos tratando
de desvio de verbas públicas com interesses privados. Ao contrário, não consta nos autos nenhuma
menção a esse respeito.

A restituição dos saldos financeiros que sobram após o cumprimento do objeto
conveniado é cláusula pactuada. Assim, mesmo após a instrução processual, resta-nos fundadas
dúvidas quanto a efetiva ocorrência de dano ao erário no caso presente.

Relativamente aos serviços não executados, embora estivessem previstos na planilha,
houve sim, 'e isso é certo, uma falha na fiscalização e o comprometimento momentâneo do interesse
público, que merecia uma apuração em procedimento proprio. Porém, o comprometimento do
interesse público foi corrigido posteriormente, mediante a aquisição e instalação da plataforma
elevatória. Da mesma forma, entendemos que os demais serviços não executados caracterizam
desleixo e descuido no exercício do dever de fiscalização, passível de reprimenda própria, mas que,
a nosso ver, não tiveram o condão de gerar efetivo dano ao erário municipal, a ser objeto de Tomada
de Contas Especial.

Portanto, falta a esta Comissão de Tomada de Contas Especial, a convicção suficiente

para decidir pela ausência de dano ao erário. Ao que nos parece, apenas se presumiu que, por serem
irregulares os pagamentos de reajuste contratual com recursos do convênio, teria, consequentemente,
havido dano ao erário. Ou que os serviços não executados (mas também não pagos), por si só,tivessem causado o dano. '

Entretanto, como já dito, falta-nos a convicção para tal conclusão. O que se vê com maior
clareza foi o erário municipal ser desfalcado, diante da obrigatória devolução dos valores pagos de
reajuste à empresa Santa Maria Engenharia, com incidência de altíssimos encargos moratórios. Da
mesma forma, tendo que restituir valores aitos ao Concedente e ao mesmo tempo, tendo que custear
com seus próprios recursos, a aquisição da plataforma elevatória e demais equipamentos e serviços,
vez que não foram executados quando deveriam.

Portanto, a Comissão de Tomada de Contas Especial nº 002901 8 conclui pela existência
de dano ao erário, relativamente aos fatos aqui apurados.

Entretanto, quando assentamos, em linhas pretéritas, a premissa de ser a
responsabilidade frente aos Tribunais de Contas de natureza subjetiva, & conclusão decorrente é a
de que se a conduta não é culposa ou dolosa, não há, em regra, ressarcimento ao erário.

No caso em tela, no que pertine ao pagamento de reajuste com recurso de convênio, ?
<-.
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instrução processual demonstra a diiigência e boa-fé das pessoas envolvidas. Assim, apesar do
equívoco no pagamento utilizando-se de fonte de recurso equivocada, consideramos injusta e
desproporcional a penalização de ressarcimento ao erário, vez que não restou comprovado o dolo
ou a culpa.

O dolo corresponde à vontade livre e consciente de alcançar o resultado. Segundo Sérgio
Cavalieri Filho, dois elementos caracterizam o dolo: a representação do resultado e a consciência
da ilicitudeº. A representação é a previsão, a antevisão mental do resultado. Antes de desencadear
a conduta, o agente antevê, representa mentalmente o resultado danoso e o elege como objetivo de
sua ação. A consciência significa que o agente sabe que o resultado é ilícito, que ele age de forma
contrária ao dever juridico. Também há dolo quando a pessoa, embora não tenha a deliberada
intenção de alcançar o resultado, aceita assumir o risco de produzi-lo em razão de sua conduta.
Nesse caso, fala-se em dolo eventual. '

Possivel concluir dos autos, que não ocorreram os elementos caracterizadores do dolo,
acima explicitados.

Por outro lado, a conduta culposa evidencia a inobservância deum dever de cuidado
objetivo imposto a todas as pessoas de razoável diligência. Vivendo em sociedade, o homem tem
que pautar & sua conduta de modo a não causar dano a outrem. A inobservância desse dever de
cuidado torna a conduta culposa, o que evidencia que “na culpa importa não o fim do agente, a sua
intenção, que normalmente é licita, mas o modo e a forma impróprios do atuar?”El

Neste caso, tratamos de uma conduta desprovida de cuidado, cautela, atenção. Também
não cremos ser o caso dos autos. Ao contrário, todos os documentos necessários ao pagamento à
empresa contratada constam nos autos, que tramitaram por todos os setores necessários. Portanto,
mais uma vez frisarnos que não entendemos que o gestor em questão fugiu do que podemos chamar
de cuidados próprios do “homem médio administrativo” ou então “gestor médio”. Sob a ótica do
controle externo, é preciso avaliar se o ato praticado gerou ou não um dano ao erário. Se o foco é
a reparação do dano ao Poder Público, deve-se seguir a linha da responsabilidade civil, exigindo-

se um comportamento ajustado àquele que teria o gestor médio, com a diligência normal que dele
se eSperaI 1.

No tocante a quantificação do dano, no caso em tela representaria os juros, atualizações
e encargos moratórios incidentes sobre os valores pagos à título de reajuste contratual, bem como,
o valor pago pela aquisição da plataforma elevatória adquirida após o término doconvênio,conf0nne fls. 868369 dos autos. '

Importante frisar que a Comissão apurou que, além dos danos especificamente tratados
durante a tramitação do presente feito, outros fatos ocorreram, igualmente causadores de dano à
Municipalidade. E o caso da ausência de instalação de pára—raio e de serviços adequados de
instalação de gás (além de outros mencionados nos relatórios da GEPLAN e constante dos autos).
Entretanto, em todos eles, a Comissão não conseguiu quantificar o dano, em especial porque vários
desses serviços ainda encontram-se pendentes de execução. Houve o dano imaterial, mas não o
dano passível de. quantificação por parte desta comissão.

'Por Íirn, respeitada a dúvida acima suscitada por esta Comisão quanto a efetiva '
existência do dano ao erário municipal, a presente Comissão de Tomada de Contas Especial

9 CAVALlERl FlLl—lO, Sérgio. Obra citada. p. 37.
'º CAVALIERI FILHO, Sérgio. Obra citada. p. 38
“ Trecho do Voto condutor do Acórdão n ” 333005 - Plenário
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decide pela existência do dano, conforme dito. Decide ainda pela exclusão da atribuição de
responsabilidade ao Sr. Francisco Saulo Belisáiªio, por entender que não foi comprovada aexistência de dolo ou culpa em seus atos.

Frise-se que fica excluída ainda qualquer responsabilização & ser atribuída ao Sr.
Odael Spadeto, já que a Comissão entende que os fatos efetivamente se consumaram quando omesmo estava licenciado de seu mandato.

Por fim, quanto a responsabilização da empresa contratada, & Comissão não apurou a
aos autos. Para tanto, haveria a necessidade
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UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO
Processo Administrativo 2.585/ 2018
Tomada de Contas Especial 02/2018

PARECER

Inicialmente, a Unidade Central de Controle Interno — UCCI
manifestou no processo (página 530) instruindo sobre as medidas
que o Gestor deveria adotar, a partir daquela data, para instauração
da Tomada de Contas Especial.
A Tomada de Contas Especial foi instaurada através da Portaria

067/2018, datada de 19 de april de 2018? que nomeou os membros e
concedeu o prazo para apurar.osrfâtosâêiõlprazo.-foi prorrogado por
duas vezes, respectivamente-pªesBdrgáaiãfafs 1037.2018 e 136-A 2018,
devido à complexibilidade do assa“ntº-_;fg-,-:;£orlísta=nõ'processo declaração
de não impedimento dos membros para atuarem nos procedimentos,
sendo conduzidos por servidores efetivos e desimpedidos, conforme
dispõe o art. 4º“e s Único da IN 32/2014.
Os procedimentos atenderam ao dispOsto no art. 130 IN nº
032/2014, quanto à sua organização e o trabalho foi concluído dentro
do prazo estipulado, inicialmente definido pelo art. 14 da IN nº
32/2014, e atingiu o objetivo, elaborando relatório prévio (páginas
858 a 872) e relatório conclusivo (páginas 1.100 a 1.141) de formaminuciosa. '
Nas páginas 1.142 a 1.149 dos autos,, a Comissão relatou o seguinte:
VIII — CONCLUSÃO [...] “No tocante a quantificação do dano, no caso
em tela representaria os juros, atualizações e encargos moratórios
incidentes sobre os valores pagos a titulo de reajuste contratual, bem
como, o valor pago pela aquisição da plataforma elevatória adquirida
após o término do convênio, conforme fls. 868/869 dos autos”. [...]
“Por fim, respeitada a dúvida acima suscitada por esta Comissão
quanto à efetiva existência do dano ao erário municipal, a presente
Comissão de Tomada de Contas Especiai decide pela existência do
dano, conforme dito”, * '

Clécio E'
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O suposto dano, não confirmado pela Comissão, foi apresentado nos
autos nas páginas 1.105 e 1.106, sendo:
1 — Juros, atualizações e encargos moratórios incidentes sobre os
valores pagos a título de reajuste contratual. '
Valor: R$ 99.349,70
Responsável: Francisco Saulo Belisário (Prefeito 2005/2008);
II — Valor pago pela aquisição da plataforma elevatória adquirida após
o término do convênio
Valor: R$ 33.000,00
Responsáveis: Carlos Rogério Dalvi Gava (Vice — Prefeito), João
Sansão Fontan (Secretário Municipal de Obras e Serviços Urbanos) e
o Engenheiro Civil da PMCC (Luiz César Mareto Coura).

A Comissão decidiu pela exclusão da atribuição de responsabilidade
ao Sr. Francisco Saulo Belisário (Prefeito), “por entender que não
foi comprovada a existência de dolo ou culpa em seus atos”.
Decidiu pela exclusão de responsabilidades pelo ressarcimento de
dano ao erário, dos Senhores Carlos Rogério Daivi Gava (Vice —
Prefeito), João Sansão Fontan (Secretário Municipal de Obras e
Serviços Urbanos) e o Engenheiro Civil da PMCC (Luiz César Mareto
Coura), “relativamente à aquisição da plataforma elevatória,
haja vista entender que o equipamento está sendo utilizado
para a finalidade devida e a restituição do seu vaiar implicaria
enriquecimento sem causa por parte da Municipalidade”. .

Diante das constatações da Comissão, a Unidade Central de Controle
Interno, toma conhecimento dos fatos seguindo o entendimentoafirmado. '
Por fim, no entendimento da UCCI, a Tomada de Contas Especial
atendeu ao que dispõe a IN TCEES nº 32/2014 e anexo único,
devendo ser encaminhada para pronunciamento da autoridade
administrativa competente, devendo atestar ter tomado
conhecimento do relatório da comissão e do parecer da UCCI.

Conceição do Castelo — ES, 29 de Outubro de 2018.
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O PREFEITO MUNICIPAL DE
CONCEIÇÃO DO CASTELO, no Estado
do Espirito Santo, no uso'de suas
atribuições legais,

ATESTA que tomou conhecimento do relatório emitido pela
Comissão designada pela Portaria 067/2018, responsável pela
Tomada de Contas Especial 02/2018, originada do Processo
Administrativo 2585/2018, bem como tomou conhecimento do
Parecer emitido pela Unidade Central de Controle Interno.

