
 

 

ACÓRDÃO TC- 657/2018 – PLENÁRIO 

 

PROCESSO TC:  04923/2017-4 

UNIDADE GESTORA: CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA 

CLASSIFICAÇÃO:  PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE ORDENADOR 

EXERCÍCIO:  2016 

RESPONSÁVEL:  NAMY CHEQUER BOU HABIB FILHO  

 

EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – 

EXERCÍCIO DE 2016 – REGULAR – QUITAÇÃO- 

ARQUIVAR.  

 

O CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI:  

I. RELATÓRIO 

Tratam os presentes autos da Prestação de Contas Anual da Câmara Municipal de 

Vitória, referente ao exercício financeiro de 2016, sob a responsabilidade do Senhor 

Namy Chequer Bou Habib Filho. 

As peças contábeis encaminhadas a esta Corte, foram analisadas pela então 

Secretaria de Controle Externo de Contas, que expediu Relatório Técnico – RT 

578/2017 evidenciando procedimentos irregulares, e opinando pela citação do 

responsável para apresentação de justificativas quanto aos seguintes achados: 

Descrição do achado 

4.4.1.1 – Divergência entre os valores apurados no inventário anual e bens móveis, e o saldo 

registrado no balanço patrimonial. 

4.5.1.1 – Incompatibilidade na contribuição previdenciária patronal (RPPS) indica distorção nos 
resultados orçamentário e financeiro. 

7.1 – Não comprovação do cumprimento das determinações impostas pelo Acórdão 2029/2015.  

 

Os indícios de irregularidade apontados, e também assinalados na Instrução Técnica 

1046/2017, propiciaram a citação do responsável para apresentação de 

justificativas, determinada monocraticamente (Decisão Monocrática 1401/2017). 
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Regularmente convocado (termo de citação 1624/2017), o responsável exercitou seu 

direito de defesa, apresentando suas justificativas e documentos comprobatórios.  

Ao proceder à análise dos documentos apresentados, o Núcleo de Controle Externo 

de Contabilidade e Economia, através da Instrução Técnica Conclusiva 1207/2018-

3, opinou no sentido de que as contas do exercício de 2016 da Câmara Municipal de 

Vitória sejam julgadas regulares, na forma do artigo 84, I da Lei Complementar nº 

621/2012. 

O douto representante do Ministério Público de Contas, Dr. Heron Carlos Gomes de 

Oliveira, manifestou-se em consonância com a área técnica, opinando pela 

REGULARIDADE da prestação de contas anual da Câmara Municipal de Vitória, 

referente ao exercício financeiro de 2016, sob responsabilidade do Sr. Namy 

Chequer Bou Habib Filho. 

Após, vieram-me os autos para análise. 

 

II. FUNDAMENTAÇÃO  

Cumpre por em relevo que, da análise técnica realizada sobre a Prestação de 

Contas Anual da Câmara Municipal de Vitória, ora em discussão, referente ao 

exercício de 2016, sob a responsabilidade do Senhor Namy Chequer Bou Habib 

Filho, preliminarmente, indícios de irregularidades foram detectados no Relatório 

Técnico 578/2017 resultando na citação do responsável com relação aos seguintes 

itens: 

 4.4.1.1 – Divergência entre os valores apurados no inventário anual e bens 
móveis, e o saldo registrado no balanço patrimonial.  
Base Normativa: arts. 94 a 96 da Lei 4.320/64 

 4.5.1.1 – Incompatibilidade na contribuição previdenciária patronal (RPPS) 
indica distorção nos resultados orçamentário e financeiro.  
Base Normativa: Arts. 85, 87, 102 e 103 da Lei Federal 4.320/64 

 7.1 – Não comprovação do cumprimento das determinações impostas pelo 
Acórdão 2029/2015- PLENÁRIO (TC 11117/2015)   

 

 Segundo o Relatório Técnico 578/2017, com relação ao ITEM 4.4.1.1, foi 

verificada uma divergência entre o saldo de bens móveis registrado na contabilidade 

com aquele constante no respectivo inventário de bens móveis, conforme tabela 13 

abaixo: 
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Descrição 
Balanço Patrimonial  

(a) 
Inventário 

(b) 
Diferença 

(a-b) 
Estoques 234.968,24 234.968,24 0,00 

Bens Móveis 2.356.607,93 2.356.716,49 -108,56 
Bens Imóveis 5.931.177,31 5.931.177,31 0,00 

Bens Intangíveis 0,00 0,00 0,00 

O responsável afirmou em sua defesa que a divergência apontada é decorrente de 

ajuste de sistema em relação ao valor do item patrimonial nº 2433 (longarina 03 

lugares), que apresentava valor negativo de $ -108,56, em função de lançamento 

equivocado de reavaliação em 05/01/15. 

