
 

ACÓRDÃO TC-1881/2015 - PLENÁRIO 
 

 

PROCESSO         - TC-6683/2014 (APENSOS TC: 1163/2011, 4237/2011 E 

4429/2014) 

JURISDICIONADO     - CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA 

ASSUNTO               - RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO 

RECORRENTE           - ANGELO CEZAR FIGUEIREDO 

ADVOGADOS          - THIAGO MAGELA GUIMARÃES (OAB/ES 14748) E ROSANA 

JÚLIA BINDA (OAB/MG 99767) 

 

 

EMENTA 

 
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - CÂMARA MUNICIPAL 

DE CONCEIÇÃO DA BARRA - EXERCÍCIO DE 2010 - 1) 

CONTAS IRREGULARES - 2) RESSARCIMENTO - 3)MULTA 

- 4) RECOMENDAÇÃO - 5) OFICIAR O MUNICÍPIO DE 

PEDRO CANÁRIO - 6) ARQUIVAR - RECURSO DE 

RECONSIDERAÇÃO - CONHECER - DAR PROVIMENTO - 

NOTIFICAR PARA RECOLHIMENTO - PRAZO: 30 DIAS - 

DETERMINAÇÃO. 

 

O EXMO. SR. CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO MARCO ANTONIO DA SILVA:  

 

Cuidam os presentes autos de Recurso de Reconsideração interposto pelo Senhor Ângelo 
Cezar Figueiredo, Presidente da Câmara Municipal de Conceição da Barra, no exercício 2010, em 
face do Acórdão TC nº 219/2014, prolatado às folhas 475/550, dos autos do Processo TC nº 
1163/2011, em apenso, em razão dos seguintes procedimentos: 

 

2.1.1. Terceirização irregular do serviço contratado;  

2.1.3. Indício de superfaturamento na subcontratação irregular de serviços de emissora de 

rádio;  

2.1.7. Ausência de projeto básico e previsão do quantitativo de serviços contratados;  

2.1.8. Irregularidade na liquidação da despesa  
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2.1.8.1. Serviço de consultoria contábil;  

2.1.8.2. Serviço de manutenção de computadores;  

2.1.9. Deficiência no controle de gastos com combustíveis (base legal princípio da eficiência 

determinado no artigo 37, caput e artigo 70, ambos da Constituição Federal);  

2.1.11. Ilegalidade no pagamento do subsídio ao Presidente da Câmara;  
2.1.13. Despesa irregular com diárias. 

 

Insurge o recorrente contra o Acórdão TC nº 219/2014, que julgou irregular a Prestação de 
Contas Anual do exercício de 2010 da Câmara Municipal de Conceição da Barra, apenando-o com 
multa no valor equivalente a 3.000 VRTE, em face das irregularidades de nº 2.1.1, 2.1.3, 2.1.7, 2.1.8, 
2.1.8.1, 2.1.8.2, 2.1.9, 2.1.11 e 2.1.13, e imputou-lhe ressarcimento, individualmente, no valor de R$ 
93.100,00, equivalentes a 46.378,40 VRTE’s, em face dos 2.1.11 e 2.1.13, e, solidariamente, com a 
Barcos Notícia – Rádio Difusão, Sonorização, Jornalismo, Publicidade, Produções, Artísticas e Gráficas 
Ltda, o valor de R$ 38.831,05, correspondente a 19.343,95 VRTE’s (item 2.1.3), e HO Dias de Freitas 
no valor de R$ 59.583,25, correspondentes a 29.681,80 VRTE’s (item 2.1.8.1). 

 

Registre-se, que o Recorrente interpôs Embargos de Declaração (Processo TC nº 

4429/2014), sendo conhecido, e, no mérito, negado provimento (Acórdão TC nº 686/2014). 

 

Instada a se manifestar, a 8ª Secretaria de Controle Externo, nos termos da Instrução 

Técnica de Recursos nº 09/2015 (fls. 22/35), verificou que o expediente é tempestivo, tendo opinado 

pelo conhecimento e, no mérito, pelo não acolhimento das razões recursais. 
 

O Ministério Público Especial de Contas, através de seu Procurador, Dr. Luis Henrique 
Anastácio da Silva, nos termos do Parecer PPJC nº 691/2015, exarado, à fl. 38, em consonância com a 
área técnica, opinou no mesmo sentido. 