Conceição do Castelo — ES, 30 de Outubro de 2018.
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ilustríssimos Senhores Membros da Comissão da Tomada de

Contas Especial n.º 02/2018:

Prefeitura Narici-pai de Comgás ric Casteiu
Protocolado sob o Nº “55:11“;
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Tomada de Contas Especial n.ª 02/2018

instrumento Original: Convênio n.º 332/2005

Objeto: Obras de Reforma e Ampliação da UMEF Elisa Paiva

Concedente: Estado do Espírito Santo, por meio da SEDU

JOÃO SANÇÃO FONTAN, brasileiro, casado, construtor,

residente e domiciliado na Rua Joaquim Cornélio Filho, n.º 193, Centro, municipio
de Conceição do Castelo-ES, por seu advogado adiante assinado, e tendo sido

citado do feito vem à honrada e culta presença de Vossa Excelência apresentar

DEFESA PREQMINAR

Em razão dos fatos noticiados nos autos de Tomada de Contas Especial n.º
022018, NOMEADA ATRAVÉS DA Portaria nº 0672018, oriunda da Prefeitura

de

ordem fática e de direito abaixo delineadas. H.,—«__;
Municipal de Conceição do Castelo-ES, o que faz em razão das justíflcativas

' " ”agiam '. es- CEPE 29.3?0- 000 - Fone: (23) 3547-1229 - (28) sagas-3232 . E—mail: advdemarlin©gmaiLco



't. CONSIDERAÇÓES ÍNICIAIS:

1. Consta no “Mandado de Citação” o prazo de 10 (dez) dias para

oferecimento de resposta, portando, & defesa oferecida é tempestiva.

2. Em apertada síntese, consta da peça vestibular contra o
defendente o fato de ter atestado conclusão de obra da reforma e ampliação da

UMEF Elisa Paiva (objeto do convênio nº 332/2005), quando ocupou o Cargo de

Secretário Municipal de Obras e Serviços Urbanos).

3. Entende que não pode ser responsabilizado solidariamente, de

forma que não ocasionou dano ao erário, ou seja, inexiste nexo causal entre a sua

conduta e o suposto dano, pois, tendo em vista que cumpriu suas obrigações
funcionais, após relatório técnico e atestado firmado pelo responsável da obra,

Engenheiro Civil Luiz Cesar Mareto Coura, não restando configurado dolo ou culpa

deste defendente, motivo pelo qual deve o mesmo ser excluído desta TCE.

4. A propósito, quando o ora defendente firmou atestado de
conclusão da obra, tão o fez a pedido e diante de informação de que a obra e os

serviços executados se encontravam de acordo com os padrões técnicos exigidos e

com as especificações constantes do plano de trabalho, ou seja. apenas ratificou o

que o Engenheiro responsavel havia atestado.

5. E, na qualidade de engenheiro responsável pelo acompanhamento

da obra, como fiscal do contrato, era sua responsabilidade fiscalizar a correta

execução, atentando para que eventuais faihas ou defeitos fossem corrigidos no

prazo de vigência do contrato, nos termos da Lei 8.666H 993, art. 67, caput e 51“.

6. Ora, competia ao Engenheiro responsável pela obra acompanhar

e fiscaiizar a execução do contrato, determinando a correção das falhas ou defeitos

observados, nos termos do art. 67, caput e % 1º, da Lei 8.666” 993. Além disso,

consoante o art. 76 da mesma lei, cabia-lhe rejeitar, no todo ou em parte, a obra ou

serwço executado em desacordo com o contrato. f***— a::ªfºí
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7. A assinatura do termo de recebimento evidencia que o
responsável agiu, no mínimo, com culpa, pois, como engenheiro civil detinha

competência técnica para avaliar a adequação da obra aos padrões construtivos,
bem como às especificações do projeto básico, identificando eventuais falhas e

determinando as correções necessárias, e não ao defendente que não possui
qualificação técnica para tal tlnalldade.

8. A responsabilidade e subjetiva, ou seja, depende da comprovação

da ocorrência de dolo ou de culpa em sentido estrito, o que não ocorreu, por parte
do defendente.

9. Sendo necessária, portanto, a presença dos seguintes elementos

para que se caracterize o elemento subjetivo pretendido: a) ação comissiva ou

omissiva e antijurídica; b) existência de dano ou infração à norma legal,
regulamentar ou contratual (irregularidade); c) nexo de causalidade entre a ação e a

ilicitude verificada; e d) dolo ou culpa (negligência, imprudência ou imperícia) do
agente.

10. No caso concreto, a atuação do Engenheiro responsável por
declarar que as obras e os serviços se encontravam em conformidade com os

padrões técnicos exigidos e especiõcações constantes do plano de trabalho, foi
”' decisiva para que o defendente tenha firmado atestado de conclusão da obra.

11. Portanto, o senhor Luiz Cesar Mareto Coura, na qualidade de

engenheiro contratado pelo Município, era quem tinha a obrigação legal e os
conhecimentos técnicos exigíveis para fiscalizar a obra, elaborar os Boletins de
Medição e atestar a execução total dos serviços.

12. O defendente, na condição de Secretário, agiu nos estritos

trâmites legais, quem detém conhecimento técnico para atestar a execução da
obra, através do Boletim de Medição, é o Engenheiro do município.

13. O defendente, que não dispõe de conhecimento técnico,
notadamente para uma obra complexa como a reforma desta Escola, confiou no
relatório e no atestado firmado peto Engenheiro Civil. “w
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“14. De acordo com a lição de Marçai Justem Filho, 'a medição
realizada pela Administração envolve precisamente a análise da conformidade da

prestação materialmente executada com os ditames da técnica e com as regras

contratuais, com o dimensionamento concreto do direito reconhecido ao particular'.

(JUSTEN FILHO. Marçal. Comentários à Lei de Licitações: 9. ed. São Paulo:
Dialética, 2002. pág. 101.)

15. Então, no que diz respeito especrf camente a atitude tomada pelo

defendente pelo menos nos aspectos que podem ser analisados por um
Secretário, preenchiam os requisitos legais.

16. Diante de tudo o que já foi demonstrado, está claro que se houve

prejuizo ao erário, foram advindos de análises falhas cometidas pelo Engenheiro do

Município a época e que o defendente apenas cumpriu, pelo menos nos aspectos
formais (que podem ser observados por um Secretário) o seu mister.

2. PEDIDOS

1. Diante do exposto, requer a Vossas Senhorias seja o defendente,

Sr. João Sanção Fontan, que ocupou o cargo de Secretário Municipal de Obras e

Serviços Urbanos na época dos fatos sub ocultis— excluido desta Tomada de Contas

Especial, por ser medida da mais iidima e salutar JUSTIÇA!!!

Protesta por todos os meios de prova em direito admitidos, sem
exclusão de nenhuma e pela juntada de novos documentos.

Termos em que,

E. R. Deferimento.

Conceição do Castelo-ES, 25 de junho de 2018.
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PROCURAÇÃO

OUTORGANTE (3): JOÃO SANÇÃO FONTAN, brasiieiro, casado,
construtor, residente e domiciliado na Rua Joaquim Cornéiio Filho, n.º 193. Centro,
municipio de Conceição do Castelo-ES.

OUTORGADO: DYLSON DOMINGOS DEMARTIN, brasileiro, casado,
advogado inscrito na OAB/ES sob o nº 8.520, portador do CPF nº 896-552227—72,
com escritório profissional à Av. José Grito, 793, Centro, Conceição do Castelo — ES,CEP 29370-000.

PODERES: Da cláusula Ad Judicia et Extra, nos precisos termos do art. Sª, 5 2º
da Lei Federal nº 8.906 de 04 de julho de 1994. art. 38 do Código de Processo Civil e
ainda os especiais para desistir, firmar compromissos, transigir, dar e receber quitação,
substabeiecer o presente mandato, com ou sem reservas de poderes para si, o que
será dado por bom, firme e valioso, servindo—se de tais poderes especialmente para
apresentar defesa em Tomada de Contas Especial n.º 02/2018, oriunda da Prefeitura
Municipal de Conceição do Castelo-ES.

Conceição do Castelo —— ES, 25 de junho de 2018.
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Aos quatro dias do mês de junho do ano dois mil e dezoito, às oito horas e trinta minutos, reuniu

a comissão de tomada de contas especial, referente a pendências na Prestação de Contas Final

do Convênio Nº 332/2005, nomeada pela Portaria Nª 067/2018. Presentes os membros da

Comissão, Alex Nali Ferreira, Dalva Elena Guanier de Abreu Costa. Foram convocados Patrícia

Leitão, Sebastião Thezolín, Marileida Pinon, Antonio Sérgio Mareto, Laurisa Vargas Bueno, Vera

Lúcia Pízzol Vinha, Neuzeli Bravin-| e Efigênia Lopes Padoani. As testemunhas Marilia Ester

Bortolin Viganôr e Eymard Minete, a Comissão não logrou êxito em convoca-las. O responsável

Odael Spadeto chegou atrasado na sessão, mas autorizou por telefone o início da sessão sem

sua presença. iniciada a sessão, a Comissão fez uma explanação sucinta dos fatos que estão

sendo objeto de apuração para logo em seguida passar à oitiva das testemunhas. Foram ouvidas

as testemunhas presentes, convocadas pela Comissão, à exceção da Laurisa que será ouvida

após o intervalo. Foram ouvidas ainda as testemunhas Marileida Pinon e Antonio Sérgio Mareto.

Com a concordância de todos os presentes e atendendo solicitação do responsável Luiz César

Mareto Coura, a comissão fez sua oitiva, mesmo diante de testenhumas que ainda serão ouvidas

e também com a concordância de todos, o mesmo foi ouvido na presença dos demais

responsabilizados previamente. A sessão foi suspensa para o almoço, retornando os trabalhos
,..N'laa14:3o h. “ªgI E % 5: Í .:
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DEPOIMENTO DE PATRÍCIA LEITÃO:

Inquirida a testemunha Patricia Leitão, ela assim respondeu às perguntas da Comissão: que foi

diretora da UMEF Elisa Paiva no período de 2012 a 2015. Que confirma integralmente o

depoimento anterior prestado nos autos. Que a escola atendia a 715 alunos à época. Que a

escola atendia às necessidades, mas constatava—se que energia era um problema. Que

trabalhava na escola na época da instalação da plataforma elevatória, mas não se lembra se

como diretora ou professora. Que sabe que a plataforma elevatória atende às necessidades,

porém ”parece” que a plataforma não está funcionando no momento, mas que sempre atendeu

aos aluno com deficiência. Que Perguntado por Rogério Gava sobre a utilização de outro lugar

para os alunos utilizarem em substituição à elevatória, se não estiver funcionando, a testemunha

respondeu que para acesso ao que a elevatória dá, não há outro lugar para ser utilizado, como

uma rampa. Que caso não existisse a plataforma ou estando ela com defeito, os alunos com

deficiência física não teriam acesso a algumas dependências da escola, como laboratório de

informática, auditório e biblioteca e que estes alunos somente teriam acesso a estes locais

sendo carregados no braço, já que o outro acesso é por escadas. Nada mais a acrescentar,
encerra-se o presente depoimento.

&.

%nceição do Castelo-ES, 04 de julho de 2018.
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DEPOIMENTO DE SEBASTÃO THEZOLIN:

inquirida a testemunha Sebastião Thezoiin, ele assim respondeu às perguntas da Comissão: Que

confirma integralmente o depoimento anteriormente prestado nos autos. Sem mais perguntas.

Nada mais a acrescentar, encerra—se o presente depoimento, que vai assinado pela comissão e

peio declarante.

