
 

PARECER PRÉVIO TC-069/2017 - PLENÁRIO 

 

PROCESSO            - TC-3899/2015 (APENSOS: TC-580/2014 E 582/2014) 

JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA 

ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 

RESPONSÁVEL - MARCUS VINICIUS DOELINGER ASSAD 

ADVOGADO - PEDRO JOSINO CORDEIRO 

 

EMENTA 

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO DE 2014 –

REJEIÇÃO – DETERMINAÇÃO – DETERMINAÇÃO À SEGEX - 

ARQUIVAR. 

 

O EXMO. SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER: 

1 - RELATÓRIO 

 

Tratam os presentes autos da Prestação de Contas Anual - Prefeito, relativa ao 

exercício de 2014, da Prefeitura Municipal de Anchieta, sob a responsabilidade do 

Senhor Marcus Vinicius Doelinger Assad – Prefeito Municipal.  

 

A Prestação de Contas em análise foi encaminhada tempestivamente pelo Sr. 

Marcus Vinicius Doelinger Assad, em 31 de março de 2015, estando, portanto, 

dentro do prazo regimental, nos termos do art. 123 da Resolução TC 261/13. 

 

A 5ª Secretaria de Controle Externo elaborou o Relatório Técnico Contábil – RTC 

450/2015 (fls. 31-68), onde apontou indícios de irregularidade acerca dos seguintes 

fatos passiveis de citação: 
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 4.1. Abertura de credito adicional especial sem indicação de lei autorizativa; 

 5.1. Desconformidades entre os saldos evidenciados no balanço financeiro e 

os apresentados nos demais demonstrativos; 

 7.1.1. Política pública na contratação de pessoal em desacordo com a 

constituição; 

 7.4.1. Ausência de demonstração do atendimento a lei 101/00 quanto à 

compensação da renuncia de receita; 

 10.a). Registro da provisão matemática previdenciária não efetuado no anexo 

16 (monitoramento). 

 

Após foi feita a Instrução Técnica Inicial – ITI nº 2261/2015, fls. 69, onde o corpo 

técnico sugeriu a citação do Sr. Marcus Vinicius Doelinger Assad, prefeito municipal, 

para que apresentasse as justificativas que julgasse necessárias a fim de afastar os 

apontamentos encontrados. 

 

Após, o relator à época ao analisar os autos, acompanhou o entendimento da 5ª 

Secretaria de Controle Externo, para citar o responsável, conforme DECM 

2135/2015, fls. 71.  

  

O responsável foi devidamente citado, conforme Termo de Citação 2258/2015 

apresentando dentro do prazo suas justificativas e documentos, conforme fls. 79-

114. 

 

Os autos então foram remetidos a Secretaria de Controle Externo de Contas – 

SecexContas, que ao analisar as justificativas opinou pela rejeição da prestação de 

contas anual em exame, por meio da Manifestação Técnica – MT nº 00442/2016 (fls. 

120-143) e em decorrência da existência de matéria da seara jurídica encaminhou 

os autos ao Núcleo de Estudos Técnicos e Análises Conclusivas. 

 

Recebidos os autos no Núcleo de Estudos Técnicos e Análises Conclusivas – NEC, 

este elaborou a Instrução Técnica Conclusiva – ITC nº 1611/2016, fls. 146-157, onde 

sugeriu pela rejeição das contas em exame. 

 

Encaminhados os autos ao Ministério Público Especial de Contas, este se 

manifestou por parecer, fls. 161, de lavra do Eminente Procurador de Contas Dr. 

Luís Henrique Anastácio da Silva, anuindo ao posicionamento da área técnica. 

Documento assinado digitalmente. Conferência em http://www.tce.es.gov.br/  Identificador: 0DD70-E8A85-28438



                                                                                                               PARECER PRÉVIO TC-069/2017                                                                                                                                                                                                          

rp/lr 

 

É o relatório. Passo à análise das contas. 

 

2 - FUNDAMENTAÇÃO 

 

Os presentes autos cuidam de PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL da Prefeitura 

Municipal de Anchieta, referente ao exercício de 2014, sob a responsabilidade do 

Senhor Marcus Vinicius Doelinger Assad, portanto, estamos a apreciar as “Contas 

de Governo”.  

 

A Carta Magna estabeleceu, em seu artigo 71, as normas federais relativas à 

“fiscalização” de competências do Tribunal de Contas da União, fazendo distinção 

entre apreciar e emitir parecer prévio sobre as contas do Chefe do Poder Executivo, 

a serem julgadas pelo Legislativo (art. 71, I) e a de julgar as contas dos demais 

administradores e responsáveis, entre eles, os dos órgãos do Poder Legislativo e do 

Poder Judiciário (art. 71, II). Tais normas são aplicadas também aos Tribunais de 

Contas dos Estados, conforme dispõe o artigo 75, do mesmo diploma legal. 

 

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

trâmites legais e regimentais, havendo, assim, aptidão para análise do mérito em 

atendimento aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla 

defesa e do contraditório. 

 

Nesse sentido, passo a apreciar a prestação de contas em questão, para fins de 

emissão de parecer prévio, objetivando dar embasamento ao Poder Legislativo 

Municipal, competente a proceder com o julgamento das contas. 

 

Como se trata de uma Prestação de Contas Anual o corpo técnico desta Corte de 

Contas em sua Manifestação Técnica 442/2016 (fls. 121 a 143) analisou as contas 

da Prefeitura Municipal de Anchieta no exercício de 2014, de maneira detalhada. 