 

Conforme regular distribuição vieram os autos a este Magistrado de Contas para emissão de 
relatório e voto para efeito de deliberação do Plenário deste Egrégio Tribunal de Contas, na forma do 
art. 29 do Regimento Interno, Resolução TC nº 261/2013. 

 

É o sucinto relatório. 

 

V O T O 
 

Da análise do feito, verifico que o recurso de reconsideração interposto é TEMPESTIVO, vez 

que o recorrente foi devidamente notificado do teor do v. Acórdão atacado, através do Diário Oficial do 

Tribunal Contas do Estado do Espírito Santo publicado, em 26/05/2014, tendo sido apresentado a esta 

Corte de Contas, em 25 de junho de 2014. 
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Além disso, o recorrente possui interesse e legitimidade, estando presentes os requisitos de 

admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso interposto. 

 

Verifico, também, que a área técnica e o douto Representante do Ministério Público Especial 

de Contas opinaram pelo conhecimento do recurso, e, quanto ao mérito, pelo não acolhimento das 

razões recursais, tendo a área técnica assim se manifestado, nos termos da Instrução Técnica de 

Recursos nº 09/2015, verbis: 

 

[...] 

  

CONCLUSÃO 

 

Diante do exposto, opina-se pelo conhecimento do presente Recurso de Reconsideração, e, 

quanto ao mérito, pelo não acolhimento de suas razões recursais, mantendo-se incólume o 

acórdão recorrido, inclusive quanto ao ressarcimento. - grifei e negritei. 

 

O douto Representante do Ministério Público Especial de Contas, por sua vez, nos termos do 
Parecer PPJC nº 691/2015, acompanhou na íntegra o entendimento da área técnica. 

 

Desta feita, cumpre a este Relator o enfrentamento de mérito das irregularidades constantes 

do Acórdão combatido, à luz da documentação dos autos, das razões recursais, bem como da 

legislação aplicável, a saber: 

 

1)      TERCEIRIZAÇÃO IRREGULAR DE SERVIÇO CONTRATADO (ITEM 2.1.1 DO 

ACÓRDÃO E “A” DA ITR Nº 09/2015). 

 

Verifico dos autos que a presente irregularidade se refere, em verdade, a subcontratação 

sem previsão contratual, caracterizada como terceirização irregular do serviço contratado. 

 

Da análise dos fatos e das razões recursais, constato (fls. 83/224 do Processo TC nº 

4237/2011, apenso), que a licitação e contratação tiveram como objeto a veiculação de matéria 

institucional através de serviços de radiodifusão (fls. 94 e 107) e que todos os pagamentos foram feitos 

à empresa contratada: Barcos Notícia – Radiodifusão, Sonorização, Jornalismo, Publicidade, 

Produções Artísticas e Gráficas Ltda, mediante apresentação de notas fiscais. 

 

Ocorre que a contratada tinha um contrato do ano anterior (novembro/2009), como Agência 

de Publicidade, com a entidade dita subcontratada ou terceirizada: Associação Comunitária Pró Braço 

do Rio (fls. 141/144) para execução dos serviços de radiodifusão, remunerados em 30% dos valores 

por ela contratados com entes governamentais (federais, estaduais e municipais). 

 

Infere-se do objeto licitado e contratado, bem como das atividades da empresa contratada e 

do seu relacionamento comercial com a entidade executora da veiculação das matérias objeto da 
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contratação que se trata de licitação e contratação de Agência de Publicidade, intermediadora da 

publicidade da Câmara e não de empresa executora da publicidade. 

 

Posto isto, entendo que a irregularidade referente à subcontratação resta descaracterizada, 

razão pela qual divirjo do posicionamento técnico e afasto a presente irregularidade. 

 

2)      INDÍCIO DE SUPERFATURAMENTO NA SUBCONTRATAÇÃO IRREGULAR DE 

SERVIÇOS DE EMISSORA DE RÁDIO (ITEM 2.1.3 DO ACÓRDÃO E “B” DA ITR Nº 09/2015) – 

RESSARCIMENTO: R$ 38.831,05, EQUIVALENTE A 19.343,95 VRTE’S, SOLIDARIAMENTE COM A 

EMPRESA BARCOS NOTÍCIA – RADIODIFUSÃO, SONORIZAÇÃO, JORNALISMO, PUBLICIDADE, 

PRODUÇÕES ARTÍSTICAS E GRÁFICAS LTDA. 