Conceição do Castelo—ES, 04 de juiho de 2018.
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DEPOIMENTO DE VERA LÚCIA PIZZOL vIGNA:

!nquirida a testemunha Vera Lúcia Pizzol Vigna, ela assim respondeu às perguntas da Comissão:

Que exerceu a função de contadora neste município no período de 1980 a 2013. Que no período

de 2006 a 2008, exercia suas funções normalmente. Que não se lembra com certeza mas que se

houvessem pedidos de pagamentos de reajustes, eram pagos. Mas pelo que lembra, nesse

periodo eram poucos pedidos dessa natureza. Que não tem muita certeza, mas que acha que

“nesses anos mais iniciais” (2005, 2006 e outros anos anteriores), não era muito cobrada a

classificação de despesa. Que a ciassificação se dava basicamente entre convênio e recurso

próprio e que mesmo os auditores do Tribunal de Contas do Estado, quando vinham fazer as

auditorias, não puniam quando verificavam ausência de classificação ou classificação

equivocada, apenas orientavam. Que no caso específico do pagamento da Santa Maria

Engenharia, não se lembra como foi feita essa classificação e se foi feita determinação de

classificação de recurso para o caso concreto. Que nenhum pagamento era feito sem a devida

tramitação processual e sem autorização, mesmo que verbal, do secretário. Que o

acompanhamento era feito pelo então secretário de educação, Sr. Edinaudo Rabelo. Que todos

os processos de pagamento, quando chegava a contabilidade, já tinham passado por todos os

setores, como Assessoria Juridica, Gabinete, Secretário e outros necessários. Que não se lembra

se na época era praxe a existência de informação nos autos do processo, durante sua tramitação,

quanto a fonte de recurso a ser utilizada para os pagamentos, mas que eram sempre definidos

entre recurso próprio e de convênio. Respondendo às perguntas do Sr. Francisco Sauio Belisário,

a depoente respondeu que na época, sendo iniciada uma obra com recurso próprio os

« pagamentos que a ela se referiam eram também quitadas com recurso próprio e da mesma

forma, chegando as medições devidamente atestadas de recursos de convênio, os pagamentos

também eram feitos com recursos do convênio. Que se recorda que em todas as reuniões feitas

andar”. Questionado pelo Sr. Odaei Spadeto, a testemunha respondeu que tem conhecimento

que o mesmo se ausentou da gestão do município, por força de problemas de saúde, mas que

não se iembra qual foi este período de afastamento. Que por fim, a depoente acrescentou que

tem quase certeza que existe nos arquivos do Município, a devida autorização da SEDU para que

o municipio pudesse utilizar recursos do Convênio para pagamento dos reajustes e que o

“Baiano” (Edinaudo Rabeílo), então secretário de Educação, era muito criterioso com relação a

(,(—Na este tipo de procedimento e que tinha muito acesso à Secretaria Estadual de Educação e como

& Í ele faleceu, não pode confirmar a existência dessa autorização. Que também quanto aos L;]R " :|. ª- ª . ª,. . ' à ., , ': à.. ª & "
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pagamentos da obra relativamente ao período de gestão de Odael Spadeto e Rogério Gava, os

pagamentos também eram sempre precedidos de autorização da SEDU. Sem mais perguntas.

Nada mais a acrescentar encerra- -se o presente depoimento que vai assinado pela comissão e
pelo declarante

Conceição do Castelo-ES, 04 de julho de 2018.
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DEPOIMENTO DE NEUZELI BRAVIM:

lnquirida a testemunha Neuzeli Bravim, ela assim respondeu às perguntas da Comissão: Que

exerceu a função de auxiliar administrativo, junto à iicitação e ajudava o setor de contabilidade,

no período entre 2006 2008. Que neste período a depoente era responsável pela liquidação dos

processo de pagamento, embora trabalhasse em conjunto com as demais funções do setor

contábil, como empenho e a própria contabilidade. Que os processos tramitavam por todos os

setores antes de chegar para liquidação e pagamento. Que os processos já estavam com todas

as informações necessárias, quando chegava ao setor da depoente. Que não se lembra se

quando os processos chegavam ao seu setor, já existia informação quanto a fonte de recurso a

ser utilizada. Que a liquidação era feita com base no empenho global da obra, que era feito no

inicio, iogo após a homologação da licitação. Que não se lembra se o setor de liquidação chegava

a questionar se algum processo de pagamento que lá chegava, poderia ou não ser paga com o

recurso inicialmente empenhado, através do empenho global. Que neste período ficava mais na

licitação que no empenho, mas que posteriormente, após permanecer mais tempo no setor de

empenho e após capacitação especifica, sabe dizer que reajuste era empenhado separadamente

do empenho global da obra e pago com recurso próprio. Que não tem certeza, mas que acha

que neste período os recursos não eram separados por fonte. Que não se lembra se houve

ordem por parte de qualquer autoridade quanto a fonte de recurso a ser utilizada relativamente

ao caso específico do pagamento de reajuste a empresa Santa María Engenharia. Que sendo

perguntada pela Dra. Maria Beatriz Belizário, esta assim respondeu: Que para a depoente,

pagamentos de reajustes de contrato era algo novo, principalmente porque estava iniciando

suas funções no setor de liquidação e que após ter sido capacitada para tanto, que teve a devida

informação que reajustes eram pagos com recursos diversos do recurso de convênio. Que tem

certeza que essa capacitação foi feita posteriormente aos pagamentos feitosa Santa María

Engenharia. Perguntado pelo Sr. Francisco Saulo Belisário, a depoente respondeu que sempre

eram feitas reuniões com a equipe, que era muita unida e sempre estavam empenhados e

envolvidos com todos os secretários para minimizar ao máximo os erros e quando constatados

erros os processos eram devolvidos para acerto. Que iniciada uma obra com recurso de

convênio, os pagamentos posteriores a ela relativos, eram também quitadas com recurso do

mesmo convênio. Que acredita que isso era praxe do setor até então, mas que não tem certeza

dessa informação. Respondendo às perguntas do Sr. Odael Spadeto, a depoente assim

respondeu: Que tem certeza do zelo da admin“ tração do mesmo junto a esta municipalidade.
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Sem mais perguntas. Nada mais a acrescentar, encerra-se o presente depoimento, que vai

assinado pela comissão e pelo declarante.

Conceição do Castelo-ES, 04 de juího de 2018.

MembroÉ” é,,
OM] Nqos DE MARTI-

É; ªdvogado' DABfES 8.520

[“'tá ' . ' . 1.5;



._X

, FoihaS

msm.

DEPOIMENTO DE EFIGÉNIA LOPES PADOANI:

Inquirida a testemunha Efigênia Lopes Padoani, ela assim respondeu às perguntas da Comissão: -

Que exerceu a função de Encarregada do Setor de Empenho, que não se lembra desde quando,

mas que em 2002 já estava no setor e nele permaneceu até aposentar, em 2013. Que antes as

fontes de recursos eram todas juntas e que posteriormente começou-se a fazer as separações,

mas que não se lembra a partir de quando começou-se a fazer essa separação por fonte de

recurso. Que os recursos de convênio eram separados. Que não se lembra se a fonte de recurso

já vinha constando nos autos dos processos de pagamento. Que mesmo considerando a

hipótese de não constar a informação da fonte de recurso nos autos, sendo pagamento

referente a um convênio (e essa informação constada das planilhas que instruíam o processo),

o pagamento era feito com recursos desse convênio, empenhados globalmente logo após o

término da licitação. Que não se lembra se houve pedido de alguém para que o pagamento fosse

feito com um recurso ou com outro. Respondendo às perguntas da Dra. Maria Beatriz Belizário,

esta respondeu que os pagamentos de reajustes até então eram praticamente inéditas. Que não

e lembra de ser comum o pagamento de reajustes até aquele periodo. Que não se lembra de

ter feito cursos especificos para aquele setor, mas que fez muitos cursos. Respondendo às

perguntas do Sr. Francisco Saulo Belizário, esta respondeu que se lembra de que o mesmo

sempre pedia harmonia entre os setores e que sempre que qualquer servidor verificasse

inconsistência nos processos era pedido que se questionasse, o que foi feito várias vezes pela

depoente. Respondendo às perguntas do Sr.IOdaeI Spadeto, esta respondeu que da mesma

forma, os processos tinham o mesmo cuidado e tramitação durante a estão de Odael Spadeto

depoimento, que vai assinado pela comissão e pelo declarante.

Conceição do Castelo-ES, 04 de julho de 2018.

Bylsõu Domingos Demerm
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DEPOIMENTO DE MARILElDA PINON:

lnquirida a testemunha Marileida PinOn, ela assim respondeu às perguntas da Comissão: Que

no período de 2007 e 2008, a depoente exercia suas funções na Chefia de Gabinete. Que

posteriormente, exerceu suas funções junto ao setor de planejamento e que passou a tratar

diretamente dos convênios, mas que já estava neste setor anteriormente ao perído que esteve

na chefia de gabinete. Que posteriormente retornou ao Setor de Planejamento, onde

permaneceu até 20018. Que até 2007/2008, as obras que o Município contratavam eram obras

pequenas e que as empresas não solicitavam reajustes contratuais. Por isso, não era comum,

até então, o pagamento de reajustes a contratados. Que até então, não se recorda de ter havido

solicitação de pagamento de reajuste com recursos de convênio junto à SEDU. Que

posteriormente, neste mesmo convênio (não se recorda o período certo, mas acha que foi nnal

de 2009), houve outro pedido de reajuste, mas que em decorrência do questionamento relativo

ao pagamento do caso aqui questionado, o município efetuou o pagamento com recurso

proprio. Que todos os outros casos posteriores foram pagos com recurso próprio. Que os

convênios mais recentes trazem cláusula expressa de vedação de utilização de recurso de

convênio para pagar reajustes. Que com a nova legislação, até os aditivos passaram a não ser

pagos com recursos de convênio. Respondendo às perguntas do Sr Francisco Saulo Belisário,

esta assim respondeu: Que-o mesmo sempre pedia aos servidores que questionassem qualquer

equivoco ou inconsistência dos processos de pagamento. Que neste período (2007/2008),os

ocessos de pagamento de reajustes eram iniciados com cópia do contrato, que por sua vez se

refer -a um convênio (quando era o caso) e com pianilha de medição relativa ao reajuste

solicitado e que antes da anãiise do prefeito e do setor jurídico, os autos eram remetidos a

contabilidade para informação de dotação orçamentária e como existia planilhas de um

convênio nos autos, o setor contábil informava a dotação orçamentária relativa ao convênio

(empenha global) e somente posteriormente que os autos eram remetidos ao setorjuriclico, que

fazia analise de legalidade do reajuste (se a empresa tinha direito ao reajuste por ter o contrato

ultrapassado 12 meses, se existia previsão contratual para tanto e se estava presente a fórmula

prevista em contrato para o reajuste pretendido). Que somente após, os autos eram remetidos

novamente ao Gabinete, cuja chefia fazia análise da existência de peças necessárias, como

existência de deferimento do Setor Jurídico, Cálculo do Engenheiro, fonte de recurso, para

somente então encaminhar ao prefeito para deferimento do pedido, caso estivesse correto. Que

o processo de reajuste da Santa Maria Engenharia tramitou da forma acima relatada. Que da

forma como os processos de reajuste eram instruídos até então, qualquer pessoa que o

.egasse”, pagaria com recurso de convênio. Que tem conhecimento de que todos os valores M

NNJXNNQv “su. lnqos Damm

f É ,...ª Advogadº: .? JEI A humanizªdo



W. ,:Folhas %
sºªªªfjªãª'ª“ É

recebidos pela empresa Duto Engenharia foram todos executados. Que após questionamento

da SEDU, fez anáiise detaihada de todas as planilhas de pagamento e constatou que todos Os

serviços não executados, também não foram pagos. Que tem conhecimento que a empresa

questionou e fez requerimento quanto a serviços que a empresa afirma ter executado e não ter

recebido, vez que o Município não fez os acréscimos dos serviços através de termo aditivo. Que

alguns serviços sabe que foram executados, como os brinquedos do pátio da escola. Que não se

recorda da SEDU ter feito auditoria in foco na obra, durante sua execução. Que essa fiscaiização

somente foi feita após o término da obra. Que esse comportamento é "estranho”, ja' que os

projetos da obra foram todos elaborados pela própria SEDU. Que não se recorda se era o caso

deste convênio, mas os convênios mais atuais constam expressamente a exigência de que tanto

o convenente quanto o conveniado devem indicar fiscal para o convênio e que cabe a ambos a

fiscaiização da execução do convênio. Que quanto saido restante do convênio, foi feito aditivo

para os acabamentos da obra, entre a empresa Duto Engenharia e o Município. Que o

engenheiro civií da época, Sr. Luiz César Mareto Coura, foi pessoalmente ao setor de engenharia

da SEDU, para conversar sobre os acréscimos desses serviços para melhoria da utilização da obra
._i—

ªdiª ªi.—(% e que essa autorização foi dada verbalmente. Que por escrito, essa informação nunca existiu.
' i ªiª ;“ ª Que os serviços não executados eram de conveniência dos fiscais, mas que não sabe informar

:? ª * ao certo, neste caso, os motivos que ievaram a não executar alguns serviços e acrescer outros.