 

Houve respeito a todos os itens avaliados na GESTÃO FISCAL: limites de gasto 

com pessoal, dívida pública consolidada, operações de créditos e concessão de 

garantias. 
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Na GESTÃO DA SAÚDE E DA EDUCAÇÃO também houve respeito aos índices: na 

manutenção de desenvolvimento do ensino foram aplicados 37,21% (o mínimo é 

25%) da receita de impostos e transferências, sendo que nos recursos originados do 

FUNDEB o percentual de aplicação no pagamento de profissionais do magistério 

chegou a 93,84% (o mínimo é 60%). Na aplicação de recursos em ações e serviços 

públicos de saúde o percentual foi de 21,60% (o mínimo é de 15%). O Conselho de 

Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB emitiu parecer pela aprovação com 

ressalva e o Conselho de Acompanhamento e Controle Social da Saúde emitiu 

parecer favorável.  

 

Entretanto, no tocante ao parecer do Conselho Municipal de Saúde somente foi 

enviado o referente ao 3º quadrimestre de 2014, sendo que a Manifestação Técnica 

sugere: 

 

Por tal razão, opinamos por determinar  ao  gestor,   ou  quem  vier  a  

substituí-lo,  que nas   próximas   prestações   de   contas   encaminhe   os   

relatórios   de   análise   das prestações  de  contas  efetuadas  pelo  

Conselho  Municipal  de  Saúde  em  todos  os trimestres do exercício a que 

se referirem as contas 

 

Foi também constatado que os valores repassados ao Poder Legislativo Municipal 

foram abaixo do limite máximo de 7% da receita tributária e transferências recebidas 

do exercício anterior.  

 

Mesmo com o respeito a todos os índices aqui apresentados, o corpo técnico deste 

Tribunal observou a presença de inconsistências na Prestação de Contas sub 

examine, que merecem destaque neste voto: 

 

1) Abertura de crédito adicional especial sem indicação de lei autorizativa 

(item 4.1); 

 

Ficou verificado pelo corpo técnico que a relação de créditos adicionais 

encaminhados, junto à prestação contas, indica que houve a abertura de créditos 
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adicionais especiais, que totalizam R$ 328.334,02, tendo como lei autorizativa a 

própria LOA, Lei 892/2013. Deve os créditos adicionais especiais ser precedidos de 

lei autorizativa, condição que não foi verificado na análise técnica, conforme prevê o 

art. 42 da Lei 4320/64.  

 

O defendente alegou que diferente do ora verificado, as autorizações de abertura de 

crédito especial se deram por meio das Leis 913/2014, 954/2014 e 972/2014, 

respectivamente nos valores de R$ 300.000,00, R$ 910.700,90 e R$ 20.000,00, 

perfazendo um total de R$ 1.230.700,90. Entretanto, faz a ressalva que do valor total 

aberto, somente foram utilizados R$ 328.334,01. 

 

Ante a defesa apresentada e a verificação de haver lei autorizativa que não fosse a 

Lei Orçamentaria Anual, acompanho a Área Técnica e afasto o presente indicativo 

de irregularidade. 

 

2) Desconformidades entre os saldos evidenciados no balanço financeiro e 

os apresentados nos demais demonstrativos (item 5.1); 

 

Foi constatado que os saldos evidenciados no balanço financeiro, especialmente na 

receita e despesa, não estariam em conformidade com aqueles evidenciados no 

balanço orçamentário (BALORC) e balancete da execução orçamentária da despesa 

e da receita (BALEXO), o que torna os demonstrativos contábeis inconsistentes, 

afetando a fidedignidade da situação orçamentária e financeira evidenciada, em 

desacordo com as normas brasileiras de contabilidade. 

 

Aduziu o defendente que a inconsistência apontada deu-se devido à falha no 

sistema contábil utilizado pelo município. Informa que em contato com a empresa 

responsável pelo sistema, foi apontada a deficiência encontrada, tendo sido o 

mesmo alvo de correção. Acrescenta que a diferença encontrada entre a receita e 

despesa do anexo 13 e os demais anexos ocorreu porque o vínculo 2.401.0001 da 

UG 301 não estava com o código do SICONF digitado. Esclarece que após incluir o 

código, os valores ficaram corretos. 
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Foram enviados novos anexos 12 e 13 retificando as divergências referentes às 

receitas e despesas orçamentárias, porém quanto às divergências relacionadas com 

as receitas e despesas extras orçamentárias, não foram apresentados documentos 

demonstrando a retificação. A área técnica baseando-se na citação realizada já ao 

final do exercício de 2015 sugeriu que tal item seja objeto de análise, a partir do 

exercício de 2016, a fim de checar se as contas citadas continuam apresentando 

divergências. 

 

Diante disso, acolho o opinamento da área técnica e afasto esse indicativo de 

irregularidade para o exercício de 2014. 

 

3) Política pública na contratação de pessoal em desacordo com a 

constituição (item 7.1.1); 

 

Apontou a área técnica que um dos objetos da política pública realizada pela 

prefeitura foram as contratações temporárias em detrimento à admissão de 

servidores efetivos, por meio de concurso público. Verificou-se que a contratação se 

deu em desacordo com o regramento constitucional.  

Em seus esclarecimentos, o Sr. Marcos Vinicius Doelinger Assad informou que não 

há política pública de contratação temporária, apenas realiza tais contratações por 

ser a maneira mais eficiente, econômica e adequada à Administração Pública, para 

o momento. Argumentou também que tal matéria foge do escopo dos processos de 

prestação de contas, na medida em que configura ato de gestão, segundo 

precedente desta Corte (processo TC 1019/2009). 