 

Verifico da análise dos autos que o suposto superfaturamento apontado decorreu do 

entendimento da área técnica de que os 30% pagos à entidade responsável pela veiculação das 

matérias publicitárias intermediadas pela empresa contratada na condição de Agência de Publicidade, 

deveria ser o preço contratado e pago, resultando daí, o pagamento indevido de 70% à contratada, 

considerado como superfaturamento. 

 

Ocorre que este relacionamento entre Agência de Publicidade e os veículos de comunicação 

(radio, TV, jornal, etc.) é regulado pela Associação Brasileira de Anunciantes - ABAP e Conselho 

Nacional de Autorregulamentação Publicitária - CONAR, que estabelecem esta forma de remuneração, 

fato que não foi analisado nos autos, não cabendo, portanto, a indicação de superfaturamento, tendo a 

empresa contratada recebido exatamente o valor que fora licitado e contratado, repassando os 30% 

contratados com o veículo de comunicação que foi a Associação Comunitária Pró Braço do Rio, como 

mencionado no item anterior. 

 

Posto isto, entendo descaracterizada o superfaturamento, divirjo do posicionamento técnico 

e afasto a presente irregularidade, bem como o ressarcimento dela decorrente. 

 

3)      AUSÊNCIA DE PROJETO BÁSICO E PREVISÃO DE QUANTITATIVO DE SERVIÇOS 

CONTRATADOS (ITEM 2.1.7 DO ACÓRDÃO E “C” ITR Nº 09/2015). 

 

Constato dos autos que a presente irregularidade se refere à ausência de previsão, no 

instrumento convocatório (Convite nº 02/2010), cujo objeto foi a contratação de consultoria contábil, do 

quantitativo de horas para execução do serviço contratado, impedindo, de acordo com a área técnica, a 

seleção da proposta mais vantajosa, uma vez que os licitantes convidados não tiveram parâmetros 

objetivos para ofertarem suas propostas, o que contribuiu para uma contratação com valores 

incompatíveis com os de mercado, contrariando o artigo 7º, § 4º, da Lei nº 8666/93. 

 

Desta feita, entendo que os serviços de assessoria contábil contratados para execução a 

qualquer hora do dia ou da noite, na sede da Câmara Municipal ou da contratada, conforme os itens 

4.2 e 4.3 do convite (doc. 07) e remunerado em valor mensal, dispensa, sendo improdutiva, como 
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alegou o recorrente, a previsão de quantitativo de horas e valor/hora trabalhado em projeto básico ou 

documento equivalente, haja vista a dificuldade de controle, tanto pela contratada como pela 

contratante da execução dos serviços por hora trabalhada. 

 

No caso concreto, a contratada tem tarefas definidas para executar, pelo que é remunerada 

em parcelas mensais durante a duração do contrato, não importando a quantidade de horas 

trabalhadas e o valor da hora correspondente, significando dizer que se a quantidade de hora 

necessária fosse superior ao quantitativo previsto na contratação (supostamente) para a execução das 

tarefas definidas, o valor do contrato não seria alterado. 

 

O profissional contábil, na busca de solução de diferença detectada na contabilidade, requer 

tempo, cujo quantitativo de hora trabalhada é totalmente imprevisível, porém, na forma de remuneração 

mensal por tarefas a serem executadas, independentemente do quantitativo de horas e do valor de 

cada tarefa, não importa o tempo gasto na solução do problema ou execução das tarefas, sejam elas 

de curto ou longo prazo, o valor contratado não se altera e a Administração conhece previamente, o 

valor que terá que desembolsar em razão dos serviços contratados e executados. 

 

Posto isto, entendo que a irregularidade não se sustenta, razão pela qual divirjo do 

posicionamento técnico e afasto a presente irregularidade. 

 

4)      IRREGULARIDADE DA LIQUIDAÇÃO DA DESPESA (ITEM 2.1.8 DO ACÓRDÃO E “D” 

DA ITR Nº 09/2015). 

 

4.1) SERVIÇO DE CONSULTORIA CONTÁBIL (ITEM 2.1.8.1 – DO ACÓRDÃO E “D” DA 

ITR Nº 09/2015). 