ª ª É Que não sabe informar se a rampa da escola atende aos mesmos locais que a plataforma
ª ª elevatória atenderia. Que houve casos em que mesmo sendo solicitada a autorização para os
º % aditivos, o órgão convenente não se manifestou e mesmo assim, houve a autorização da

prestação de contas final do convênio. Que os convênios tern prestações de contas periódicas

nx durante a execução da obra e que imagina que por causa disso eles aprovaram a prestação de
“ªs contas do ginásio da UMEF- Elisa Paiva, que inicialmente eles questionaram e ”voltaram atrás” e

;: gig aprovação a prestação de contas. Que nos convênios, não há necessidade de realização de ?]
..; aditivos para supressão de serviços, apenas os acréscimos, e que, ao finai, o que não foi 5

executado será considerado como sobre de recurso e será devolvido ao órgão convenente. Que, %
quanto aos contratos entre o município e os contratados, é sim necessários os aditivos tanto de

K“ acréscimos de serviços, quanto de supressão dos mesmos, para que o haja fechamento do' |
É “a, empenho. Respondendo às perguntas do Sr. Odael Spadeto, esta assim respondeu: Que & Ká,% ,: empresa Santa Maria Engenharia proteiou a execução da obra, não cumprindo o cronograma de '
Ei execução da mesma e sendo penalizada por isso. Que quando o Sr Odaei Spadeto iniciou seu

mandato, a obra estava paralisada, vez que o contrato havia sido encerrado sem o término da &- . ªflora. Que quando iniciou seu mandato o Sr. Odaei deu continuidade ao processo de penalização

5 . da empresa Santa Maria, já iniciado no mandado do Sr. Francisco Saulo Belisário e iniciou o. ª i. & : If;
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processo de contratação da segunda colocada, sendo esta intimada para dizer se aceitaria a

contratação no mesmo preço que a vencedora e que o contrato foi finalmente firmado, salvo

engano, em março de 2009. Que teve aditivo no contrato da segunda contratada, que não sabe

ao certo, mas que imagina que por causa de constatação de serviços de maior reievância que ºs

previstos inicialmente. Que os órgãos concedentes demoram muito para vir fiscalizar as obras e

que isso traz prejuízos aos municípios, vez que as provas ficam dificultadas. Sem mais perguntas.

Nada mais a acrescentar, encerra—se o presente depoimento, que vai assinado pela comissão e

(NX pelo declarante. &
e &. Conceiçao do Castelo-ES, 04 de julho de 2018.
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DEPOIMENTO DE ANTONIO SÉRGIO MARETO:

Inquirida a testemunha Antonio Sérgio Mareto, ele assim respondeu às perguntas da Comissão:

Que exerceu o cargo de Técnico de Pfanejamento no período do inicio do mandado do sr. Odael

Spadeto até um ano e seis meses posteriores. Que sabe dizer que os fiscais da SEDU nunca

estiveram na obra da UMEF Elisa Paiva para fiscaliza-la, durante sua execução. Que não nunca

foi pago serviço não executado. Que não foi feito pagamento à. empresa contratada para

conciusão dos serviços durante a gestão de Odaei Spadeto. Respondendo às perguntas ds Sra.

Maria Beatriz Belizário este respondeu que esteve pessoalmente na SEDU para tratar de

aditivos, mas sempre em conversas verbais, nada por escrito. Respondendo às perguntas do Sr

Rogério Dalvi Gava, este respondeu que foi difícil a iniciação da obra vez que alguns serviços que

deveriam estar na planilha não estavam, que eram para fazer emboço, mas estava muito fora

de prumo e foi necessário nova carreira de tijolos para corrigir o acabamento. Respondendo às

perguntas do Sr. Francisco Saulo Belisário, o mesmo afirmou que quando assumiram o

município a obra estava paralisada e que a empresa Duto, segunda colocada no certame, não

teve interesse em assumir a obra e foi contratada a empresa Destak que a nnalizou. Que não

sabe informar se esta empresa foi contratada por dispensa ou por licitação. Sem mais perguntas.

Nada mais a acrescentar, encerra-se o presente depoimento, que vai assinado peia comissão e

ªff—N)
&

elo declarante.

Conceição do Castelo-ES 04 de juího de 2018.
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DEPOIMENTO DE LUlZ CÉSAR MARETO COURA:

Inquirida a testemunha Luiz César Mareto Coura, ele assim respondeu às perguntas da

Comissão: Que exerceu o cargo de Engenheiro Civil do Município no período de 2009 até meados

de 2010. O depoente afirma, em seu depoimento que os percentuais determinados pela lei para

acréscimo ou para supressão possuem limites nela previstos e se as supressões forem feitas

durante o contrato, haverá diferença nos valores relativos aos percentuais legais, ocasionando

diferença nesses percentuais ao final. Que as obras paralisadas são reiniciadas com a planilha

deixada pela empresa que não concluiu os serviços. Que no caso concreto, foram verificados

alguns resserviços, naturais nesses casos. Que consta na notificação que o municipio solicitou

reutilização deste recurso. Que questionado especificamente sobre a não execução e instalação

da plataforma elevatória e ao mesmo tempo ter acrescido outros serviços não previstos

inicialmente na planilha original da obra, o depoente explicou que a compra de equipamentos

em um contrato de obra implica em pagamento de BDI sobre-o mesmo, com percentual de

acréscimo, sem nenhum motivo plausível para tanto, somente para comprar e instalar na obra.

Que atualmente a orientação é que equipamentos não constem em licitações de obra de

engenharia por estes motivos. Que não entende que haja necessidade de fazer acréscimo de

serviços no contrato da obra, pelos mesmos motivos que explicou acima. Que não se pode

alterar o valor do contrato para não interferir nos percentuais legais para acréscimo ou

supressão de serviços. Que peios mesmos motivos, não houve termo aditivo de supressão dos

serviços ao fina de obra, mas que efetivamente os serviços não foram executados, o que na

prática implica supressão dos mesmos. Que o relatório de visita técnica da obra elaborado pela

Empresa GERPLAN, ratificados pela SEDU, confirmam que a obra foi concluída e que o

repianilhamento referente à utilização do saldo remanescente foi autorizado pelo concedente

e que esses serviços contam nas medições apresentadas. Sem mais perguntas. Nada mania/“",.
K.Wªlçªs-395 Damme. & . Advogado .- Í
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acrescentar, encerra—se o presente depoimento, que vai assinada pela comissão e pelo
decíarante.
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Aos quatro dias do mês de junho do ano dois mil e dezoito, às quatorze horas e trinta minutos, reuniu a

comissão de tomada de contas especial para dar continuidade aos trabalhos de oitiva de testemunhas e

dos possíveis responsáveis, referente a pendências na Prestação de Contas Final do Convênio Nº

332/2005, nomeada pela Portaria Nº 067,12018. Presentes os membros da Comissão, Alex Naii Ferreira,

Dalva Eiena Guanier de Abreu Costa. Após o retorno do interveio para almoço, foram ouvidas a

testemunha Laurisa vargas Bueno Serpa e os responsáveis Francisco Sauío Belisário, Odael Spadeto,

Carlos Rogério Dalvi Gava e João Sansão Fontan. Que restaram as testemunhas Eymard Minete, Dalton

Guarnier, Luiz Cláudio Zóboli da Cunha e Marilia Ester Bortoiin Viganor as quais a comissão não logrou

êxito em intima-las. Mediante concordância de todos os presentes, foram ouvidos os responsáveis

anteriormente ao depoimento das testemunhas faltantes. Que Quanto a testemunha Marília Ester

Bortolin Viganor todos concordaram com a dispensa de seu depoimento. 0 Sr. Carlos Rogério Dalvi Gava,

por sua advogada aqui presente, dispensaram (: depoimento da testemunha Luiz Cláudio Zoboli da Cunha.

0 Sr. Francisco Saulo Belisário manteve o depoimento das testemunhas Eymard Minete e Dalton Guarnier,

motivo pelo qual foi designada a data de 09 de julho de 2018, às 8:30h para sessão de continuidade dos

trabalhos e oitiva das demais testemunhas, sendo que todos os presentes já saem devidamente intimados

na presente Ata, inclusive os que estão representados por advogados na presente sessão, as quais não

serão comunicadas diretamente. Que todos os presentes iá saem intimados na presente data para

apresentação de aiegações finais no prazo de três dias uteis contados a partir de terça-feira eÃnaIizando

na quinta-feira. Nada mais a constar, encerro a presente ata que vai assinada por todos os? presentes,

consignando que o Sr.0dae| Spadeto Luíz César Mareto Coura e Francisco Saulo Belisário se %usentaram
1

antes _do término da presente sessão.
iª ,.
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DEPOIMENTO DE LAURISA VARGAS BUENO SERPA:

lnquirida a testemunha Laurisa, Vargas Bueno Serpa, ela assim respondeu às perguntas da

Comissão: Que exerce a função de chefe de tesouraria neste município no periodo aproximado

de 2002 até o presente momento. Que a classificação da fonte de recursos para pagamento das

despesas é feita no momento da informação da dotação orçamentária, pelo setor contábil. Que

como exerce suas funções na tesouraria, "nunca classifica processos”. Que sabe dizer que em

casos de recursos vinculados, a informação parte da secretaria requerente. Que por trabalhar

na tesouraria, não se lembra se na época dos pagamentos de reajuste feitos à empresa Santa

Maria Engenharia, essa informação ja' constava nos processos, partindo da secretaria

requerente. Que não se lembra de ter havido pedido de alguém para que os reajustes

contratuais da empresa santa Maria Engenharia fossem pagos com recurso do convênio. Que

por ser pagamento referente ao convênio, utilizava-se sempre recurso do empenho global.

Respondendo às perguntas da Dra Maria Beatriz Belizário Silva, a depoente respondeu que não

se lembra de ter tramitado processos anteriores de reajustes. Que o Município possuía na época

poucas obras. Que tramitando o processo com informação de ser recurso do convênio, o setor

que efetua o pagamento obrigatoriamente deverá fazê-lo com recurso do convênio, sob pena

de o servidor estar cometendo erro. Que acredita que o pagamento de reajuste com recurso de

convênio foi um equívoco e que os servidores envolvidos o fizeram por desconhecimento.

Respondendo às perguntas do Sr. Francisco Saulo Belisário, assim respondeu: Que se recorda

que o mesmo sempre pedia comprometimento e que fossem questionados a correta aplicação

dos recursos, antes de efetuar o pagamento. Sem mais perguntas. Nada mais a acrescentar,
n

encerra«se o presente depoimento, 'que vai assinado pela comissão e pelo declarante. ª 1 ,.