 

Afirmou ainda o responsável que não poderia onerar de forma permanente os Cofres 

Públicos, expandindo o plano de cargos e admissão de novos servidores efetivos, 

sob pena de vir a incorrer em Responsabilidade Fiscal nos casos de queda da 

arrecadação municipal e ainda, da impossibilidade de cumprir com as obrigações 

salariais, visto que o caráter estável do servidor público e consequente 

impossibilidade de dispensa.  
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Em que pese os fundamentos apresentados pela Área Técnica, quanto a 

possibilidade de se analisar esse tema em Prestação de Contas Anual de Prefeitos, 

divirjo de tal posicionamento, pelas razões que seguem. 

 

A questão levantada pela área técnica sobre contratação se configuram como ato de 

gestão, além de ser possível irregularidade de ordem técnico-jurídica.  Assim, não 

deve ser inserida nesta prestação de contas, considerando que o objeto de análise 

predominante em contas de governo restringe-se a averiguar o cumprimento do 

orçamento público, dos planos de governo, programas governamentais e 

cumprimento dos limites de gastos máximo com pessoal e mínimos com educação e 

saúde. 

 

Nesse sentido, válido transcrever as palavras de J.R Caldas Furtado1: 

“Tratando-se de exame de contas de governo, o que deve ser focalizado 

não são os atos administrativos vistos isoladamente, mas a conduta do 
administrador no exercício das funções políticas de planejamento, 
organização, direção e controle das políticas públicas idealizadas na 
concepção das leis orçamentárias (PPA, LDO E LOA), que foram propostas 

pelo Poder Executivo e recebidas, avaliadas e aprovadas, com ou sem 
alterações, pelo Legislativo. Aqui perdem importância as formalidades legais 
em favor do exame da eficácia, eficiência e efetividade das ações 

governamentais. Importa a avaliação do desempenho do Chefe do 
Executivo, que se reflete no resultado da gestão orçamentária, financeira e 
patrimonial. 

Por essa razão, ao prestar auxilio ao órgão julgador (Parlamento) a 
Instituição de Contas deve instruir o processo informando sobre a harmonia 
entre os programas previstos na lei orçamentária, o plano plurianual e a lei 

de diretrizes orçamentárias, bem como sobre o cumprimento de tais 
programas quanto a legalidade, legitimidade, economicidade e alcance das 
metas estabelecidas”. (grifo nosso) 

 

Insta frisar ainda a peculiaridade do presente processo, refletida no argumento do 

gestor relacionado com a realidade local. Estou me referindo ao fato do gestor 

alegar que a admissão excessiva de servidores efetivos poderia comprometer em 

muito a receita municipal com gastos permanentes. 

 

E também o gestor cita a tragédia da Samarco, algo público e notório, e que está 

reduzindo drasticamente a receita do Município de Anchieta. Quando parte dos 

gastos com pessoal é relacionada a gastos com comissionados e contratados 

                                                 
1
 FURTADO, J. R. Caldas. Direito Financeiro. 4 ed. rev. ampl. e atual 1ª reimp. Belo Horizonte: Fórum, 2014. 

p.626.  
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temporariamente fica mais fácil para a redução desse tipo de despesa para não ferir 

a Lei de Responsabilidade Fiscal.  

 

Tendo em vista estes argumentos, entendo que a questão deve ser analisada 

levando em contas a sua peculiar, não podendo ser ignorados os fatores 

relacionados à realidade local. Assim, caso devesse ser analisada neste processo a 

suposta irregularidade, penso que em uma análise exauriente poderia se concluir 

pela manutenção da irregularidade, porém, no campo da ressalva, diante da 

realidade local, cujas receitas municipais foram afetadas fortemente em razão da 

tragédia ambiental já mencionada. 

 

 

Diante disso, não sendo matéria afeta a atos que expressam os resultados da 

atuação governamental no exercício, bem como não reflete a situação das finanças 

do ente público, não cabe analisá-la em sede de prestação de contas anual, razão 

pela qual afasto esta irregularidade. 

 

4) Ausência de demonstração do atendimento a lei 101/00 quanto à 

compensação da renuncia de receita (item 7.4.1); 

 

O Município de Anchieta concedeu anistia de multa e juros de mora relativos ao 

IPTU e ao ISSQN, bem como prorrogou os seus efeitos e não tomou as medidas 

necessárias de compensação da renúncia de receita. 

 

É importante registrar que o art. 14 § 1º da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) 

prescreve que: 

 

A renúncia compreende anistia, remissão, subsídio, crédito 
presumido, concessão de isenção em caráter não geral, 
alteração de alíquota ou modificação de base de cálculo que 

implique redução discriminada de tributos ou contribuições, e 
outros benefícios que correspondam a tratamento diferenciado.  
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Muito embora a anistia não atinja diretamente o tributo, pois ela perdoa parcial ou 

totalmente as multas e juros de mora e não o valor principal, a LRF a considera 

expressamente como renúncia de receita. 

 

E havendo renúncia de receita deverá ser observado o art. 14, I e II da LRF, a seguir 

citado: 

Art. 14. A concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de 
natureza tributária da qual decorra renúncia de receita deverá estar 
acompanhada de estimativa do impacto orçamentário-financeiro no 
exercício em que deva iniciar sua vigência e nos dois seguintes, 
atender ao disposto na lei de diretrizes orçamentárias e a pelo menos 
uma das seguintes condições: 
 
 I - demonstração pelo proponente de que a renúncia foi considerada 
na estimativa de receita da lei orçamentária, na forma do artigo 12, e 
de que não afetará as metas de resultados fiscais previstas no anexo 
próprio da lei de diretrizes orçamentárias;  
 
II - estar acompanhada de medidas de compensação, no período 
mencionado no caput, por meio do aumento de receita, proveniente 
da elevação de alíquotas, ampliação da base de cálculo, majoração 
ou criação de tributo ou contribuição. 