Assim, quando da geração do arquivo “INVMOV”, o valor do item 2433 (R$ -108,56) 

foi ajustado para R$ 0,00, tendo em vista que o sistema não aceita itens com valores 

negativos, ocasionando a divergência entre o INVMOV e o Balanço Patrimonial. 

Informou ainda que, detectada a inconsistência, foi solicitada a abertura de processo 

autorizando a reavaliação do bem em questão ao seu valor residual de R$ 13,50 

(10%), sendo a reavaliação lançada no sistema e corrigindo a divergência. 

Acrescentou também que tal apontamento foi corrigido em dezembro de 2017, 

encaminhando ainda documentos em peça complementar. 

Ao fazer análise das justificativas, a ITC 1207/2018-3 constatou que o responsável 

esclareceu a divergência, trazendo aos autos documentação pertinente. Foi 

verificado ainda que o Balanço Patrimonial e o INVMOV (inventário de bens móveis), 

integrantes da PCA de 2017 estão com saldos pertinentes em conformidade, 

concluindo pelo acolhimento das alegações, sendo tal entendimento acompanhado 

pelo Ministério Público. 

 Com relação ao ITEM 4.5.1.1 do RT 578/2017, foi verificado quanto à contribuição 

patronal, que o balancete da execução orçamentária registrou uma liquidação em 

valor superior ao demonstrado no resumo da folha de pagamento, o que indica uma 

possível distorção no Balanço Orçamentário.  

De acordo com a Tabela 14 abaixo, enquanto o resumo da folha de pagamento 

apontava para o montante de R$ 287.350,41 de obrigações devidas, a contabilidade 

apontava para pagamentos no total de R$ 460.485,26, indicando pagamentos a 

maior em R$ 173.134,85. 
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Regime de 
Previdência 

Empenhado 
(A) 

Liquidado 
(B) 

Pago 
(C) 

Folha de 
Pagamentos 

(D) 

% 
Registrado 
(B/D*100) 

% 
Pago 

(C/D*100) 
Regime 

Próprio de 
Previdência 

Social 

460.485,26 460.485,26 460.485,26 287.350,41 160,25% 160,25% 

Alega o defendente que ocorreu um erro de parametrização de verbas no sistema de 

folha de pagamentos do ano de 2016, tendo em vista que os valores recolhidos dos 

servidores admitidos após 08/07/11 (Lei 8.134/11) não foram somados na verba 

totalizadora das contribuições previdenciárias do RPPS no arquivo FOLRPP (resumo 

da folha de pagamentos do regime próprio), informando ainda que os valores 

devidos e pagos montaram em R$ 460.485,26, conforme documentação anexa. 

Diante dos argumentos apresentados, a área técnica opinou pelo acolhimento da 

justificativa, sendo acompanhada pelo Ministério Público.  

 Por fim, quanto à não comprovação do cumprimento das determinações 

constantes do Acórdão 2029/2015 - Plenário TC 11117/2015- (ITEM 7.1 DO RT 

578/2017), foi constatado:  

O citado acórdão se refere à inspeção realizada na Câmara Municipal de Vitória, relativa 
ao exercício de 2014, tendo em vista a notícia amplamente divulgada pela mídia, 
referente à ausência injustificada de servidores da Câmara ao serviço, bem como 

eventual excesso na quantidade de assessores dos vereadores. Tal Acórdão efetuou as 
seguintes determinações: 

1. Notificar o atual Presidente da Câmara Municipal de Vitória para que adote 

medidas administrativas no sentido de ressarcimento dos débitos ora apurados, 
devendo esta medida aplicada no âmbito daquele Legislativo ser encaminhada a 
esta Corte de Contas na Prestação de Contas Anual de 2016, a título de 

informação, nos termos do art. 22 da Instrução Normativa TC 32/2014;  

2. Encaminhar, juntamente com o termo de notificação, cópia do Relatório de 
Auditoria Nº RA-D 10/2015 e da ITI nº 2346/2015;  

3. Recomendar ao atual gestor da Câmara Municipal de Vitória que adote 
procedimentos junto ao Setor de Controle Interno da Câmara, no sentido de 
implementar o controle de frequência dos servidores daquele Legislativo 

Municipal, inclusive, dos que estão lotados nos gabinetes dos vereadores; 

Entretanto, compulsando os arquivos encaminhados nesta prestação de contas, em 
especial o Relatório de Gestão e o Relatório do Controle Interno, não foram encontradas 

informações que atendessem a determinação imposta por esta Corte de Contas, através 
do Acórdão 2020/2015. 