RESSARCIMENTO: R$ 59.583,25 EQUIVALENTES A 29.681,80 VRTE’S. 

 

Relatou a equipe técnica que o serviço de consultoria contábil contratado pela Câmara com a 

empresa H. O. Dias de Freitas não fora comprovado documentalmente; que a liquidação da despesa 

deve ser suficiente para demonstrar a origem da despesa, o credor, o valor, o objeto que se deve 

pagar, sendo que, em relação a este último, faz-se necessário explicitar todos os serviços prestados, 

para que se possa atestar a sua realização. 

 

Em análise do recurso, argumentou a área técnica que examinou os argumentos do 

recorrente e que estes, não têm o condão de elidir a irregularidade, haja vista que os serviços não 

foram devidamente especificados, mencionando-se genericamente nas notas fiscais e nos relatórios de 

atividade, apenas consultoria contábil junto ao setor financeiro. 

 

A Lei nº 4.320/63, em seu artigo 63, § 2, e incisos, estabelece que a liquidação da despesa 

terá por base, o contrato, a nota de empenho, e os comprovantes da prestação efetiva dos 

serviços (no caso). 
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Ora, se o servidor competente carimbou e assinou a declaração de que os serviços 

foram executados na nota fiscal, o contrato estabelece quais os serviços contratados, e a nota 

de empenho menciona o contrato e os serviços, entendo que a liquidação da despesa atende ao 

disposto na Lei nº 4.320/64.  

A assinatura do servidor na declaração de que os serviços foram prestados tem fé pública 

tanto quanto qualquer relatório detalhado assinado pelo credor. 

 

Quanto ao ressarcimento proposto, não deve prosperar, haja vista que a documentação 

constante dos autos comprova a realização dos serviços e seu pagamento ao credor, não havendo 

sequer menção nos autos de que o gestor desviou ou se locupletou do valor demonstrado. 

 

No tocante à multa aplicada á empresa contratada no valor equivalente a 1.000 VRTE’s, 

constante do Acórdão combatido, entendo que esta não se sustenta, por duas razões: uma, porque a 

mesma não consta do polo passivo juntamente com o gestor, conforme se vê do v. Acórdão, nos 

termos do artigo 163, incisos V e VI e §§ 6º, inciso II, e 7º, do Regimento Interno deste Tribunal, 

Resolução TC nº 261/2013, não se configurando a hipótese do artigo 386, parágrafo único do mesmo 

Regimento. 

 

Em assim sendo, divirjo do posicionamento técnico, bem como dos termos do Acórdão 

combatido, que aplicou multa ao terceiro contratado, sem que o mesmo constasse do polo passivo 

juntamente com o gestor e afasto a presente irregularidade, bem como o ressarcimento proposto, 

bem como a multa aplicada à pessoa jurídica: H. O. Dias de Freitas, no valor equivalente a 1.000 

VRTE’s. 

 

5)      LIQUIDAÇÃO IRREGULAR DA DESPESA. 

 

5.1) SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES (ITEM 2.1.8.2 DO ACÓRDÃO E 

“E” DA ITR Nº 09/2015). 

 

Responsáveis: Ângelo Cezar Figueiredo – Presidente da Câmara e Aldenísio Ferreira 

Barbosa ME – Contratado – Contrato nº 15/2010. 

 

Consta do relato técnico que a documentação constante dos autos do processo 

administrativo é insuficiente para a liquidação da despesa, por constar apenas carimbo no verso da 

nota fiscal, assinado pelo servidor competente, atestando que os serviços foram prestados. 

 

Em análise do recurso, a área técnica alegou que o recorrente juntou relatórios de atividade, 

nos quais consta, assim como nas notas fiscais, genericamente, a indicação de prestação de serviços 

de manutenção de computadores, não se especificando a máquina que recebeu o serviço, o setor, a 

hora, o funcionário que solicitou os serviços e a declaração de que estes foram realizados. 
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Ora, o contrato de manutenção, seja de computadores, de ar condicionado, de 

eletrodomésticos ou de elevadores, é celebrado com uma remuneração mensal, para que o técnico ou 

a empresa esteja disponível a qualquer momento, para atender, na condição de urgência, no momento 

necessário, além dos serviços preventivos realizados periodicamente, pouco importando se o serviço 

fora realizado na máquina “a” ou “b”, ou se foi apenas realizado serviço preventivo em todas as 

máquinas.  