 

Em suas alegações de defesa, o justificante confirmou que foi autorizada anistia dos 

juros de mora e multas referentes ao IPTU e ISSQN, e a prorrogação de seus 

efeitos, amparado no entendimento que tal benefício resultaria em estimulo para o 

contribuinte promover a quitação de seus débitos com a fazenda pública municipal, 

melhorando as receitas correntes. Entretanto, ausentou de prestar esclarecimentos 

de quais foram às medidas de compensação adotadas, conforme exigência da LRF. 

 

Segundo determina a LRF, a compensação da renúncia de receita deve ser 

realizada por meio de medidas de compensação, isto é, com aumento da receita, 

proveniente da elevação de alíquotas, ampliação da base de cálculo, majoração ou 

criação de tributo ou contribuição.  

 

Desta forma, alegar genericamente de que a anistia iria aumentar o recebimento de 

dívida ativa, não configura aumento de receita e não é uma das medidas 

compensatórias previstas na LRF. Diante disso, fica caracterizado a não ocorrência 

de medidas compensatórias para fazer frente à renúncia de receita. 
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Além disso, independente da LRF, a anistia é algo que somente deve ser utilizado 

em último caso e, é claro, com as medidas compensatórias necessárias. O uso 

indiscriminado da anistia pode aumentar a inadimplência dos contribuintes, pois é 

uma forma de privilegiar aquele que paga atrasado, que terá perdão de multas e 

juros, em detrimento daquele que paga os seus tributos religiosamente em dia. 

 

Diante de todos os elementos aqui contidos, acompanho a área técnica e mantenho 

a irregularidade apontada. 

 

5) Registro da provisão matemática previdenciária, não efetuada no anexo 

16 (monitoramento) (item 10.a). 

 

Consta do Balanço Patrimonial, rubrica Provisões ao Longo Prazo, um valor 

registrado de R$ 33.178.276,29, em conformidade com o evidenciado também no 

IPAS. Entretanto, o que motivou a citação em 2011 foi a ausência de registro no 

Anexo 16, o que persiste, conforme se observa do arquivo DEMDIF. 

 

Em suas justificativas alegou o responsável que relativamente ao  Instituto  de 

Previdência, não há exigência da emissão do Anexo 16, uma vez que o mesmo não 

possui Dívida Fundada, restando tão somente a  contabilização  das  Provisões 

Matemáticas. 

 

Assim diz o art. 98 da Lei 4.320/64, in litteris,  

 

Art. 98. A dívida fundada compreende os compromissos de exigibilidade 
superior a doze meses, contraídos para atender a desequilíbrio 
orçamentário ou financeiro de obras e serviços públicos. 

 

Conforme a leitura do texto legal vê-se que trata de conceito de dívida fundada e 

que este não abrange o provisionamento, de modo que o defendente logrou êxito 

em sua alegação, e por consequência afasto o indicativo de irregularidade, 

acompanhando o entendimento da Área Técnica. 
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3 - DECISÃO 

Ante todo o exposto, divergindo parcialmente da Área Técnica e Ministério Público 

de Contas, VOTO para que seja emitido PARECER PRÉVIO, com fulcro no artigo 

76[1], “caput”, da Lei Complementar Estadual nº 621/2012, recomendando ao 

Legislativo Municipal a REJEIÇÃO das contas da Prefeitura Municipal de 

Anchieta, sob a responsabilidade do Sr. Marcos Vinicius Doelinger Assad, 

relativas ao exercício de 2014, na forma do art. 132, I[2], do Regimento Interno deste 

Tribunal. 

VOTO, ainda, para que seja DETERMINADO ao atual gestor que nas próximas 

prestações de contas encaminhe os relatórios de análise das prestações de contas 

efetuadas pelo Conselho Municipal de Saúde em todos os trimestres do exercício a 

que se referirem as contas. 

 

Encaminhar os autos do processo a Segex para estudar a possibilidade ou não de 

propor a inclusão do tema Contratação Temporária em instrução normativa que 

defina o escopo da análise da PCA. 

 

Dê-se ciência ao interessado e, após o trânsito em julgado, arquive-se.  

 

 

VOTO VISTA DO EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE 

MACEDO: 

Solicitei vista deste processo de prestação de contas anual da Prefeitura Municipal 

de Anchieta, referente ao exercício financeiro de 2014, sob a responsabilidade do 

Senhor Marcus Vinicius Doelinger Assad, Prefeito Municipal. 

                                                 
[1]

 Art. 76. As contas anuais do Prefeito serão examinadas pelo Tribunal de Contas, que emitirá 

parecer prévio no prazo de até vinte e quatro meses, a contar do seu recebimento.  
 
[2]

 Art. 132. A emissão do parecer prévio sobre as contas dos governos estadual ou municipal poderá 

ser: 
(...) 
III - pela rejeição  das  contas,  quando  comprovada  grave  infração  à  norma constitucional,  legal  

ou  regulamentar  de  natureza  contábil,  financeira,  orçamentária, operacional ou patrimonial.  
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Da cognição processual, com apontamento de indícios de irregularidades e 

formação do contraditório, resultou a Instrução Técnica Conclusiva ITC 1611/2016 (f. 

146 - 157), cujas conclusões foram pela manutenção das irregularidades apontadas 

nos itens 3.1.1.1 e 3.1.1.2 e pela rejeição das contas. As irregularidades são as 

seguintes: 

1. Política pública na contratação de pessoal em desacordo com a Constituição 

Federal (3.1.1.2 da ITC 1611/2016 e 7.1.1 da Manifestação Técnica 442/2016); 

2. Ausência de demonstração de atendimento à Lei Complementar 101/2000 

quanto à compensação de renúncia de receita (3.1.1.1 da ITC 1611/2016 e 7.4.1 da 

Manifestação Técnica 442/2016). 