Pelo exposto, foi citado o gestor responsável a fim de comprovar as medidas adotadas 

para dar cumprimento à determinação imposta pelo Acórdão 2020/2015.  

As justificativas apresentadas pelo responsável com relação a este item foram: 

Inicialmente informamos que todas as providencias determinadas no ACÓRDÃO 
2029/2015-PLENÁRIO (TC 11117/2015) foram devidamente cumpridas, sendo que:  

a) houve diminuição 25% dos cargos nos gabinetes;  
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b) houve a imediata exoneração de todos de todos os 29 (vinte e nove) servidores que 

foram denunciados, antes mesmo da abertura da sindicância;  

c) houve instauração de processo administrativo para apurar a responsabilidade dos 
servidores;  

d) houve condenação de todos os servidores envolvidos, e a devolução dos valores por 
alguns servidores;  

e) está em curso a cobrança dos valores devidos dos que ainda não quitaram, e a 

elaboração de termos de ajuste de conduta firmado entre os vereadores e o Ministério 
Público.  

f) O controle de ponto dos servidores do gabinete encontra-se sendo realizado por 

controle biométrico. 

 
DA APURAÇÃO DOS FATOS EM PROCECESSO ADMINISTRATIVO-EXONERAÇÃO 

DE TODOS 29 SERVIDORES. CONDENAÇÃO DE TODOS ENVOLVIDOS.  

Ao tomar ciência das denúncias apresentadas, o presidente da Câmara Municipal de 
Vitória -ES, exonerou imediatamente todos os 29 (vinte e nove) servidores, que haviam 

sido questionados, antes mesmo da instauração da sindicância instaurada para apurar 
as denúncias, conforme ato de presidência publicado em 14 de julho de 2015, em anexo.  

Em 15 de julho de 2015, o presidente da Câmara Municipal de Vitória -ES publicou 

portaria interna 018/2015, determinando a instauração de sindicância as irregularidades 
apontadas, demonstrando assim o rigor e seriedade nas investigações das denúncias 
apresentadas.  

Após análise e apuração dos fatos a Comissão Permanente de Processo Administrativo 
Disciplinar apresentou relatório final com sugestão das seguintes sanções a serem 
aplicadas aos ex-servidores:  

5. Das Penalidades Administrativas Recomendadas  

Seguindo estritamente o Princípio da Reserva Legal, premissa obrigatória ao indicar 
sanções ainda que no campo administrativo, a fonte de onde emanam os indicativos 
legais de penalidades na Administração desse Município é o Estatuto dos Servidores 
Públicos Municipais, Lei 2994/1982.  

Apurou-se, em acurada análise das condutas investigadas, que, em todos os casos, os 
ex-servidores não desempenharam suas atividades no âmbito interno da CMV /ES, em 
rota de colisão com dispositivos legais já amplamente citados.  

Portanto, a conduta típica que incorreram os investigados foi a de, apesar de aferirem 
biometricamente sua presença, não terem desempenhado as atividades legais 
(internas) para as quais foram nomeados.  

O que, sobremaneira, não é sinônimo de que deixaram de trabalhar, conforme fizeram 
prova em suas defesas.  

Mas sim, de que desempenharam atividades externas sem devido respaldo legal, o 
que fere, indubitavelmente, o Princípio da Legalidade Administrativa.  

Feitas estas considerações, esta Comissão Permanente de Processo Administrativo 
Disciplinar houve por bem tipificar os investigados, no período apurado de 10 (dez) 
dias compreendidos entre 20/10/2014 a 31/10/2014, como tecnicamente inassíduos.  

Esta tipificação é eminentemente técnica, vez que se observou que os investigados 
não cumpriram suas jornadas laborais internas, sem justificativa formal, sendo que não 
eram isentos do aferimento biométrico de frequência, conforme preconiza o Termo de 
Ajustamento de Conduta. 

O Princípio da Legalidade, nunca é demais repetir-se, trata-se de pedra de toque da 
Administração, sendo uma das maiores garantias para os Gestores frente o Poder 
Público.  

Representa total subordinação do Poder Público à previsão legal, visto que os agentes 
da Administração Pública devem atuar sempre conforme a lei.  
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Ao contrário do particular, a quem é permitido atos não proibidos em lei, a 
Administração Pública tem a obrigatoriedade de somente atuar sob a égide de lei.  