 

Tal condição decorre da impossibilidade de se procurar um técnico no mercado a qualquer 

momento em que ele seja necessário, sem saber que valor irá pagar, se o valor do serviço ou do 

conjunto de serviços executados durante o ano dependerá de realização de licitação ou não. O fato é, 

que se for chamado um técnico que não seja detentor de contrato com a Administração, para executar 

serviços em determinado(s) computador(es), essas máquinas e esses serviços, realmente têm de ser 

explicitados na nota fiscal ou outro documento, ou mesmo em despacho no processo assinado por 

servidor competente, o que não é o caso. 

 

Como já foi analisada no item anterior que trata da mesma matéria, a nota fiscal atestada por 

servidor competente, o contrato e a nota de empenho, são suficientes para o atendimento do disposto 

no artigo 63 da Lei nº 4.320/64, na liquidação da despesa. 

 

No tocante à responsabilização do contratado, fora apontada inicialmente em face do 

disposto no artigo 163, §§ 6º, inciso II, e 7º, do Regimento Interno deste Tribunal, Resolução TC nº 

261/2013, e da sugestão de ressarcimento no valor de R$ 12.000,00, o qual não consta do Acórdão 

combatido, não se verificando a hipótese de punição com multa na forma do parágrafo único do artigo 

386 do mesmo Regimento, não se sustentando a mantença do terceiro contratado no polo passivo e 

sua punição com multa, razão pela qual o afasto. 

 

Posto isto, divirjo do posicionamento técnico, bem como dos termos do Acórdão combatido, 

que manteve a responsabilidade do terceiro contratado sem que houvesse dano ao erário, desvio ou 

desfalque de dinheiro, bens ou valores públicos, conforme incisos V e VI do artigo 163 do Regimento 

Interno deste Tribunal e afasto do polo passivo, a pessoa jurídica: Aldenísio Ferreira Barbosa ME 

e a multa que lhe fora aplicada no valor equivalente a 500 VRTE, bem como a presente 

irregularidade. 

 

6)  DEFICIÊNCIA NO CONTROLE DOS GASTOS COM COMBUSTÍVEIS (ITEM 2.1.9- 

ACÓRDÃO E F- ITR). 

CONTRATO Nº 09/2010- CONTRATADO: POSTO DA BARRA LTDA. 

 

Consta do relato técnico que no contrato em tela cujo objeto foi o fornecimento de óleo 

lubrificante, filtros de óleo, e gasolina, foram detectadas algumas irregularidades na liquidação da 

despesa, não se demonstrando um controle eficaz dos abastecimentos, impossibilitando aferir se foram 

utilizados exclusivamente no serviço da Câmara. 
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O recorrente, que inicialmente havia argumentado que em função dos poucos veículos que a 

Câmara possui, entendeu ser desnecessária a confecção de planilhas de controle dos gastos com 

gasolina, sendo suficiente a simples conferência do boletim fornecido pelo posto. 

 

Em suas razões recursais, alegou que o voto vencedor registrou expressamente que a 

Administração mantinha as notas fiscais de aquisição do combustível, acompanhadas de boletos do 

posto acusando as placas dos veículos abastecidos, o dia do abastecimento e a quantidade fornecida, 

não constando, no entanto, o motivo do deslocamento, o que considerou exigência desarrazoada. 

 

Em análise do recurso, a área técnica concluiu pela mantença da irregularidade, por não 

haver o recorrente demonstrado o motivo do deslocamento da frota, bem como a finalidade pública da 

utilização dos veículos através de relatórios de viagens contendo o percurso e a sua finalidade. 

 

Ora, estamos falando de veículos destinados a atender à Administração em suas 

necessidades de transporte local e nos deslocamentos para fora do Município quando necessário. Não 

se trata de frota de veículos destinados a viagens de auditoria, como ocorre neste Tribunal, nas 

Fazendas e órgãos federais, estaduais que cuidam da fiscalização da receita, do meio ambiente, ou 

outro. Seria como pedir ao motorista do Conselheiro deste Tribunal que informe em relatório diário ou 

semanal, ou mensal, a hora, a data e para onde o conduziu todos os dias. 