O Ministério Público de Contas acolhe a ITC 1611/2016. 

O Conselheiro Relator Domingos Augusto Taufner, apresenta seu voto (f. 167-178), 

divergindo parcialmente da área técnica e do Ministério Público de Contas, pelo 

afastamento do item 1 acima - Política pública na contratação de pessoal em 

desacordo com a Constituição Federal – com proposta de voto pela rejeição das 

contas do Prefeito em razão da manutenção do item 2 (3.1.1.1 da ITC 1611/2016 e 7.4.1 da 

Manifestação Técnica 442/2016). 

Com pedido de vista vieram os autos a este Gabinete. 

É o relatório 

2. FUNDAMENTAÇÃO 

Minha divergência em relação ao voto do Conselheiro Relator diz respeito ao item 1 

(7.1.1) afastado, eis que todos os demais itens foram analisados na Manifestação 

Técnica 442/2016 da Secex Contas (f. 120 – 143) e na Instrução Técnica Conclusiva 

ITC 1611/2016 do NEC, quando foram afastados os indícios de irregularidade 

constantes dos itens 4.1, 5.1 e 10.a da Instrução Técnica Inicial ITI 2261/2015. 

Com relação a este item, o Conselheiro Relator divergiu da área técnica quanto à 

possibilidade de se analisar o tema da política pública na contratação de pessoal em 

processo de prestação de contas anual. 
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Argumenta o Relator que se trata de ato de gestão, de ordem técnico jurídica, que 

não deve ser inserida na prestação de contas, cujo objeto de análise restringe-se a 

averiguar o cumprimento do orçamento público, dos planos de governo, programas 

governamentais e cumprimento dos limites de gastos máximo com pessoal e mínimo 

com educação e saúde. Assim, considerando que os atos não refletem as situação 

das finanças do ente público, conclui que não cabe analisá-la em sede de prestação 

de contas. 

Razões deste voto vista: 

O ponto a se discutir diz respeito à possibilidade de ser incluída na análise da 

prestação de contas, política pública sobre contratação de pessoal. 

A Instrução Técnica Conclusiva contém análise de mérito sobre as contratações 

temporárias, feitas com inobservância à regra constitucional, ou seja, não foram 

firmados por tempo determinado para atender a necessidade temporária de 

excepcional interesse público e sim para atender à necessidade permanente, em 

que não foi realizado concurso público. 

Ocorre, no entanto, que o Conselheiro Relator afastou a irregularidade por entender 

que não é possível sua análise em processo de prestação. 

Nesse sentido é que divirjo do voto do Relator, com base na robusta fundamentação 

contida na ITC 1611/2016, como se transcreve: 

2.1 - Política Pública Na Contratação De Pessoal Em Desacordo Com A 
Constituição Da República (Item 7.1.1 do RTC 450/15) 

Base legal: Art. 37, IX da Constituição da República de 1988 

Responsável: Marcos Vinicius Doelinger Assad 

[...] 

No caso, primeiro, há que ser enfrentada a questão da adequação da matéria ao escopo 

do processo de Prestação de Contas Anual. Em seguida, caso superado esse ponto, 
será enfrentado o mérito da existência e da adequação da política pública de contratação 
de pessoal no Município. 

Antes ainda, faça-se um esclarecimento. O responsável menciona o processo TC 
1019/2009 no intuito de indicar um feito em que esta corte decidiu que a matéria de 
políticas públicas na contratação de pessoal deve ser tratada em processos referentes a 

atos de gestão. Trata-se de Auditoria Ordinária, na qual o tema de contratações 
temporárias foi apontado como irregularidade. Ainda não há acórdão nesse feito. Em 
todo caso, o fato de haver irregularidades relativas à contratação temporária no processo 
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TC 1019/2009 não implicou um pronunciamento desta Corte no sentido de que tal 

matéria não é afeta à Prestação de Contas, como entende o responsável, sobretudo 
porque as perspectivas das imputações diferem. 

No que tange à possibilidade de se examinar esse tema na Prestação de Contas Anual 

(PCA), tem-se que o escopo dessa espécie de processo é definido por normas internas 
desta Corte, tais como a Res. TC 273/2014. Essa resolução enumera em seus incisos 
uma série de matérias a serem apreciadas na PCA. Tais matérias, por sua vez, não 

excluem outras, como se verifica do art. 4º, caput, Res. TC 273/2014, abaixo 
reproduzido: 

Art. 4º - A análise das contas prestadas pelos chefes do poder executivo municipal 

observará, além das disposições contidas nos capítulos II e III, do título IV, 
do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, 
aprovado pela Resolução TC 261/2013, o seguinte escopo: 

I - Resultados da execução orçamentária, financeira e patrimonial; 

II – Autorização orçamentária e abertura de créditos adicionais;  

III - Limites de despesas com pessoal; 

IV - Repasses ao Poder Legislativo Municipal; 

V - Dívida consolidada do município; 

VI - Montante global das operações de crédito; 

VII - Comprometimento anual com amortizações, juros e demais encargos da 
dívida consolidada, inclusive relativos aos valores a desembolsar de operações de 
crédito já contratadas e a contratar; 

VIII - Garantias concedidas pelo município; 

IX - Operações de crédito por antecipação de receita orçamentária;  

X – Aumento das despesas com pessoal nos cento e oitenta dias anteriores ao 

final do mandato do titular do Poder; 

XI - Obrigações contraídas pelo titular do Poder nos dois últimos quadrimestres do 
seu mandato; 

XII - Aplicação do mínimo de recursos na manutenção e no desenvolvimento do 
ensino; 

XIII - Destinação mínima de 60% (sessenta por cento) dos recursos do FUNDEB 

ao pagamento dos profissionais do magistério da educação básica em efetivo 
exercício; 

XIV – Aplicação do mínimo de recursos em ações e serviços públicos de saúde;  

XV - Cumprimento de recomendações e/ou determinações impostas pelo Tribunal 
de Contas em decisões proferidas nos processos de contas de exercícios 
anteriores; 

XVI - Parecer emitido pelo conselho de fiscalização do FUNDEB e sua 
repercussão sobre as contas objeto de apreciação; 

XVII - Parecer emitido pelo conselho de fiscalização dos recursos destinados às 

ações e serviços públicos de saúde e sua repercussão sobre as contas objeto de 
apreciação. 