Recomendamos a V. Exa., por fim, a aplicação da seguinte penalidade previstas no 
Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Vitória/ES, na seguinte proporção:  

a) Alair Matosinhos da Silva: Recomenda esta Comissão, levando-se em conta o 
princípio da reserva legal e da legalidade, que ao Investigado deva ser aposta a 
penalidade de suspensão por 10 (dez) dias, com prejuízo de sua remuneração, 
conforme preceitua o art. 176, li c/com Art. 177 11, "h", da Lei n2 2.994/82 e suas 
alterações, considerando para dosimetria os fatores atenuantes e agravantes colhidos 
na fase instrutória, devendo a mesma ser inscrita em suas anotações funcionais.  

b) Alessandro Martins: Recomenda esta Comissão, levando-se em conta o princípio da 
reserva legal e da legalidade, que ao Investigado deva ser aposta a penalidade de 
suspensão por 15 (quinze) dias, com prejuízo de sua remuneração, conforme 
preceitua o art. 176, li c/com Art. 177 11, "h", da Lei n2 2.994/82 e suas alterações, 
considerando para dosimetria os fatores atenuantes e agravantes colhidos na fase 
instrutória, devendo a mesma ser inscrita em suas anotações funcionais.  

c) Alexandre da Silveira Garcia: Recomenda esta Comissão, levando-se em conta o 
princípio da reserva legal e da legalidade, que ao Investigado deva ser aposta a 
penalidade de suspensão por 10 (dez) dias, com prejuízo de sua remuneração, 
conforme preceitua o art. 176, 11 c/com Art. 177 li, "h", da Lei n2 2.994/82 e suas 
alterações, considerando para dosimetria os fatores atenuantes e agravantes colhidos 
na fase instrutória, devendo a mesma ser inscrita em suas anotações funcionais.  

d) Alexsandro de Alcântara: Recomenda esta Comissão, levando-se em conta o 
princípio da reserva legal e da legalidade, que ao Investigado deva ser aposta a 
penalidade de suspensão por 10 (dez) dias, com prejuízo de sua remuneração, 
conforme preceitua o art. 176, 11 c/com Art. 177 li, "h", da Lei n2 2.994/82 e suas 
alterações, considerando para dosimetria os fatores atenuantes e agravantes colhidos 
na fase instrutória, devendo a mesma ser inscrita em suas anotações funcionais.  

e) Cláudio Alves da Silva: Recomenda esta Comissão, levando-se em conta o princípio 
da reserva legal e da legalidade, que ao Investigado deva ser aposta a penalidade de 
suspensão por 20 (vinte) dias, com prejuízo de sua remuneração, conforme preceitua 
o art. 176, li c/com Art. 177 11, "h", da Lei n2 2.994/82 e suas alterações, considerando 
para dosimetria os fatores atenuantes e agravantes colhidos na fase instrutória, 
devendo a mesma ser inscrita em suas anotações funcionais.  

f) Cristiano Trindade: Recomenda esta Comissão, levando-se em conta o princípio da 
reserva legal e da legalidade, que ao Investigado deva ser aposta a penalidade de 
suspensão por 20 (vinte) dias, com prejuízo de sua remuneração, conforme preceitua 
o art. 176, li c/com Art. 177 11, "h", da Lei n2 2.994/82 e suas alterações, considerando 
para dosimetria os fatores atenuantes e agravantes colhidos na fase instrutória, 
devendo a mesma ser inscrita em suas anotações funcionais.  

g) Ederson Silva Pereira: Recomenda esta Comissão, levando-se em conta o princípio 
da reserva legal e da legalidade, que ao Investigado deva ser aposta a penalidade de 
suspensão por 15 (quinze) dias, com prejuízo de sua remuneração, conforme 
preceitua o art. 176, li c/com Art. 177 11, "h", da Lei n2 2.994/82 e suas alterações,  
considerando para dosimetria os fatores atenuantes e agravantes colhidos na fase 
instrutória, devendo a mesma ser inscrita em suas anotações funcionais.  

h) Edison Loiola: Recomenda esta Comissão, levando-se em conta o princípio da 
reserva legal e da legalidade, que ao Investigado deva ser aposta a penalidade de 
suspensão por 10 (dez) dias, com prejuízo de sua remuneração, conforme preceitua o 
art. 176, 11 c/com Art. 177 11, "h", da lei n2 2.994/82 e suas alterações, considerando 
para dosimetria os fatores atenuantes e agravantes colhidos na fase instrutória, 
devendo a mesma ser inscrita em suas anotações funcionais.  