Conceição do Castelo-ES, 04 de julho de 2018.
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DEPOIMENTO DE FRANCISCO SAULO BELISÁRIO:

Inquirida a testemunha Francisco 53qu Belisário, ele assim respondeu às perguntas da

Comissão: QUe exerceu o mandato de prefeito do município no período de 2002 a 2008. Que a

obra é de grande importância para o Município e que, mesmo com críticas, pelo porte da obra,

esta estava na “porta” da prefeitura, motivo pelo qual decidiu executa—ia. Que um dos atrasos

da obra se deu ao fato de que logo no inicio a obra ”deu água na sapata”, além de ser um período

chuvoso, motivo pelo qual foi necessário realizar serviços de estaqueamento. Que como o

projeto foi elaborado pela SEDU, o municipio precisou solicitar alteração do projetojunto & SEDU

para dar continuidade 'a obra e que o custo desse serviço, o depoente acredita que foi arcado

peio SEDU. Que frisa que se houve erros, foram mesmo por equívocos. Que eie, como prefeito,

jamais pediu que se fizesse qualquer pagamento contrariando os termos legais. Que se tivesse

sido cogitada a hipótese de não ser possível o pagamento do reajuste solicitado peia empresa

com recursos do convênio, sem a solicitação prévia ao Estado, através da SEDU, o depoente teria

procedido ao pedido necessário. Que se o pagamento foi feito de forma indevida, foi por

equívoco de toda a equipe já que havia recurso financeiro e o depoente possuia fácii acesso ao

Estado e conseguiria a autorização necessária. Sem mais perguntas. Nad mais C re scenta l',

encerra- se o presente depoimento que vai assinado pela comissão e pelo Éeclarante

Conceição do Castelo-ES, 04 de julho de 2018.
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DEPOIMENTO DE ODAEL SPADETO:

inquirida o Sr. Odael Spadeto, ele assim respondeu às perguntas da Comissão: Que exerceu o

mandato de prefeito do município no período de 2009 a 2012. Que o lapso temporal entre o

início do mandato e a contratação da empresa se deu ao fato de ter feito notificação tanto à

empresa que venceu a licitação e que não a executou a tempo, quanto a empresa que ficou sem

segundo lugar no processo licitatório. Que todas essas notificações demandaram tempo. Que

antes de proceder à contratação da empresa segunda classificada no certame foi pessoalmente

à SEDU, tendo sido orientado a proceder dessa forma. Que logo após a contratação da empresa

classificada em segundo lugar, licenciou—se de seu mandato por problemas de saúde. Que não

se lembra se chegou a efetuar pagamento a esta empresa, mas que se o fez, foi observando os

tramites legais. Sem mais perguntas. Nada mais a acrescentar, encerra-se o presente

depoimento, que vai assinado pela comissão e pelo declarante.

monceição do Castelo-ES, 04 de julho de 2013.
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DEPOIMENTO DE CARLOS ROGÉRIO DALVE GAVA:

Inquirida o Sr. Carlos Rogério Dalvi Gava, ele assim respondeu às perguntas da Comissão: Que

exerceu o mandato de prefeito do município no periodo dejuiho de 2009 a março de 2010. Que

era vice-prefeito do Sr. Odaei Spadeto e que assumiu em razão de sua licença por problemas de

saúde. Que foi uma obra difícil. por se tratar de reforma e ainda por ter sido executada

parcialmente. A obra tinha defeitos de execução, o que dificultava ainda mais sua continuidade.

Que foi várias vezes à SE'DU para tratar de assuntos relativos a essas obras. Que foram

necessários vários serviços de acerto por erro de execução. Que em relação à plataforma

elevatória, não foi instalada/executada, mas também não foi paga. Que conforme já dito em

vários depoimentos, a obra está funcionando, foi executada e atende aos alunos da instituição.

Que quanto a não execução do serviço relativo a instalação da plataforma elevatória, não se

lembra de todos os detalhes e nem dos motivos que levaram a sua não execução, mas que um

dos motivos foi que o equipamento poderia ser adquirida por pregão, ”de forma mais fácil”, já

que existiam outros serviços necessários a serem executados. Sem mais per . Nada mais

a acrescentar, encerra-se o presente depoimento, que vai assinada pªti e pelodeclarante. . Itªº“-
Conceição do Castelo-ES, 04 de juiho de 2018.

Bv : ominqos DEMARTÍN_ Me bro
,; ':?— Advogado

' ª- DAB/ES 8.520



í

.

) FLU/L

Nalva Elen uarmer de Abreu Costa

DEPOIMENTO DE JOÃO SANSÃD FONTAN:

inquirida o Sr. joão Sansão Fontan, ele assim respondeu às perguntas da Comissão: Que exerceu

o cargo de Secretário Municipal de Obras e Serviços Urbanos do município no período de 2809

a 2012. Que somente assinou o Atestado de Conclusão Definitivo da Obra em razão de ter sido

enviado o atestado ao depoente, pelo Engenheiro Civil. Que quem deveria assinar o atestado

era o engenheiro civil do Município. Que a obra era acompanhada pela secretaria de obras, mas

que quem o fazia diretamente era o engenheiro. Que fiscalizou pouco a obra em questão, em

razão de ser uma obra acompanhada diretamente pelo engenheiro civil da época, Sr Luiz Cesar

Mareto Coura. Que não acompanhou nenhuma fiscalização da SEDU na obra de reforma da

UMEF Elisa Paiva. Sem mais perguntas. Nada mais a acrescentar, encerra—se o presente

depoimento, que vai assinado pela comissão e pelo declarante.

Conceição do Castelo-ES, 04 de julho de 2018.
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Aos nove dias do mês de julho do ano dois mil e dezoito, às oito horas e trinta minutos, reuniu

a comissão de tomada de contas especial, referente a pendências na Prestação de Contas Final

do Convênio Nº 332/2005, nomeada pela Portaria Nº 067/2018. Presentes os membros da

Comissão, Alex Naii Ferreira, Dalva Elena Guanier de Abreu Costa, José Romário Azevedo e Julia

Aparecida Stofel Píanissolli. Estão presentes ainda a Dra. Maria Beatriz Belizário Silva. Iniciada a

sessão, a Comissão fez uma explanação sucinta dos fatos que estão sendo objeto de apuração

para logo em seguida passar à oitiva das testemunhas. Foram ouvidas as tegtemunhas

presentes, arroladas pelo Sr. Francisco Saulo Belisário. Nada mais a constar, encerro a presente

ata que vai assinada por todos os presentes.
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DEPOIMENTO DE DALTON GUARNIER:

inquirida a testemunha Dalton Guarnier, ele assim respondeu às perguntas da Comissão: Que

exerceu o cargo de Secretário Municipal de Obras e Serviços Urbanos do Município no mandato

do Sr. Francisco Saulo Belisário, mas que não sa be precisar exatamente quando entrou, mas que

permaneceu no cargo até dezembro de 2008. Que se lembra da obra de reforma da UMEF Elisa

Paiva. Que a empresa executante soiicitava o pagamento das medições através de pedidos

protocolizados e a secretaria de obras e serviços urbanos realizava a conferência dos serviços.

Que a secretaria não consignava nos processos de pagamento quais seriam as fontes de recursos

utilizadas. Que não sabe informar como era feita a classificação da fonte de recursos para os

pagamentos. Que a secretaria ficava apenas com a parte de verificação dos serviços, se teriam

sido efetivamente executados e caso contrário, os serviços eram glosados do pedido de

pagamento feito pela empresa. Que não se lembra especificamente do pedido de reajuste da

empresa Santa Maria Engenharia, mas que sabe que até os anos de 2007/2008, nunca tinha

visto pedido de pagamento de reajuste, feito pelas empreiteiras que aqui executavam obras e

serviços de engenharia. Que a obra apresentou alguns problemas, como a necessidade de laudo

de sondagem do terreno. Que o projeto, que foi elaborado pelo Estado do Espírito Santo,

somente levou em consideração que a obra seria executada com fundação direta (sapata). Que

iniciada a obra, verificou-se que seria necessário fazer serviço de estacas no local. Que no

período de execução de serviços de fundação, o município sofreu com fortes chuvas. Que estes

fatores ensejaram o atraso da execução da obra e os pedidos de reajustes feitos pela empresa.

Conceição do Castelo-ES, 09 de julho de 62018..J, ? ,
Dalton Guar. , «waza

Aleijíilaii Ferreira àreª“ ofel PianissoliMembro mbro
. r: WM, ':

Dal _ lena Guarnier de Abreu Costa & Romário Aze do mbroMembro Membro
: &; amªr/ECA..
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DEPOIMENTO DE EYMARD MINETE:

lnquirida a testemunha Eymard Minete, ele assim respondeu às perguntas da Comissão: Que

exerceu o cargo de Engenheiro Civil do Município no periodo de 2002 a dezembro de 2008. Que

foi o fiscal da obra de reforma da UMEF Elisa Paiva, no periodo acima consignado. Que os

processos de pagamento somente chegavam ao depoente para elaboração da planilha de

medição para verificação da veracidade dos serviços apresentados pela empresa executante,

em sua planilha de medição. Que somente explicitava o quanto seria pago à empresa, mas

quanto à fonte de recursos utilizada para tanto não havia nenhuma interferência do depoente.

Que já eram comuns pedidos de reajustes contratuais nos anos de 2007/2008. Respondendo às

perguntas da Dra. Maria Beatriz Belizário Silva, este assim respondeu: Que a obra apresentou

alguns problemas. Que durante a obra foram executados serviços em desacordo com o projeto

e que a fundação apresentou alguns problemas que foram necessários a alteração do projeto.

Que estava prevista fundação rasa [direta] no projeto e foi necessário a realização de fundação

profunda. Que isso obrigou à alteração do projeto de execução. Que não se lembra ao certo,

mas que provavelmente, durante a fundação, a obra tenha enfrentado problemas de atrasos

decorrentes das chuvas. Que esses fatores contribuíram ”e muito” com o atraso no

cumprimento do cronograma inicial da obra. Que os processos de reajustes, após um certo

período, eram direito do empreiteiro. Que o setor de engenharia fazia os cálculos desses

reajustes, com fundamento na previsão contratual para o caso. Que o depoente limitava-se a

elaborar os cálculos dos valores correspondentes aos reajustes, mas que não interferia na fonte

de recursos que seria utilizada para tanto. Que não se lembra dos pedido especifico da empresa

Santa María quanto aos reajustes contratuais solicitados. Dada a palavra ao . Dylson Domingos

Demartin este nada perguntou. Nada mais a acrescentar, encerro o prese te de imento.1 ª.
Conceição do Castelo—ES, 09 de julho de 2018.

Alex N ' Ferreira
Membro

Dalva EI _, Gu'arnier de Abreu Costa We Fomário Aze do ei'nbroMembro Membro
, a l — _ r ;“mu/t, ———-_ ' ÍWÍW #3 ªªª/“ªdª
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
SETOR DE CONVÉNIOS E CONTRATOS

CONVÉNIO DE OBRAS N? 332/2005, QUE ENTRE SI
CELEBRAM O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, POR
WRME'OIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA

«EDUCAÇÃO — SEDU E- o MUNICÍPIO DE
CONCEIÇÃO DO CASTELO - ES, PARA OS FINS
QUE ESPECIFICA.

O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, Pessoa Júrídica de Direto Público Interno, inscrito no

CNPJ sob o nº 2?.080.530X0001-43, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DA

EDUCAÇÃO, inscrita no CNPJ sob o n." 27.080.563f0001-93, doravante denominada

CONCEDENTE, neste ato representado pelo Titular da Pasta, Sr WELINGTON COÃMBRA,

brasileiro, casado, médico, portador da' carteira de identidade de nº 210.893 expedida pela SSP-

ES, inscrito no CPF-MF sob o n.º 343.181.007—15 e o MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO

CASTELO, com registro no CNPJ sob o n.º 27.165.5?O!0001-98, com sede na Av. José Grilo,

n.º 426, Bairro Centro, doravante denominado CONVENENTE, neste ato representado pelo
Prefeito, Sr. FRANCISCO SAULO BELIZÁRIO, brasileiro, residente neste Estado, portador de

carteira de identidade de nº 562.814, expedida pela SSP—ES, inscrito no CPF/MF sob o nº

742.937,887-00, em conformidade com os autos do processo nº 30366933f2005, e com
ªndamento na Lei nº 8666193; na Lei Complementar Federal nº 101 de 04 de maio de 2000; na
Lei de Diretrizes Orçamentária em vigor; no Decreto Estadual nº 1.242—R, de 21 de novembro de

2003 e na Portaria AGEI'SEFAZ nº 01f2004, de 23 de janeiro de 2004, resolvem celebrar O

presente CONVÉNIO, mediante as disposições expressas nas Cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - Do Objeto

1.1 O presente CONVÉNIO tem por finalidade estabelecer e regulamentar O repasse de verbas

que serão utilizadas para a execução de Obras refonna e ampliação da E. F “Elisa Paiva”,
localizada no município de Conceição do Castelo- ES.