XVIII - Renúncia de receita; 

 

De acordo com o dispositivo acima transcrito, os assuntos descritos nos incisos devem 
ser examinados ao lado dos assuntos mencionados no Regimento Interno. Este, por sua 

vez, estabelece que, dentre outros tópicos, a PCA tratará da observância dos princípios 
que regem a Administração Pública, como se confere do dispositivo abaixo transcrito:  
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Art. 124. O parecer prévio do Tribunal consistirá em apreciação geral e 

fundamentada da gestão orçamentária, patrimonial, financeira e fiscal havida 
no exercício, devendo demonstrar se o balanço geral representa 
adequadamente a posição financeira, orçamentária e patrimonial do Município em 

31 de dezembro, se as operações estão de acordo com os princípios 
fundamentais de contabilidade aplicados à Administração Pública, bem como a 
observância dos princípios constitucionais e legais que regem a 

Administração Pública , concluindo pela aprovação, aprovação com ressalvas ou 
rejeição das contas. 

Parágrafo único. O parecer prévio previsto no caput conterá registros sobre a 

observância às normas constitucionais, legais e regulamentares na execução dos 
orçamentos do Município e nas demais operações realizadas com recursos 
públicos municipais, em especial quanto ao que estabelece a lei orçamentária 

anual. 

No presente caso, a irregularidade se refere à realização de concurso público e à 
contratação temporária por parte da Administração. Trata-se de temas previstos na 

Constituição Federal e na Constituição Estadual, de maneira que podem ser apreciados 
em sede de PCA. A propósito, registre-se que esse tema foi abordado também em 
outros processos dessa natureza (TC 3608/2015 e 3893/2015).  

No entanto, é de se observar que a perspectiva dessa espécie de irregularidade nas 
PCA difere daquela dos processos de gestão. Nestes, verifica-se a contratação 
temporária ou a não realização de concurso público num caso específico e pontual, 

como os agentes de saúde. Nos processos de prestação de contas, essa espécie de 
irregularidade somente aparecerá se ela for demasiado recorrente no exercício em 
diversas áreas, revelando uma política pública nesse sentido.  

A respeito do uso do termo “políticas públicas” neste feito, necessário registrar um 
comentário. A expressão “políticas públicas” é comumente associada a ações 
governamentais na esfera social. Assim, tem-se a política de combate à violência 

doméstica contra a mulher por meio de propagandas de conscientização. Contudo, as 
políticas públicas não se limitam a essa espécie de postura do governo. De acordo com 
Celina Souza

2
,   

Não existe uma única, nem melhor, definição sobre o que seja política pública. 
Mead (1995) a define como um campo dentro do estudo da política que analisa o 
governo à luz de grandes questões públicas e Lynn (1980), como um conjunto de 

ações do governo que irão produzir efeitos específicos. Peters (1986) segue o 
mesmo veio: política pública é a soma das atividades dos governos, que agem 
diretamente ou através de delegação, e que influenciam a vida dos cidadãos. Dye 

(1984) sintetiza a definição de política pública como “o que o governo escolhe 
fazer ou não fazer”. A definição mais conhecida continua sendo a de Laswell, ou 
seja, decisões e análises sobre política pública implicam responder às seguintes 

questões: quem ganha o quê, por quê e que diferença faz.  

Tomando a definição de Dye, tem-se que política pública é o que o governo escolhe 
fazer ou não fazer. Nesse sentido, a forma de se preencher os quadros profissionais dos 

órgãos ou entes é uma política pública, na medida em que o governo escolhe se fará 
concursos ou não. 

Acresça-se a isso, que, dentre os tipos de política pública, há aquele que enfatiza seu 

ciclo, conforme lição de Celina Souza
3
: 

O ciclo da política pública 

Esta tipologia vê a política pública como um ciclo deliberativo, formado por vários 

estágios e constituindo um processo dinâmico e de aprendizado. O ciclo da 

                                                 
2
 SOUZA, Celina. Políticas Públicas: uma revisão da literatura. Sociologias. Porto Alegre, ano 8, nº 

16, jul/dez 2006, p. 20-45, p. 24. Disponível em http://www.scielo.br/pdf/soc/n16/a03n16. Acesso em 
jun.2016. 
3
 SOUZA, 2006, p. 29. Disponível em http://www.scielo.br/pdf/soc/n16/a03n16. Acesso em jun.2016. 
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política pública é constituído dos seguintes estágios: definição de agenda, 

identificação de alternativas, avaliação das opções, seleção das opções, 
implementação e avaliação. 

No ciclo da política pública, o governo identifica questões na Administração e estabelece 

suas posturas, por meio da escolha de uma determinada opção dentre as várias que se 
apresentam. Muitas vezes – e no caso brasileiro, isso é uma constante –, o direito elege 
as questões que comporão a agenda administrativa e a forma pela qual enfrentá-la. 