 

Desta feita, entendo que razão assiste ao recorrente, quanto à exigência desarrazoada, e que 

a documentação informada nos autos é suficiente para a liquidação da despesa, não caracterizando 

descontrole dos gastos. Ademais, nenhum prejuízo foi demonstrado em decorrência do suposto 

controle deficiente. 

 

Posto isto, divirjo do posicionamento técnico e afasto a presente irregularidade. 

 

7)  ILEGALIDADE NO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO AO PRESIDENTE DA CÂMARA (ITEM 

2.1.11- ACÓRDÃO E G- ITR) – RESSARCIMENTO: R$ 2.000,00 EQUIVALENTE A 998,31 VRTE. 

 

Consta do relato técnico, o pagamento de verba indenizatória (não subsídio) ao Presidente da 

Câmara no mês de junho/2010 (como vinha recebendo: janeiro a maio/2010), com base na Lei nº 

2464/2008 que fixou a remuneração dos edis para a legislatura 2009/2012, tendo o somatório do 

subsídio mais a verba indenizatória ultrapassado o limite de 30% do subsídio do deputado estadual, 

com base na Instrução Normativa nº 03/2008, que fora revogada pela Instrução Normativa TC nº 

26/2010, de 20/05/2010, a qual passou a exigir a observância do limite previsto na EC 29/2000. 

 

Em suas razões recursais, o recorrente alegou, em síntese, os princípios da boa-fé e da 

razoabilidade, haja vista que, à época do pagamento, ocorrera menos de um mês após a revogação da 

IN TC 03/2008 que permitia o pagamento, não havendo tempo suficiente para que tomasse 

conhecimento da alteração de entendimento do Tribunal. 
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Desta feita, entendo que, ressalvada a boa-fé do recorrente, bem como os princípios da 

razoabilidade e proporcionalidade, permanece a necessidade de ressarcimento ao erário, do valor por 

ele recebido indevidamente.  

 

Contudo, verifico que o julgamento dos presentes autos está sendo realizado dentro da 

vigência do artigo 87, § 1º, da Lei Complementar nº 621/2012, bem como do novo Regimento Interno 

deste Tribunal, Resolução TC nº 261/2013, e neste caso, entendo que deva ser observado o que 

dispõe o artigo 157 do referido Regimento, verbis:  

 

Art. 157- Na fase de instrução, verificada irregularidade nas contas, o Relator ou o Tribunal: 

 

[...] 

 

II – se houver débito, determinará a citação do responsável para que, no prazo de trinta dias, 

apresente alegações de defesa ou recolha a quantia devida, ou ainda, a seu critério, adote 

ambas as providências; [...] – grifei e negritei. 

 

O § 4º do referido artigo estabelece que, reconhecida a boa-fé do responsável, a liquidação 

tempestiva do débito, atualizado monetariamente, saneará o processo, se não houver sido observada 

irregularidade grave nas contas, hipótese em que o Tribunal julgará as contas regulares com ressalva 

e dará quitação ao responsável. – grife e negritei 

 

Deste modo, entendo que as razões de defesa devem ser rejeitadas, e, com fundamento no 

artigo 157, inciso II, do Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Contas, verifico que não foi 

oportunizado, quando da citação, o recolhimento do ressarcimento que lhe era atribuído, motivo 

pelo qual deve o gestor ser notificado para que, no prazo de 30 (trinta) dias, recolha a importância de 

996,31 VRTE, devidamente atualizada, aos cofres do Município, sob pena de se manter o julgamento 

pela irregularidade das contas em apreço, em face deste item de irregularidade.  

 

8)  DESPESA IRREGULAR COM DIÁRIAS (ITEM 2.1.13- ACÓRDÃO E H- ITR). 

               RESSARCIMENTO: R$ 91.100,00, EQUIVALENTE A 45.382,09 VRTE. 

 

Consta do relato técnico que os gastos com diária foram realizados sem que houvesse 

justificativa motivada para a realização das viagens, sendo apontado como motivo do deslocamento de 

vereadores e servidores, o trato de assuntos da municipalidade, quando do deslocamento para vários 

órgãos públicos, não se demonstrando o real interesse público dessas viagens. 