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGACOES /

Para a consecução do objeto expresso na Cláusula Primeira, compete: Á

Av. César Hilal n.º 1.111, Santa Lúcia, Vitóriar'ES - CEP 29056-085
”É (27) “3137-3672 (fax)
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

SETOR DE CONVÉNIOS E CONTRATOS
2.1— A0 CONCEDENTE:

8)

b)

e)

d)

e)

f)

g)

Prover os recursos financeiros necessários à execução do objeto deste CONVÉNÍO, na
forma do cronograma de desembolso apresentado no plano de trabalho, observada a sua
disponibilidade financeira;

Avaliar os projetos e as planilhas de custo da obra, com exame dos valores unitários e
global, orçados pela CONVENENTE;

Acompanhar a execução deste convênio por intermédio de sua equipe técnica, empresa, ou
profissional habilitado, credenciado;

Fazer a avaliação das medições dos serviços efetuados pela CONVENENTE, realizando

vistoria "in loco'' de cada etapa concluída das obras; .
Analisar e aprovar as prestações de contas da CONVENENTE de cada parcela liberada
visando a liberação do recurso correspondente à etapa subsequente;

Efetuar vistoria final da obra, conferindo todos os quantitativos executados e o total
cumprimento das especificações técnicas;

Analisar e aprovar a prestação de contas final do CONVÉNIO.

2.2 - A0 CONVENENTE:

8)

b)

e)

d)

engenharia, por ventura, não contemplados nas tabelas deiinídas Hªt,:

Abrir na agência local do BANESTES, conta específica para a movimentação dos recursos

deste CONVÉNIO, commricando, antecipadamente à SEDU, o número da mesma;

Movimentar os recursos do CONVÉNIO, depositado na conta especial, somente com chequenominal e cruzado; _
Aplicar os recursos financeiros expressos neste CONVÉNIO, exclusivamente para atender
as despesas do plano de aplicação apresentado;

Submeter previamente à apreciação da CONCEDENTE, os projetos executivos de
engenharia e arquitetura com as especiiicações dos serviços e a planilha orçamentária com

preços unitários, tendo como elemento norteador a Resolução n.“ ISOIOZ do TCE, publicado
no Diário Oficial do Estado de ZWUGKOZ;

Apresentar detalhamento da composição do custo unitário dos "tens de serviços de

alínea anterior;

xxx

Av. César Hilal aº 1.111, Santa Lúcia, VitúríalES - CEP 29056-085
É“ (27) 3137-3672 (fax)
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SAFTO
SECRETARIA DE EÇTADO DA EDUCAÇAO

SETOR DE CONVENIOS E CONTRATOS

Í] Apresentar, quando do pedido de elaboração do CONVÉNIO, relatório fotográfico do local

de implantação do empreendimento, da execução de obras de ampliação ou de reformas e

outros documentos que compõem o plano de trabalho para captação de recursos junto a
CONCEDENTE;

g; No caso de cessão, doação ou compra de terreno . para construção de novas unidades
educacionais efou esportivas, apresentar a documentação para transferência do imóvel ao

Estado em observância ao Decreto Estadual nº 1.110-R/02;

h) Submeter a apreciação prévia da CONCEDENTE tudo e qualquer“ alteração no projeto da
obra que resulte em acréscimo efou decréscimo de quantitativo de serviços, ou modificações

nas especificações ou custo da obra;

i) Executar a obra de acordo com os projetos executivos, as especiâcações técnicas e as

plm'ihas de quantitativos e demais documentos aprovados pela CONCEDENTE que
integram este CONVÉNIO; '

j) Manter um engenheiro ou um arquiteto, no órgão executor, como responsável pela execução _
dos serviços, caso a construção venha a ser realizada por administração direta, e quando

forem realizadas por administração indireta (empreiteira), a CONVENENTE deverá manter

um dos profissionais referidos atuando como responsável pela âscalização das obras:

k) Comunicar formalmente a CONCEDENTE, antes do início das obras quando estas forem
executadas por Administração Direta, anexando o cronograma físico-financeiro que pretende

seguir com indicação:
a. da data de início das obras;

'o. do documento técnico da obra conforme Cláusula Segunda, item 2.2j.

i) Confeccionar e fixar no local da obra, placa no modelo padrão, fornecido pela
CONCEDENTE, na qual conste obrigatoriedade os dados básicos do presente CONVÉNIO;

rn) Encaminhar para a CONCEDENTE os relatórios técnicos-administrativo—Enanceíros que
trata a Cláusula Sexta;

11) Apresentar a prestação de contas das parcelas liberadas conforme cláusula quinta;

o) Requerer à CONCEDENTE, quando necessário e devidamente justiíitíada, a prorrogação do

prazo de'execução do CONVÉNÍO, até 30 (trinta) dias antes do venci, ento do mesmo, bem

como qualquer outra alteração desde que não sejam modificado -'

metas;

objeto ou as suas

Av. César Hilal n.“ 1.111, Santa Lúcia, Vitória/ES - CEP 29056-085
& (27) 3137—3672 (fax)
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SAljíTO
SECRETARIA DE E_STADO DA EDUCACAO

SETOR DE CONVENIOS E CONTRATOS

p) Comunicar imediatamente & CONCEDENT E qualquer paralisação na execução do objeto,

por ordem da CONVENENTE ou motivada pelo empreiteiro, e apresentará respectiva

justificativa.

q) manter arquivo individualizado de toda documentação comprobatória das despesas
realizadas" em virtude deste convênio;

;, registrar em sua contabilidade analítica, os atos e fatos administrativos de gestão dos
recursos alocados por força deste convênio;

s) nrestar contas ao CONCEDENTE de todos os recursos que lhe forem iransferidos,
devolvendo aqueles não aplicados.

t) Quando da utilização dos recursos recebidos, a CONVENENTE deverá obrigatoriamente
sujeitar—se às regras da Lei nº 8.666f93, especialmente naquilo que se reiira à licitação e
contrato, a teor do artigo 26, da Portaria AGE/SEFAZ Nº (Jl-R, de 2.3 de janeiro de 2004. '

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA: Os documentos de que trata a letra “q" do inciso 31 desta

cláusula, deverão ser emitidos em nome do CONVENENTE, citando o número do convênio,

ficando à disposição dos órgãos de controle, coordenação e supervisão do Governo Estadual e,

em especial, do CONCEDENTE, por um prazo de 05 (cinco) anos, contados a partir da data da

aprovação da prestação de contas Enel

SUBCLÁUS-ULA SEGUNDA: As prestações de contas a que se refere a letra “n“ do inciso E.

desta cláusula, deverão ser apresentadas nos prazos e na forma seguintes:

I - Prestação de Contas Final.

Até 60 (sessenta) dias após a data final da vigência deste convênio, deverão ser apresentada a

prestação de contas final, instruída com os seguintes documentos:

a) relatorio de cumprimento do objeto;

b) copia do plano de trabalho;

c) cópia deste instrumento, com a indicação da data de sua publicação;

d) relatório da execução fisico — financeiro ( anexo C);

e) demonsnativo das execução da receita e despesa, evidenciando os krecursos recebidos em
transferência, a contrapartida o os rendimentos auferidos da a
mercado financeiro, quando for o caso, e os saldos(anexo D);

Av. César Hilal n.“ 1.111, Santa Lúcia, VitóriafES - CEP 29056-885
& (27) 3137-3672 (fax)
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
SETOR DE CONVENIOS E CONTRATOS

f) relação dos pagamentos efetuados ( anexo E);

g) extrato da conta bancária específica do período do recebimento da 1ª parcela até o último

pagamento e conciliação bancária (quando for o caso)

h) comprovante de recolhimento do saldo dos recmsos não aplicados, inclusive os rendimentos

da aplicação financeira, à conta indicada pelo CONCEDENTE;

i) demonstrativo da aplicação dos recursos próprios, quando for 0 caso, apresentando balancete

financeiro e" a relação dos pagamentos efetivados

11 — Prestação de Contas Parciais:

As prestações de contas parciais, deverão ser apresentadas de acordo com O art. 20, ªê 2ª a 4“ da

Portaria AGE! SEFAZ nº 01/2004, de 23 de janeiro de 2004, e referir-se a cada uma das parcelas

de recursos liberados, e será composta da documentação especifica nas alíneas "d“ e "h“ da
subciáusuía anterior.

a) na primeira. prestação de contas parcial, O CONVENENTE apresentará,
obrigatoriamente, a cópia dos despachos adjudicatório e homelogatório da licitação

realizada ou justificativa para a sua dispensa ou inexigibilidade, com o devido
embasamento legal..

CLÁUSULA TERCErRA - DO VALOR E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3, i — Para a execução de Objeto deste Convênio, dá - se O valor total de R$ 2.0?4.275,89 (dois

milhões, setenta e quatro mil, duzentos e setenta e cinco reais e Oitenta e nove centavos),

correndo as despesas à conta de dotação orçamentária dO Programa de Trabalho:
12.361,01440670 —_Expansão e Melhoria dat-Rede Escolar Municipal, Elemento de Despesa:
4440.42.00, Fonte de Recursos: 0102 MDE, Exercícios de 2005. e 2006, conforme

Cronograma de Desembolso Financeiro em anexo.

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA: O CONCEDENTE transferirá os recursos previstos nesta
ciáusnla em favor do CONVENENTE, em conta bancária específica, Ag. "dªis—?.", BANESTES,
Conta Corrente n.º.âã.;â9fã.zàêâ..., vinculada a este instrumento, some-te sendo permitido
saques para O pagamento de despesas previstas no Plano de Trab ,
nominativo ao credor ou ordem bancária ou para aplicação no mercado F'. : ;:-

Av. César Hilal n.“ 1.111, Santa Lúcia, VitórialES - CEP 29056-085
3 (27) 3137-3672 (fax)
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GOVERNO no ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
SETOR DE CONVENIOS E CONTRATOS

relação dos pagamentos efetuados ( anexo E);

g) extrato da conta bancária específica do período do recebimento da 1ª parcela até o último

pagamento e conciliação bancária (quando for o caso)

'n) comprovante de recolhimento do saldo dos recursos não aplicados, inclusive os rendimentos

da aplicação Enanceira, à conta indicada pelo CONCEDENTE;

í) demonstrativo da aplicação dos recursos próprios, quando for o caso, apresentando balaoete

financeiro e" a relação dos pagamentos efetivados

CD

ll - Prestação de Contas Parciais:

As prestações de contas parciais, deverão ser apresentadas de acordo com O art. 20, 55 2ª a 4º da

?ortaría AGE/SEFAZ nº 01/2004, de 23 de janeiro de 2004, e referir—se a cada uma das parcelas

de recursos liberados, e será composta da documentação especifica nas alíneas "d" e “h" da
subclámula anterior.

a) na primeira prestação de contas parcial, o CONVENENTE apresentará,
obrigatoriamente, 'a cópia dos despachos adjudicatório e homologatório da licitação
realizada ou justificativa para a sua dispensa ou inexigibilidade, com o devido
embasamento legal.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3. 1 — Para a execução do objeto deste Convênio, da — se o valor total de R$ 2.074.275,89 (dois

milhões, setenta e quatro mil, duzentos e setenta e cinco reais e oitenta e nove centavos),

correndo as despesas a conta de dotação orçamentária do Programa de Trabalho:
“1236101440670 -— Expansão e Melhoria da Rede Escolar Municipal, Elemento de Despesa:

4.4.40.42.00, Fonte de Recursos: 0102 MDE, Exercícios de 2005 e 2006, conforme

Cronograma de Desembolso Financeiro em anexo.