Nesse sentido, Diogo R. Coutinho
4
: 

Mesmo assim, o Welfare State brasileiro, com muitas limitações e vícios, assumiu 
a missão de adotar uma ampla gama de medidas jurídicas administrativas, 

incorrer em significativos gastos, eleger prioridades com limitações de informação, 
articular programas, avaliar seus resultados e promover ajustes por intermédio de 
políticas públicas simultâneas e inter-setoriais. Boa parte de seus objetivos foram 

reafirmados e constitucionalizados em 1988 e regulamentados sob a forma de leis, 
decretos e outras espécies de normas jurídicas.  

[...] 

Por conta disso, seja de forma instrumental, como medium, seja para definir os 
“pontos de chegada” ou objetivos das políticas e situá-las no ordenamento, seja 
para prover arranjos institucionais ou para construir canais de accountability e 

participação, o direito permeia intensamente as políticas públicas em todas as 
suas fases ou ciclos: na identificação do problema (que pode ser ele próprio um 
gargalo jurídico), na definição da agenda para enfrentá-lo, na concepção de 

propostas, na implementação das ações e na análise e avaliação dos programas.  

Portanto, na definição de políticas públicas, os agentes devem observar as prescrições 
do direito acerca da matéria. 

Fixadas essas premissas (adequação da PCA para tratar do tema e existência de 
política pública de contratação), passa-se à análise do mérito.  

Em relação à política pública de contratação de pessoal, a Constituição Federal tratou o 

tema de maneira cogente. De acordo com o art. 37, II, CF, a regra é que o pessoal seja 
admitido por meio de concurso público; as contratações temporárias somente podem ser 
feitas na forma do art. 37, IX, CF. A propósito, é característica da CF eleger políticas 

públicas das quais não pode descurar o agente administrativo. Dentre essas políticas 
(policies), tem-se a contratação de pessoal. 

A respeito do caráter impositivo das diretrizes constitucionais acerca das políticas 

públicas, confira-se Diogo R. Coutinho
5
: 

Assim, enxergar o direito como objetivo de políticas públicas sugere, em primeiro 
lugar, que se reconheça que o arcabouço jurídico tenha a característica de 

formalizar metas e indicar os “pontos de chegada” das políticas públicas. O 
direito, nesse sentido, pode ser entendido como uma diretriz normativa 
(prescritiva) que delimita, ainda que de forma geral e sem determinação 

prévia de meios, o que deve ser perseguido em termos de ação 
governamental. Ele é, nessa acepção, uma bússola cujo norte são os objetivos 
dados politicamente, de acordo com os limites de uma ordem jurídica. Exemplos 

disso seriam, no caso brasileiro, as normas contidas na Constituição de 1988 que 
determinam que o pobreza e a marginalização devem ser erradicadas, as 
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 COUTINHO, Diogo R. O direito nas políticas públicas. Política Pública como Campo Disciplinar, São 

Paulo, Ed. Unesp. Disponível em 

http://www.cebrap.org.br/v2/app/webroot/files/upload/biblioteca_virtual/item_766/14_05_12_15O%20direito%2
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desigualdades sociais e regionais reduzidas (art. 3°, III), a autonomia tecnológica 

incentivada (art. 219) e o meio ambiente preservado (art. 225).  

Ao formalizar uma decisão política e/ou técnica sob a forma de um programa 
de ação governamental, o direito agrega-lhe traços cogentes (isto é, 

vinculantes, não facultativos), distinguindo-a de uma mera intenção, 
recomendação ou proposta de ação cuja adoção seja facultativa . Dito de 
outra forma, o direito dá à política pública seu caráter oficial, revestindo-a de 

formalidade e cristalizando objetivos que traduzem embates de interesses por 
meio de uma solenidade que lhe é própria. E ao serem juridicamente moldadas, as 
políticas públicas passam, a priori e/ou a posteriori pelos crivos de 

constitucionalidade e de legalidade, que as situam como válidas ou não em 
relação ao conjunto normativo mais amplo. (g.n.) 

Desse modo, diante de uma necessidade permanente de serviços, o administrador não 

pode escolher livremente entre fazer contratos temporários ou admitir servidores 
efetivos, por meio de concurso público. O âmbito de escolha do administrador, nessa 
seara, restringe-se à maneira como será realizada essa política prescrita pela CF, isto é, 

como irá realizar o concurso público ou o processo seletivo, conforme o caso. 

No caso de Anchieta, o responsável afirma que admitir servidores efetivos implicaria um 
comprometimento significativo de sua receita e que, diante de uma queda brusca na 

arrecadação, seu orçamento ficaria comprometido e ele descumpriria a Lei de 
Responsabilidade Fiscal. Nesse ponto, transcreva-se trecho de sua defesa: 

Admitindo uma situação hipotética, em que um Município, fiel ao entendimento dos 

Auditores, alterasse seu Plano de Cargos e passasse a admitir como Efetivos 
todos aqueles que viessem a prestar serviços de caráter permanente como por 
exemplo, motoristas, técnicos contábeis, auxiliares de informática, médicos e 

enfermeiros etc, com um elevado comprometimento de sua Receita para Custeio 
de Pessoal. 

Supondo que houvesse uma queda brusca e dramática na arrecadação, a 

Administração estaria diante de um quadro de difícil, senão impossível, solução, 
uma vez que não teria como dispensar esses Servidores. 

Abandonando a hipótese, o quadro acima descrito aplica-se integralmente ao 

Município de Anchieta, ante o desastre havido com a empresa SAMARCO, a qual 
representa, em termos de arrecadação de tributos uma queda acentuada da 
Receita Municipal. 

Caso o Município tivesse adotado a interpretação dada pelos Auditores e, 
promovida a alteração no Plano de Cargos, investido todos os “temporários”, pela 
via do Concurso Público como servidores efetivos, estaria agora em uma situação 

catastrófica. 

A totalidade da arrecadação municipal estaria comprometida com o pagamento da 
folha de pessoal – que não poderia ser reduzida. 