i) Flávio Miranda de Souza: Recomenda esta Comissão, levando-se em conta o 
princípio da reserva legal e da legalidade, que ao Investigado deva ser aposta a 
penalidade de suspensão por 10 (dez) dias, com prejuízo de sua remuneração, 
conforme preceitua o art. 176, li c/com Art. 177 11, "h", da Lei n2 2.994/82 e suas 
alterações, considerando para dosimetria os fatores atenuantes e agravantes colhidos 
na fase instrutória, devendo a mesma ser inscrita em suas anotações funcionais.  
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j) João Batista Alves Santana: Recomenda esta Comissão, levando-se em conta o 
princípio da reserva legal e da legalidade, que ao Investigado deva ser aposta a 
penalidade de suspensão por 10 (dez) dias, com prejuízo de sua remuneração, 
conforme preceitua o art. 176, 11 c/com Art. 177 11, "h", da lei n2 2.994/82 e suas 
alterações, considerando para dosimetria os fatores atenuantes e agravantes colhidos 
na fase instrutória, devendo a mesma ser inscrita em suas anotações funcionais.  

k) Josenildo da Conceição: Recomenda esta Comissão, levando-se em conta o 
princípio da reserva legal e da legalidade, que ao Investigado deva ser aposta a 
penalidade de suspensão por 10 (dez) dias, com prejuízo de sua remuneração, 
conforme preceitua o art. 176, 11 c/com Art. 177 11, "h", da Lei n2 2.994/82 e suas 
alterações, considerando para dosimetria os fatores atenuantes e agravantes colhidos 
na fase instrutória, devendo a mesma ser inscrita em suas anotações funcionais.  

I) Leonardo Pontiário: Recomenda esta Comissão, levando-se em conta o princípio da 
reserva legal e da legalidade, que ao Investigado deva ser aposta a penalidade de 
suspensão por 10 (dez) dias, com prejuízo de sua remuneração, conforme preceitua o 
art. 176, 11 c/com Art. 177 11, "h", da Lei n2 2.994/82 e suas alterações, considerando 
para dosimetria os fatores atenuantes e agravantes colhidos na fase instrutória, 
devendo a mesma ser inscrita em suas anotações funcionais.  

m) Maria de Lourdes Oliveira Alves Vasconcelos: Recomenda esta Comissão, 
levando-se em conta o  princípio da reserva legal e da legalidade, que ao Investigado 
deva ser aposta a penalidade de suspensão por 30 (trinta) dias, com prejuízo de sua 
remuneração, conforme preceitua o art. 176, 11 c/c Art. 177 11, "h", da Lei n2 2.994/82 
e suas alterações, considerando para dosimetria os fatores atenuantes e agravantes 
colhidos na fase instrutória, devendo a mesma ser inscrita em suas anotações 
funcionais.  

n) Olympio Barcellos Neto: Recomenda esta Comissão, levando-se em conta o 
princípio da reserva legal e da legalidade, que ao Investigado deva ser aposta a 
penalidade de suspensão por 30 (trinta) dias, com prejuízo de sua remuneração, 
conforme preceitua o art. 176, 11 c/com Art. 177 11, "h", da Lei n2 2.994/82 e suas 
alterações, considerando para dosimetria os fatores atenuantes e agravantes colhidos 
na fase instrutória, devendo a mesma ser inscrita em suas anotações funcionais.  

o) Patrik Roger Correa Oliveira: Recomenda esta Comissão, levando-se em conta o 
princípio da reserva legal e da legalidade, que ao Investigado deva ser aposta a 
penalidade de suspensão por 10 (dez) dias, com prejuízo de sua remuneração, 
conforme preceitua o art. 176, 11 c/com Art. 177 11, "h", da Lei n2 2.994/82 e suas 
alterações, considerando para dosimetria os fatores atenuantes e agravantes colhidos 
na fase instrutória, devendo a mesma ser inscrita em suas anotações funcionais.  

p) Paulo Giavagnoli da Rocha: Recomenda esta Comissão, levando-se em conta o 
princípio da reserva legal e da legalidade, que ao Investigado deva ser aposta a 
penalidade de suspensão por 10 (dez) dias, com prejuízo de sua remuneração, 
conforme preceitua o art. 176, 11 c/com Art. 177 11, "h", da Lei n2 2.994/82 e suas 
alterações, considerando para dosimetria os fatores atenuantes e agravantes colhidos 
na fase instrutória, devendo a mesma ser inscrita em suas anotações funcionais.  