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA: 0 CONCEDENTE transferirá os recursos previstos nesta
cíausnla em favor do CONVENENTE, em conta bancária especifica, Ag. "%%%&", BANESTES,
Conta Corrente n.º.ââ.zâªãzê:?ê...., vinculada a este instrumento, some te sendo permitido
saques para o pagamento de despesas previstas no Plano de Trabal « adiante cheque
nominativo ao credor ou ordem bancária ou para aplicação no mercado '“

Av. César Hilal n.“ 1.111, Santa Lúcia, VitóriaJES . CEP 29056-085
'E (27) 3137-3672 [fax]
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GOVERNO DO ESTADO Do ESPÍRITO SANTO“
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇAO

SETOR DE CONVENIOS E CONTRATOS
praticados, reiacionados direta ou indiretamente a este convênio, quando em missão de
tiscalízação ou auditoria.

CLÁUSULA QUINTA — DA PUBLICIDADE

A eventual publicidade de obras, aquisições, serviços ou de quaisquer outros atos executados em
função deste convênio ou que com ele tenham relação, deverá ter caráter meramente
informativo, nela não podendo constar nomes, simbolos ou imagens que caracterizem promoção
pessoal de autoridades ou servidores públicos em geral.

CLÁUSULA SEXTA - DAS PROIBIÇÓES

É vedada a utilização dos recursos transferidos pelo CONCEDENTE, sob pena de nulidade do
ato e responsabilidade do agente, para:

a - realização de deSpesas a titulo de taxa de administração, de gerência ou
simiiar;

b — ânaiidade diversa da estabelecida neste instrumento, ainda que em caráter de
emergência;

c -reaiizaçâo de despesas em data anterior ou posterior à sua vigência;
d — realização de despesas com taxas bancárias, com muitas, juros ou correção

monetária, inclusive, referentes a pagamentos ou recoihimentos fora dos
prazos;

e — repasses para clubes, associações de servidores ou quaisquer entidades
congêneres, excetuadas creches e escolas para o atendimento pré—escolar;

f - realização de despesas com publicidade, salvo as de caráter educativo,
informativo ou de orientação social, das quais não constem nomes, símbolos
ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidorespúblicos. .

g — repasses como contribuições, auxílios ou subvenções às instituições privadas
com fins lucrativos.

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA: Não é permitida a celebração de aditamento deste convênio com
alteração da natureza do Objeto, ou das metas;

SUBCLÁUSUIA SEGUNDA: Não será permitida, em nenhuma hipótese, a aplicação financeira
de recursos recebidos, por descentralização de crédito.

SUBGLÁUSULA TERCEIRA: Havendo contratação entre o cows-mms e terceiros,

visando a execução de serviços vinculados ao objeto deste convênio, a onaatação não

induzirá em solidariedade jurídica 0 CONCEDENTE, bem como não exis ”&Aªªª
Av. César Hilal rr.lu 1.111, Santa Lúcia, VitóriaJES - CEP 29056-085 ';,
É (27) 3137-3672 (fax)
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SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

SETOR DE CONVÉNIOS E CONTRATOS

ca empregatício nem solidariedade às parcelas de obrigações trabalhistas, contribuições
previdenciárias ou assemelhados.

SUBCLÁUSULA QUARTA: É vedada a celebração de outros convênios com o mesmo objeto
deste convênio, exceto ações complementares, na confonnidade do parágrafo único do art.24 da
Portaria AGE f SEFAZ nº 013004.

CLÁUSULA SÉTIMA _ DA CONTINUIDADE

Na hipótese de paralisação ou de fato relevante que venha a ocorrer, tica facultado ao
CONCEDENTE assumir a execução do objeto este convênio, de modo a evitar a
descontinuidade das ações pactuadas.

CLÁUSULA OITAVA - DA VIGÉNCIA

O presente convênio terá sua vigência iniciada no primeiro dia que se seguir à publicação do
ajuste no Diário Oficial do Estado, com duração de 15 (quinze) meses, conforme O prazo
previsto no Plano de Trabalho e Cronograma de Desembolso anexos, para a consecução de seu
objeto.

SUBCLÁUSULA PRíMEIRA: Este convênio poderá ser alterado a qualquer tempo, mediante
Termo Aditivo, desde que não seja modificado o seu objeto, havendo a necessidade de
submissão do termo aditivo a prévia análise da Procuradoria Geral do Estado, devendo a
solicitação ser encaminhada com antecedência mínima de 30 (trinta) dias em relação à data de
término do periodo de vigência, acompanhada da prestação de contas parcial, quando implicar
complementação de recursos Enanceiros. '

SUBCLÁUSULA SEGUNDA: O CONCEDENTE promoverá a prorrogação do prazo de
vigência do presente convênio, “de ofício”, caso haja atraso na liberação dos recinsos
financeiros, limitando esta prorrogação ao exato período do atraso veriiicado, mediante terms
aditivo, após prévia análise da Procuradoria Geral do Estado.

CLÁUSULA NONA - DA RESTITUIÇÃO

O CONVENENTE se compromete a restituir os valores que lhe forem transferidos pelr
CONCEDENTE, atualizados monetariamente, desde a data do recebimento, acrescido de juro:
legais, na forma aplicada aos débitos para com a Fazenda Pública Estadual, quando:

a) não for executado o Objeto da avença;
b) não for apresentada, no prazo exigido, a prestação de contas parcial ou -
c) os recursos forem utilizados em finalidade diversa da estabelecida no aí:-,; =- '

Av. César Hilal n.“ 1.111, Santa Lúcia., VitóriaiES - CEP 29056-885
% (27) 3137—3672 (fax)
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SETOR DE CONVENIOS E. CONTRATOS

SUBCLÁUSULA PRMELRA: O CONVENENTE se compromete a recolher a conta do
CONCEDENTE, o valor correspondente aos rendimentos de aplicação no mercado financeiro,
referente ao período compreendido entre a liberação do recurso e sua utilização, quando não
comprovar o seu emprego na consecução do objeto ainda que não tenha feito a aplicação;

SUBCLÁUSULA SEGUNDA: O CONVENENTE se compromete a recolher a conta do
CONCEDENTE o valor da contrapartida corrigida monetariamente, quando não comprovar
a sua aplicação, nos moldes do Inciso XII do Art .8º da Portaria AGE/SEFAZ/nº OLE/04.

SUBCLÁUSULA TERCEIRA: Caso haja a necessidade de se efemar a restituição, esta se fará
em conta bancária especifica, Ag. 076 — BANESTES, Conta Corrente n.º 7065170, no prazo
improrrogável de 30 (trinta) dias a contar da data em que o CONVENENTE for notificado a
fazê-la, sob pena de imediata instauração de tomada de contas especiais, em consonância com o
disposto no art. 5 6º da Lei Geral de Licitações e Contratos.

Também deverão retornar aos cofres públicos as eventuais sobras de repasse de recursos
financeiros oriundos da diferença entre o valor transferido pelo Estado e o efetivamente gasto
com a aquisição do objeto. '
CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO

O presente convênio será rescindido, independentemente do instrumento de sua formalização,

pela inexecução das obrigações estipuladas, - sujeitando—se o inadimplente à responder por

perdas e danos —'particu1armente quando constatadas as seguintes situações:

&) utiiização dos recursos em desacordo com o Plano de Trabaiho;
b) aplicação dos recursos no mercado ânanceiro em desacordo com o disposto na
cláusula terceira;
e) falta de apresentação das Prestações de Contas Parciais e Final, nos prazos
estabelecidos.

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA: O presente convênio poderá também ser rescindido pela

superveniência de norma legal que o torne fomal ou materialmente inexeqiíível

SUBCLÁUSULA SEGUNDA: A inadimplência por parte do CON 'NENTE facuita ao
CONCEDENTE () bloqueio dos recursos e a rescisão do convênio en ' a instauração da
competente Tomada de Contas pelo CONCEDENTE.

Av. César Hilal n." 1.111, Santa Lúcia, VitórialES - CEP 29056-885
& (27) 3137-3672 (fax)
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SUBCLÁUSULA TERCEIRA: Caso haja a necessidade de se efetuar a restituição, esta se fará
em conta bancária específica, Ag. 076 —— BANESTES, Conta Corrente n.“ 7065170, no prazo
improrrogável de 30 (trinta) dias a contar da data em que o CONVENENTE for notificado a
fazê—1a, sob pena da imediata instauração de tomada de contas especiais, em consonância com o
disposto no art. 5 6“ da Lei Geral de Licitações e Contratos.

eaAeseLA DÉCIMA PRIMEIRA - DA EXTINÇÃO

Este convênio poderá ser extinto por mútuo consenso ou mediante denúnbia da parte interessada,
com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.

LÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA PUBLICAÇÃO

O CONCEDENTE encaminhará O extrato deste convênio, até 0 5ª (quinto) dia útil do mês
seguinte ao de sua assinatura, para publicação no Diário Oiiciai do Estado, a qual deverá. ocorrer
no prazo de até 20 (Vinte) dias daquela data.

'.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA ALTERAÇÃO

a) O convênio, ou Plano de Trabalho, este quando se tratar de destinação por Portm'a
Estadual, somente poderá ser alterado mediante proposta do CONVENENTE,
devidamente justificada, a ser apresentada em prazo mínimo, antes do témíno de sua
vigência, que vier a ser fixado pelo ordenador de despesa do CONCEDENTE, ievando-
se em conta o tempo necessário para análise e decisão.

b) É vedado o aditamento de convênio com o intuito de alterar o seu Objeto, entendido
como tal a modificação ainda que parcial, da finalidade defmida no correspondente Plano
de Trabalho, configurando mudança do objeto (lato sensu), mesmo que não haja
alteração da classificação econômica da despesa.

c) Excepcionalmente, quando se tratar apenas de alteração da progr ' . ão de execução do
convênio, admitir—se-á ao CONVENENTE propor a reformuíação ã'lano de Trabalho,

que será previamente apreciada pelo setor técnico e submetida à dêedição da autoridadecompetente do CONCEDENTE. Á

10
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SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
SETOR DE CONVENIOS E CONTRATOS

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA — DO FORO

Fica eleito o Foro de Vitória. — Comarca da capital do Estado do Espírito Santo, com renúncia
expressa _a outros, por mais privilegiados que forem, para dirimir dúvidas decorrentes do
presente convênio, que não puderem ser resoiviáas administrativamente.

E, por estarem de acordo, lavrou-se o presente termo em 03 (três) vias de igual teor e forma, as
quais foram lidas e assinadas pelas partes, na presença das testemunha abaixo.

Vitória — ES, 35 de dºw de 2005.

W , &gt; :,
CONCEDENTE Welington oimbra

Secretário de Estado da Educação

soo Saulo BelízáxioCONVENENTE: .
. Prefeito Municipal de Conceição do Castelo - ES

Testemunhas:

UNOMEMª—MWWGQWWM .......... xCPFEtfê.-?:.:5âfl.-..ª.?.ª.ªít.:í€?—
ASS ..............................................................................................
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vigência: a partir de data de pubiicação
no Diáriº Oãclai do Estado, com duração
até 31) .:i2005.

Valer R$ 10.000,00 [dez mil reais).