 

O recorrente argumentou que não fora perquirida irregularidade material no ato concessório 

das diárias e que cabe à Secretaria de Finanças da Câmara, apreciar a legalidade da despesa, e não 

ao Presidente. 
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Verifico dos autos, que fora demonstrado no anexo 1 ao relatório de auditoria (fls. 58/78), as 

diárias pagas e os respectivos motivos, na maioria, eticamente dispensáveis de ateste de veracidade, 

como reuniões na Assembléia Legislativa, vinda ao Tribunal de Contas, e outras. Ademais, não consta 

dos autos, documentação comprobatória da irregularidade, observando-se da documentação juntada 

em auditoria (fls. 795/900) apenas levantamento dos valores pagos. 

 

Desta feita, entendo que, a despeito da deficiência na demonstração dos motivos que 

ensejaram os deslocamentos em algumas viagens, não se sustenta o ressarcimento proposto referente 

ao total das diárias pagas no exercício, razão pela qual opto por expedir determinação no sentido de 

que, nas próximas concessões, seja dada maior transparência aos gastos efetuados, citando, por 

exemplo, quando vier a este Tribunal, o porque da vinda; quando do deslocamento para reuniões na 

Assembléia Legislativa ou outro órgão público, que se diga a finalidade da reunião, e, se possível, que 

se junte algum documento que comprove o motivo citado.  

 

Posto isto, divirjo do posicionamento técnico e afasto a presente irregularidade, devendo, 

no entanto, ser expedida determinação no sentido de que haja maior transparência nas futuras  

concessões. 

 

  Por todo o exposto, acompanhando em parte o posicionamento da área técnica e do 

Ministério Público Especial de Contas, VOTO no sentido de que o egrégio Plenário deste Tribunal de 

Contas CONHEÇA do presente Recurso de Reconsideração interposto pelo Sr. Ângelo Cezar 

Figueiredo, então Presidente da Câmara Municipal de Conceição da Barra, no exercício de 2010, para 

no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, reformulando parcialmente o Acórdão TC nº 219/2014, nos 

seguintes termos:  

 

a)  Sejam afastadas as irregularidades relativas aos itens 2.1.1, 2.1.3, 2.1.7, 2.1.8, 2.1.8.1, 

2.1.8.2, 2.1.9, e 2.1.13 do v. Acórdão combatido, bem como o ressarcimento referente aos itens 2.1.3, 

2.1.8.1, e 2.1.13, em face das razões antes expendidas. 

 

b)  Sejam afastadas do polo passivo, pelas razões antes expendidas, as pessoas jurídicas: 

Aldenízio Ferreira Barbosa ME, e H. O. Dias de Freitas, relativamente aos itens 2.1.8.2 e 2.1.8.1 

respectivamente, bem como excluindo-se a multa aplicada, nos valores respectivos de 500 VRTE e 

1.000 VRTE. 

 

c)  Sejam julgados regulares os atos praticados pela pessoa jurídica: Barcos Notícia – 

Radiodifusão, Sonorização, Jornalismo, Publicidade, Produções Artísticas e Gráficas Ltda, em 

razão do afastamento da irregularidade relativa ao item 2.1.3 do v. Acórdão combatido, correspondente 

ao item 2 desta decisão, excluindo-se a multa que lhe fora aplicada, no valor equivalente a 1.000,00. 

 

d)  Sejam rejeitadas as razões de justificativas apresentadas pelo senhor Ângelo Cezar 

Figueiredo, então Presidente da Câmara Municipal de Conceição da Barra, relativamente ao item 

2.1.11 do v. Acórdão combatido, correspondente ao item 7 desta decisão, expedindo notificação para 
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que, no prazo de 30 dias, promova o recolhimento aos cofres do Município, no valor equivalente 

a 996,31 VRTE, devidamente atualizado, hipótese em que poderá ter as suas contas julgadas 

regulares com ressalva, sob pena de, não o fazendo, manter-se os termos do julgamento antes 

realizado em face deste item. 

 

e)  Seja expedida DETERMINAÇÃO ao atual Presidente da Câmara Municipal de Conceição da 

Barra, no sentido de que, em futuras concessões de diárias, dê maior transparência à despesa, 

demonstrando, e, quando possível, comprovando, os motivos dos deslocamentos, indicando o objetivo 

da reunião ou da viagem, nos termos analisados no item 8 desta decisão. 