 q) Pierre Vieira Correa: Recomenda esta Comissão, levando-se em conta o princípio 
da reserva legal e da legalidade, que ao Investigado deva ser aposta a penalidade de 
suspensão por 10 (dez) dias, com prejuízo de sua remuneração, conforme preceitua o 
art. 176, li c/com Art. 177 11, "h", da Lei nº 2.994/82 e suas alterações, considerando 
para dosimetria os fatores atenuantes e agravantes colhidos na fase instrutória, 
devendo a mesma ser inscrita em suas anotações funcionais.  

r) Rafael de Jesus do Nascimento: Recomenda esta Comissão, levando-se em conta o 
princípio da reserva legal e da legalidade, que ao Investigado deva ser aposta a 
penalidade de suspensão por 10 (dez) dias, com prejuízo de sua remuneração, 
conforme preceitua o art. 176, li c/com Art. 177 li, "h", da Lei nº 2.994/82 e suas 
alterações, considerando para dosimetria os fatores atenuantes e agravantes colhidos 
na fase instrutória, devendo a mesma ser inscrita em suas anotações funcionais.  

s) Reginaldo Ramos Peres: Recomenda esta Comissão, levando-se em conta o 
princípio da reserva legal e da legalidade, que ao Investigado deva ser aposta a 
penalidade de suspensão por 15 (quinze) dias, com prejuízo de sua remuneração, 
conforme preceitua o art. 176, li c/com Art. 177 11, "h", da Lei nº 2.994/82 e suas 
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alterações, considerando para dosimetria os fatores atenuantes e agravantes colhidos 
na fase instrutória, devendo a mesma ser inscrita em suas anotações funcionais.  

t) Sebastião da Silva Lima: Recomenda esta Comissão, levando-se em conta o 
princípio da reserva legal e da legalidade, que ao Investigado deva ser aposta a 
penalidade de suspensão por 10 (dez) dias, com prejuízo de sua remuneração, 
conforme preceitua o art. 176, 11 c/com Art. 177 11, "h", da Lei nº 2.994/82 e suas 
alterações, considerando para dosimetria os fatores atenuantes e agravantes colhidos 
na fase instrutória, devendo a mesma ser inscrita em suas anotações funcionais.  

u) Sérgio Fernando Lisboa Correa: Recomenda esta Comissão, levando-se em conta o 
princípio da reserva legal e da legalidade, que ao Investigado deva ser aposta a 
penalidade de suspensão por 10 (dez) dias, com prejuízo de sua remuneração, 
conforme preceitua o art. 176, 11 c/com Art. 177 11, "h", da Lei nº 2.994/82 e suas 
alterações, considerando para dosimetria os fatores atenuantes e agravantes colhidos 
na fase instrutória, devendo a mesma ser inscrita em suas anotações funcionais. 

v) Sherlington Miguel: Recomenda esta Comissão, levando-se em conta o princípio da 
reserva legal e da legalidade, que ao Investigado deva ser aposta a penalidade de 
suspensão por 10 (dez) dias, com prejuízo de sua remuneração, conforme preceitua o 
art. 176, li c/com Art. 177 11, "h", da Lei nº 2.994/82 e suas alterações, considerando 
para dosimetria os fatores atenuantes e agravantes colhidos na fase instrutória, 
devendo a mesma ser inscrita em suas anotações funcionais.  

w) Silvania Benício das Neves: Recomenda esta Comissão, levando-se em conta o 
princípio da reserva legal e da legalidade, que ao Investigado deva ser aposta a 
penalidade de suspensão por 10 (dez) dias, com prejuízo de sua remuneração, 
conforme preceitua o art. 176, 11 c/com Art. 177 11, "h", da Lei nº 2.994/82 e suas 
alterações, considerando para dosimetria os fatores atenuantes e agravantes colhidos 
na fase instrutória, devendo a mesma ser inscrita em suas anotações funcionais.  

x) Simone França Varejão Angelo: Recomenda esta Comissão, levando-se em conta o 
princípio da reserva legal e da legalidade, que ao Investigado deva ser aposta a 
penalidade de suspensão por 15 (quinze) dias, com prejuízo de sua remuneração, 
conforme preceitua o art. 176, 11 c/com Art. 177 11, "h", da Lei nº 2.994/82 e suas 
alterações, considerando para dosimetria os fatores atenuantes e agravantes colhidos 
na fase instrutória, devendo a mesma ser inscrita em suas anotações funcionais.  