Felizmente, graças à “política de contratação”, questionada pelo Auditores a 
redução da máquina administrativa a patamares mínimos – ainda que com 
prejuízo, que se espera temporário, à qualidade do serviço prestado à comunidade 

– permitiu que a Administração Municipal continuasse a operar dentro dos parcos 
recursos que ainda restaram. 

O excerto acima transcrito é bastante revelador. O primeiro ponto a se destacar é no 

sentido de o responsável reconhecer que as contratações temporárias foram feitas com 
inobservância à regra constitucional. Isto é, segundo sua defesa, os contratos 
temporários não foram firmados por tempo determinado para atender a necessidade 

temporária de excepcional interesse público. Os contratos temporários foram realizados 
para atender à necessidade permanente, mas não foi realizado concurso público porque, 
em eventual queda de arrecadação, os servidores não poderiam ser dispensados.  
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3 – DISPOSITIVO 

 

3.1 Ante o exposto, obedecidos todos os trâmites processuais legais, com fulcro no 

artigo 82 e seu parágrafo 1º da Resolução 261/2012 VOTO, de acordo com a 

Instrução Técnica Conclusiva 1611/2016 e manifestação do Ministério Público de 

Contas, divergindo parcialmente do Relator, por que esta Corte de Contas emita 

parecer prévio pela rejeição das contas da Prefeitura Municipal de Anchieta 

relativas ao exercício de 2014, de responsabilidade do Senhor Marcus Vinicius 

Doelinger Assad, na forma do artigo 80 da LC 621/2012, em razão da manutenção 

das seguintes irregularidades: 

3.1.1.1 - Ausência de Demonstração do Atendimento à Lei 101/00 

Quanto à Compensação da Renúncia de Receita (Item 7.4.1 do RTC 

450/15); 

3.1.1.2 - Política Pública na Contratação de Pessoal em Desacordo com 

a Constituição da República (item 7.1.1 do RTC 450/2015). 

 

 

NOTAS TAQUIGRÁFICAS DA DISCUSSÃO PROCESSUAL: 

 

O SR. PRESIDENTE, CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO - A 

única divergência é que o relator afasta a irregularidade referente à contratação 

temporária na PCA, mantendo, contudo, a rejeição. E o Dr. Ranna pediu, em voto-

vista: “inclui a irregularidade afastada”. Concedo a palavra ao conselheiro Sergio 

Borges para se manifestar. 

O SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES - Presidente, 

analisamos o processo, em nosso gabinete, e decidimos acompanhar o relator, 

conselheiro Domingos Taufner, acatando a proposta do conselheiro Rodrigo 

Chamoun, que seja encaminhada à Segex proposta para que nas próximas 

prestações de contas sejam analisadas a lei dos limites de gasto com pessoal, a 

forma de contratação de pessoal. E, com isso, a análise da composição desse limite. 
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O SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER - Concordo com essa 

sugestão feita, mas proponho uma modificação. Encaminhamos à Segex para fazer 

esse estudo, não já determinando que inclua. Para fazer um estudo sobre isso para 

realmente fazer uma prestação de contas equilibrada, compatível. E avaliar se 

realmente caberia alterar para colocar expressamente na instrução normativa, ou 

não, esse assunto. Então, nesse ponto, concordo de encaminhar à Segex para fazer 

esse estudo. (final) 

 

PARECER PRÉVIO 

Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-3899/2015, RESOLVEM os 

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

plenária realizada no dia vinte e cinco de julho de dois mil e dezessete, por maioria, 

nos termos do voto do relator, conselheiro Domingos Augusto Taufner: 

1. Recomendar ao Legislativo Municipal a rejeição das contas da Prefeitura 

Municipal de Anchieta, sob a responsabilidade do senhor Marcos Vinicius Doelinger 

Assad, relativas ao exercício de 2014, na forma do art. 132 do Regimento Interno 

deste Tribunal; 

2. Determinar ao atual gestor que nas próximas prestações de contas encaminhe os 

relatórios de análise das prestações de contas efetuadas pelo Conselho Municipal 

de Saúde em todos os trimestres do exercício a que se referirem as contas; 

3. Encaminhar os autos do processo a Segex para estudar a possibilidade ou não 

de propor a inclusão do tema Contratação Temporária em instrução normativa que 

defina o escopo da análise da Prestação de Contas Anual. 

4. Dar ciência ao interessado; 

5. Arquivar os autos após o trânsito em julgado.  

Parcialmente vencidos o conselheiro Sebastião Carlos Ranna de Macedo e o 

conselheiro em substituição João Luiz Cotta Lovatti que acompanharam a Área 

Técnica e o Ministério Público de Contas. 
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Composição Plenária  

Presentes à sessão plenária da apreciação os senhores conselheiros Sérgio 

Aboudib Ferreira Pinto, presidente, Domingos Augusto Taufner, relator, Sebastião 

Carlos Ranna de Macedo, Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, Sérgio Manoel 

Nader Borges, e os conselheiros em substituição Márcia Jaccoud Freitas e João Luiz 

Cotta Lovatti. Presente, ainda, o senhor procurador-geral do Ministério Público 

Especial de Contas Luciano Vieira. 

Sala das sessões, 25 de julho de 2017. 

 

CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO 

Presidente  

CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER  

Relator 

CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO 

CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN 

CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES  

CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS 

Em substituição 

CONSELHEIRO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI 

Em substituição 
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Fui presente: 

 

LUCIANO VIEIRA 

Procurador-geral do Ministério Público Especial de Contas 

                      Lido na sessão do dia: 12/09/2017 

EDUARDO GIVAGO COELHO MACHADO 

Secretário-adjunto das sessões 
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