 

VOTO, por fim, no sentido de que, após cumpridas as formalidades devidas, em não havendo 

expediente recursal, retornem os autos ao Gabinete do relator, em razão do disposto no item 7 desta 

decisão. 

 

E como voto. 
 

 

ACÓRDÃO 

 

Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-6683/2014, ACORDAM os 

Srs. Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão 

plenária realizada no dia vinte e quatro de novembro de dois mil e quinze, por 

maioria, nos termos do voto proferido pelo então Relator, Conselheiro em 

substituição Marco Antônio da Silva: 

 

1- Conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe provimento para: afastar as 

irregularidades relativas aos itens 2.1.1, 2.1.3, 2.1.7, 2.1.8- 2.1.8.1 e 2.1.8.2, 2.1.9, e 

2.1.13 do v. Acórdão combatido, bem como o ressarcimento referente aos itens 

2.1.3, 2.1.8.1, e 2.1.13, em face das razões antes expendidas. 

 

2 - Afastar do polo passivo, pelas razões expendidas no voto do Relator, as 

pessoas jurídicas: Aldenízio Ferreira Barbosa ME, e H. O. Dias de Freitas, 

relativamente aos itens2.1.8.2 e 2.1.8.1 respectivamente, bem como excluindo-se a 

multa aplicada, nos valores respectivos de 500 VRTE e 1.000 VRTE; 
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3 - Julgar regulares os atos praticados pela pessoa jurídica: Barcos Notícia – 

Radiodifusão, Sonorização, Jornalismo, Publicidade, Produções Artísticas e Gráficas 

Ltda, em razão do afastamento da irregularidade relativa ao item 2.1.3 do v. Acórdão 

combatido, correspondente ao item 2 do voto do Relator, excluindo-se a multa que 

lhe fora aplicada, no valor equivalente a 1.000,00; 

 

4 - Rejeitar as razões de justificativas apresentadas pelo senhor Ângelo Cezar 

Figueiredo, então Presidente da Câmara Municipal de Conceição da Barra, 

relativamente ao item 2.1.11 do v. Acórdão combatido, correspondente ao item 7 do 

voto do Relator, expedindo notificação para que, no prazo de 30 dias, promova o 

recolhimento aos cofres do Município, no valor equivalente a 996,31 VRTE, 

devidamente atualizado, hipótese em que poderá ter as suas contas julgadas 

regulares com ressalva, sob pena de, não o fazendo, manter-se os termos do 

julgamento antes realizado em face deste item; 

 

5 - Determinar ao atual Presidente da Câmara Municipal de Conceição da Barra, no 

sentido de que, em futuras concessões de diárias, dê maior transparência à 

despesa, demonstrando e, quando possível, comprovando, os motivos dos 

deslocamentos, indicando o objetivo da reunião ou da viagem, nos termos 

analisados no item 8 do voto do Relator. 

 

Vencido o Conselheiro Sebastião Carlos Ranna de Macedo que acompanhou a área 

técnica e o Ministério Público de Contas, votando por não conhecer do recurso, 

negando-lhe provimento. 

 

 

Composição Plenária  

 

Presentes à sessão plenária do julgamento os Senhores Conselheiros Domingos 

Augusto Taufner, Presidente, a Conselheira em substituição Márcia Jaccoud Freitas, 

Relatora nos termos do artigo 86, § 2ª do Regimento Interno, Sebastião Carlos 

Ranna de Macedo, José Antônio Almeida Pimentel, Rodrigo Flávio Freire Farias 
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Chamoun e Sérgio Manoel Nader Borges. Presente, ainda, o Dr. Luis Henrique 

Anastácio da Silva, Procurador-Geral do Ministério Público Especial de Contas. 

 

Sala das Sessões, 24 de novembro de 2015. 

 

 

CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER 

Presidente 

 

 

 

CONSELHEIRA SUBSTITUTA MÁRCIA JACCOUD FREITAS 

Relatora nos termos do artigo 86, § 2º do RITCEES 

 

 

 

CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO 

 

 

 

CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL 

 

 

 

CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN 

 

 

 

CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES  
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Fui presente: 

 

 

DR. LUIS HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA 

Procurador-Geral do Ministério Público Especial de Contas 

 

 

 

 

Lido na sessão do dia: 

 

 

ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR 

Secretário-Geral das Sessões  

  