y) Teimo Rufino da Silva: Recomenda esta Comissão, levando-se em conta o princípio 
da reserva legal e da legalidade, que ao Investigado deva ser aposta a penalidade de 
suspensão por 20 (vinte) dias, com prejuízo de sua remuneração, conforme preceitua 
o art. 176, li c/com Art. 177 11, "h", da Lei nº 2.994/82 e suas alterações, considerando 
para dosimetria os fatores atenuantes e agravantes colhidos na fase instrutória, 
devendo a mesma ser inscrita em suas anotações funcionais.  

z) Vitor da Silva Neto: Recomenda esta Comissão, levando-se em conta o princípio da 
reserva legal e da legalidade, que ao Investigado deva ser aposta a penalidade de 
suspensão por 15 (quinze) dias, com prejuízo de sua remuneração, conforme 
preceitua o art. 176, li c/com Art. 177 11, "h", da Lei nº 2.994/82 e suas alterações, 
considerando para dosimetria os fatores atenuantes e agravantes colhidos na fase 
instrutória, devendo a mesma ser inscrita em suas anotações funcionais.  

aa) Wescley Coutinho Zeferino Novais: Recomenda esta Comissão, levando-se em 
conta o princípio da reserva legal e da legalidade, que ao Investigado deva ser aposta 
a penalidade de suspensão por 10 (dez) dias, com prejuízo de sua remuneração, 
conforme preceitua o art. 176, 11 c/com Art. 177 11, "h", da Lei nº 2.994/82 e suas 
alterações, considerando para dosimetria os fatores atenuantes e agravantes colhidos 
na fase instrutória, devendo a mesma ser inscrita em suas anotações funcionais.  

bb) Wesley Pimentel: Recomenda esta Comissão, levando-se em conta o princípio da 
reserva legal e da legalidade, que ao Investigado deva ser aposta a penalidade de 
suspensão por 10 (dez) dias, com prejuízo de sua remuneração, conforme preceitua o 
art. 176, li c/com Art. 177 11, "h", da Lei nº 2.994/82 e suas alterações, considerando 
para dosimetria os fatores atenuantes e agravantes colhidos na fase ins trutória, 
devendo a mesma ser inscrita em suas anotações funcionais.  

a) Zeiza Bernadeth Endlich Honório: Recomenda esta Comissão, levando-se em conta 
o princípio da reserva legal e da legalidade, que ao Investigado deva ser aposta a 
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penalidade de suspensão por 30 (trinta) dias, com prejuízo de sua remuneração, 
conforme preceitua o art. 176, 11 c/com Art. 177 11, "h", da Lei nº 2.994/82 e suas 
alterações, considerando para dosimetria os fatores atenuantes e agravantes colhidos 
na fase instrutória, devendo a mesma ser inscrita em suas anotações funcionais.  

 

Para fins de esclarecimento e compreensão de V. Exa. Acerca da dosimetria aplicada, 
esta Comissão levou em conta fatores objetivos, quais sejam, as atividades 

desempenhadas no período, se de interesse da CMV /ES ou particular, o conhecimento 
individual dos termos contidos na legislação, bem como o conteúdo probatório da defesa 
individual apresentada. 

Por fim, informo que o presidente da Câmara acatou integralmente o parecer da 
Comissão Permanente de Processo Administrativo Disciplinar, em seu relatório final que 
apresentou sugestão das sanções acima descritas, com as devidas punições a todos os 

29 (vinte e nove) servidores, conforme publicado no diário de 16/01/2016.  

 
DA COBRANÇA DOS VALORES DEVIDOS PELOS SERVIDORES  

Conforme cópia do processo administrativo 7901/2017, em anexo, a Câmara vem 
promovendo a cobrança dos valores devidos dos servidores.  

Informo ainda que os servidores, que ainda não realizaram a devolução dos valores, 

serão cobrados pelo município, tendo em vista que a Câmara não possui legitimidade 
ativa para propor ações judiciais, conforme Sumula do STJ 525

1
  

Por fim, informo que o Ministério Público Estadual tem acompanhado toda investigação e 

punição aplicada aos servidores, sendo que atualmente tem notificado os vereadores 
para celebração de termo de ajuste de conduta sobre o tema.  

QUANTO À DIMINUIÇÃO DO NÚMERO DE CARGOS DOS GABINETES -CMV  

Em acordo firmado com o  Ministério Público, a Câmara promoveu no ano de 2016 uma 
diminuição de 25%(vinte e  cinco por cento) no número de cargo de assessores, 
conforme Resolução nº 1951/2016, que fixou em 15 (quinze) o  número máximo de 

assessores por gabinete, sendo que este assessores são divididos em 02 turnos de 
trabalho, tendo em vista que o  funcionamento dos gabinetes ocorre das 07:00h às 
19:00h.  