Dotação Orçamentária:Programa de Trabalho:
:2.35?.0LBS.3695 - Manutenção da
Rede Escolar — Educação Especial
Eiernento de Despesa: 1350.43.00
Fonte-. 01.02 MDE - R$ 10.000,00

Processo nº 23089? '.IIZDGS

RESUMO DB CDNUÉNID
N..“ 0327Í2805

Registro na «RGE n.ª 002484

CONCEDENTE: Estado do Espírito Santº,
;or intermédio da Sea-etarla de Estado
de Educação - EEDU
CNPJ 27080.563,'0001-03
Welingtºn Coimbra
CPF n.º 343.181.00?-15

CONVENENTE: Associação Pestalozzi de
Ramais
CNPJ Nº 36.402.501!0001-41
Presidenta. Maria José Cipriano Nogueira
CPF Nº 020.330,903-36 -

OBJETO: O presente convem: tem por
objeto a manutenção da CON'JENENTE,
para realização de seus objetivos. visando
ao desenvolvimento da educação de
alunos portadores de necessidades
especiais por ela atendidos, nos termos
do Plano de Trabaiho, que Integra este
instrumento. independente de
transcrição.

vigência: a partir da data de publicação
no Diário Oficial no Estado, com duração
ate' 313132005.

valor R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais).

Dotação Orçamentária:Prog rama - Trabalho:
12 3610180 2595& - Manutenção da
Rede Escoiar - Educação Es;:eciai
Elemento cie Despesa: 3350.43.00
Fonte: 01.02 MDE —- R$ 8.000,00
Piano Interno: 2593710399

Eiemento de Despesa“. 4.4.50.42.00
Fonte: 01.02 MDE - R$ 8.000,00
Piano interno: 269510399

Processo nº 30551039!2005%
RESUMO oo convsnzo

u.» onsxzons

Registro na AGE ri.“ 002417

CONCEDENTE. Estado do Espírito Santo;
por intermédio da Secretaria de Estado
da Educação SEDU
CNPJ 2700056310001-93
Welington Coimbra
CFF n.“ 343.101.00?-15

CONVENENTE: associação Pestaiozzi de
Presidente Kennedwfã
CNP] Nº 39.288.9?2f0001-69
Presidenta: Dadir Fn'cks Jordão Belonie
CPF Nº 000.140,997-42

OBJETO“. O presente convênio tem por-
objeto a manutenção da COWENENTE,
para realização de seus objetivos, visando
ao desenvolvimento na educação de
alunos portadores de necessidades
especiais por ela atendidos, nos termos
do Plano lie-Trabalha. que integra este
instrumentó, independente detranscrição. ' -
Vigência: a partir da data de pubiicação
no Diário Oficial do Estado. com duração
até 311132005. '

valor R$ 15.000,00 (dezesseis mil reais).

Poder Executivo
Dotação Orçamentária:
Programa de Trabaiho:
12.35?.0188.2595 — Manutenção da
Rede Escolar - Educação Especial
Elemento de Despesa: 3350.43.00
Fonte: 01.02 MDE - R$ 8.000,00

Elemento de Despesa: 4.4.50.42.00
Ponta: 01.02 MDE - R$ 8.000,00MWM"WE & TERMO ADITIVO MJ
CONVENIO N.“ 2332004.
REGISTRO AGE nª 00 1299

CONCEDENTE: Governo do Estado do
Espirito Santo, por intermédio da
Secretaria de Estado da, Educação — SEDU
CNPJ 2103056310001-93
Weilngton Coimbra
CPF nº 343.131.00?-15

CONUEN ENTE: Municipio de Conceição do
Castelo - ES.
CNPJ 217. 165.57010001-98
Prefeito: Francisco Saulo Belisário
CPF n.º 742.93?.887—00
OBJETO: 1.1 - Prorrogar o prazo de
vigência no 30 Termo Aditivo ao Convênio
Originário n.º 233.0.004. :: partir de
01.01.2005, com duração até
30.03.2000.
1.2 - Cnmpiementação de recursos
financeiros no valor de R$ 38.731,73
(oitenta e oito mil, setecentos e oitenta
e um reais e setenta e três centavos),
visando acréscimo de serviços de reforma
e ampliação de 05 (cinco) saias de aulas,
secretaria. saia de professor, cozinha.
dispensa. almoxarifado, biblioteca, saia
de cilrewr, depósito, sanitários e patio
coberto na EEEF “Santa Luzia”. no
municipio de Conceição do CasteioiES.

Dotação Orçamentária;
Prog rama
12.361.0144.1675d
Piano Interno: 16?6 FF 0499
Eiernenta Despesa: 4.4. 90.51.00
Fonte: 01.02 — MDE

Trabalho:

Processos n.º zesangaiizom
zanasmznns

RESUMO 8ª TERNO ÃDITIVO A0
CONVENIO Iii-ª 192/2004.

nsexsmo aee nª noise-i

CONCEDENTE: Governo de Estado do
Espirito Santo. por intermédio da
Secretaria de Estado da Educação — SEDu
CNP] 2108055310001-93
Welington Coimbra
C?? nª 343.181.00?-15

CONVENENTE:Mun1i:ipio de Cªchoeiro de
Itapemirim - ES.
CNPJ 27.155.583!0001-90
Prefeitº: Roberto Valadão Almnkdise
CPF n.“ 195.883.99?-34

OBJETO: Prorrogar (: prazo de vigência
do ?º Termo Aditivo ao Convênio
Originário n.ª 1929004, a partir de
01.01.1006, com duração até
20.02.2005. visando a reforma da
eobermra da EEEPZiian Lima de Moura',
situada a Rua Jose Parteii, nª. 11, Bairro
Monte Cristo, municipio de Cachoeiro de
Itapemirimi'ES.

Processos n.“ ZTDTTZSZIZGM
252041461f2004

. 2903609372004.
3147411012005

RESUMO DO CONSENIO DE OBRAS
N.“ 320/2005

REGISTRO Nã RGE Nº 002518

CONCEOENTE: Estado de Espírito Santo.
por intermédio da Secretaria de Estado
de Educação SEDU.
CNPJ mª 2?.080.553!0001-93
Welington Coimbra
CPI-“mª 343.181.00?-15

CONVENENTE: Municipio de Ibatiba
CNPJ n.º 2?.?44.150!000l-65
Prefeito: José Moura de Oliveira
CPF n.º 1143312774“!

OBJETO: Tem por finalidade estabelecer
e regulamentar o repasse de verbas
visando à realização de obras para
construção na Escoia da Sede no
município de Ibatiba. “com dez saias de
aula e outras dependências, conforme
Piano de Trabalno. parte integrante dosautos.

VALORES 1.315.500,93 (hum munsa,
o-ezentose dezenove mil, seiscentos reais
e noventa e três centavos)

vigência: a partir do dia que se seguir a
pubiicaçao do ajuste no Diário oficial, com
duração de 10 (dez] meses.

DRTà DE ASSINATURA: 15.12.05

DDTãCÃO ORÇAMENTÁRIA:
PTRE5112.351.0144.067.-0 Expansão e
Melhoria da Rede Escolar municipal.
E. D: «IA.-50.42.00
Fon'oe: 01.02 — MDE-
Emercícios de 2005 e 2005

Processo mª 31025055ii2005“=|—w
RESUMO DO CONUÉNID DE OBRAS

N.“ 33 132005

REGISTRO NA .RGE Nº 002488

CONCEDENTE: Estado do Espirito Santo,
por intermédio da Secretaria de Estado
da Educação SEDU.
CNPJ 11.9 27. 080. 56100001- 93
Welington Coimbra
CPF aº 343. 181. 007— 15

CONVENENTE: Município de São Mateus
CNP] n." 27.157.477!0001-12
Prefeito: leur-iana Marco Zancariela
CPF n.º 733.367,407-31

OBJETO: Tem por finalidade estabelecer
a regulamentar o repasse de verbas
visando & reailzação de obras para
construção de quatro Escoias Municipais
de Ensino Fundamentai nas fatalidades
de Barra Nova, Bairro Seat, Bairm vila
Nova e Bairro Coimex, conforme Plano
de Trabalho parte integrante dos autos.

WALDR: R$ 3.113.606,49 (Três milhões,
cento e treze mil, seiscentos e seis reais
e quarenta e nove centavos)

Vigência: & partir do dia que se sesuír ::
publicação do ajuste no Diário oficiai, com
duração de 16 (dezesseis.) meses.

DATA DE ASSINATURA: 15.12.05

coracão oscar-reunem:
PTRES: 12.361.01d4.0070 —- Expansão e
Melhoria da Rede Escolar Municípal. -
E. D: 4.4.40.42.00
Fonte: 01.02 - MDE
Exercícios de 2005 a 2006

Processo n.ºi marasmo/zoosm
RESUMO DO CONVÉHIO DE OBRAS

“nª 332Í2055

REGISTRO Nã AGE Nº 092477

CONCEDENTE: Estado do Espirito Santo,
por Intermédio da Secretaria de Estado
da Educação SEDH.
CNPJ n.ª 2108056330001-93
Weiingron Coimbra
CPF n.º 3843130745

CONVENENTE: Municipio de Conceição do
Castelo
CNPJ n.“ 27.165,53'0f0001ª98
Prefeito: Francisco Saulo Belizário
CPF o_º 742331087030

00330: Tem por finalidade estabelecer
& regulamentar D Repªsse de verbas

Vitória Quarta feira 728 de Dezembro de 2005 |i

visando à realização de obras para
reforma e ampliação ria EEEF “Elisa
Paiva', conforme Piano de Trabalho parte
integrante dos autos.

VALOR: R$ 2.031.275,89 (Dois milhões,
setenta e quatro mil. duzentos e setenta
e dois reais e oitenta e nove centavos)

Vigência: a partir do dia que se seguir a
pubiicaçãn do ajuste no Diário oficial, com
duração de 15 (quinze) meses.

DâTA DE ASSINàTURA: 13.12.05

coração onçmenrásin:
PTRES: 9.351.01440570 - Expansão e

- Melhoria da Rede Escolar Hunicipai.
E. e: 44.40.4239
Fonte: 01.02 « MDE
Exercícios de 2005 e 2005

Processo n.º sas-5593322055##
ERRATA

Resumo do Convênio de Obras n.“ 3351'
2005, pubiicaoo no 010 do dia 27.12.05.

Onde se lª.:
EEEF “Professor Carlos Mendes”.

Leia SEI:
EEEF “Professor Carlos Mattos“.

Processo ri.“ 313El951i2005

Faculdade de Mus'ca

Espírito. Santo.-.- ÃMÉ

INSTRUÇÃO DE SERVIÇO EAMES
Nº 13012005 de 2?I12I2005.

A Diretora da Faculdade de Música
do Espírito Santo, no uso de suas
atribuições que lhe confere o Decreto
nº 296-5 de 0530212003, Regimento
Interno , Lei Complementar nº 304
de 101132000 , e ainda o Edital de
Processo Seletivo de Pessoal nº 05;Í
2005.

RESOLVE:
Art. tº - Designar os servidores

_púbiicos abaixo relacionados . para
compor & COMISSAO DE
PROCESSO “ SELETIVO PARA
CONTRATAÇAD DE DOCENTES EM
REGIME DE DESIGNâÇÃO
TEMPORÁRIA para o exercício de
2006.
DALMACIQ aºtsom - Coordenador
ISA-VIRGINIA BDECHÃT POVOA
MACIEL - Membro
MARIA DA GLORIA &RAUJO AMOREM
- Membro
RITA ROSA NEPOMUCENO PINHEIRO
» Membro.
Nt. Zª - Esta instrução de Serviço
entra em vigor nesta data, revogando
as disposições em contrário.

VitórialES 2? de dezembro de
2005

Heloiza Cordeiro Schaydegger
Diretora Gerai da FAMES

Aoigen 5 Clã
Trâns * rig“
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