Portanto, foi atendido o ponto questionado  

 
QUANTO AO CONTROLE DE FRENQUENCIA DOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO  

Quanto ao controle de frequência dos servidores desta Poder Legislativo Municipal, 
inclusive, dos que estão lotados nos gabinetes dos vereadores, informamos que tal 
controle pode ser auferido através de catracas, pontos biométricos e câmaras de vídeo-

monitoramento, conforme atestado no processo 11.987/2017, em anexo.  

 

DOS PEDIDOS:  

ANTE O EXPOSTO, nos termos dos fundamentos acima alinhados, REQUER-SE:  

(A) requer a juntada dos documentos em anexo, protestando pela juntada de 
novos documentos, caso necessário, em especial dos termos de ajustes de 

conduta que estão sendo firmados entre o ministério Público e os vereadores;  

(B) Sejam aceitos os esclarecimentos, para deles se conhecerem, e, ao final, 
reconhecer Regulares todos os supostos indícios de irregularidades assacados;  

(C) A concessão do direito de defesa oral no momento que anteceda ao processo 
de julgamento, bem como seja realizada prova suplementar caso necessário, se 
as aqui juntadas não forem suficientes para convencer da legalidade dos atos 

contábeis e de gestão; 
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(D) seja dada ciência prévia aos Defendentes e seus patronos do dia e hora em 

que o relatório será posto para apreciação em plenário do Egrégio Tribunal de 
Contas do Estado do Espírito Santo;  

(E) seja DADA TOTAL QUITAÇÃO ÀS SUPOSTAS IRREGULARIDADES 

LEVANTADAS PELA PRESENTE AUDITORIA; 

 

Ao fazer análise das justificativas apresentadas, entendeu a área técnica por acolher 

as justificativas em função dos esclarecimentos apresentados em conjunto com as 

cópias de documentos encaminhados em peças complementares, demonstrando as 

medidas tomadas e satisfazendo as determinações do Acórdão 2029/15, sendo 

acompanhada pelo Parecer Ministerial.  

Tendo sido sanadas as irregularidades apontadas no RT 578/2017, os autos foram, 

então, encaminhados ao Ministério Público de Contas, que se posicionou através 

de Parecer da lavra do Procurador Heron Carlos Gomes de Oliveira, que endossou a 

proposição da área técnica, exposta na ITC 1207/2018-3, pugnando pela 

regularidade da presente prestação de contas. 

 

III. CONCLUSÃO 

Desse modo, considerando que o Ministério Público de Contas acompanhou 

integralmente o entendimento da área técnica, exposto por ocasião da ITC 

1207/2018-3, encampo os fundamentos e conclusões explicitadas pelo corpo 

técnico, tornando-os parte integrante do presente voto. 

Ante o exposto, VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a seguinte minuta de 

Acórdão que submeto à sua consideração. 

 

JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI 

Conselheiro em Substituição 

 

1. ACÓRDÃO 

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

de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em Sessão Plenária, ante as 

razões expostas pelo relator, em: 
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1.1. JULGAR REGULAR a Prestação de Contas Anual da Câmara Municipal de 

Vitória, sob responsabilidade do senhor Namy Chequer Bou Habib Filho, relativas ao 

exercício financeiro de 2016, sob o aspecto técnico-contábil, nos termos do art. 84, 

inciso I, da Lei Complementar nº 621/2012, dando-se a devida QUITAÇÃO ao 

responsável, conforme artigo art. 85 da mesma lei 

1.2. ARQUIVAR os autos após o trânsito em julgado. 

2. Unânime. 

3. Data da Sessão: 05/06/2018 - 17ª Sessão Ordinária do Plenário. 

4. Especificação do quórum:  

4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (presidente), Domingos Augusto 

Taufner, Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun e Sérgio Manoel Nader Borges. 

4.2. Conselheiros em substituição: João Luiz Cotta Lovatti (relator) e Marco Antonio 

da Silva.  

 

CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO 

Presidente  

 

CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI  

Relator 

 

CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER  

 

CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN 
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CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES 

 

CONSELHEIRO MARCO ANTONIO DA SILVA  

Em substituição 

 

Fui presente: 

LUCIANO VIEIRA 

Procurador-geral do Ministério Público Especial de Contas 

 

ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR 

 Secretário-geral das sessões 
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