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[ATOS DO PLENÁRIO]
RESOLUÇÃO TC Nº. 277, DE 09 DE SETEMBRO DE 2014.
Dispõe sobre a prorrogação do prazo da licença-maternidade às
servidoras gestantes do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo - TCEES, ocupantes de cargos de provimento em comissão,
tendo em conta a previsão constante do artigo 2.º da Lei n.º
11.770/2008.
O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
no uso das atribuições que lhe são conferidas, especialmente dispor
sobre sua organização e regulamentar os direitos e obrigações
legais de seus servidores, conforme artigo 2º, incisos I e IV c/c com
a artigo 3º ambos da Lei Complementar Estadual nº 621/2012, e
tendo em vista o artigo 2.º da Lei Federal n.º 11.770/2008, e,
CONSIDERANDO o advento da Lei Complementar n.º 418, de 20
de novembro de 2007, publicado no DOE do dia 21 de novembro
do corrente ano, que estendeu o prazo da licença-maternidade das
servidoras públicas efetivas, de 120 (cento e vinte) para 180 (cento
e oitenta) dias;
CONSIDERANDO que tal prorrogação deve ser estendida a todas
as servidoras, em razão do princípio da igualdade, haja vista que a
própria Lei Complementar n.º 46/94 estabelece, em seus artigos 2.º
e 4.º, que o servidor público é a pessoa legalmente investida em
cargo público, sendo que o provimento deste poderá ser efetivo ou
em comissão;
CONSIDERANDO a Resolução nº 383/2008, oriunda do Supremo
Tribunal Federal, que garante às servidoras gestantes ocupantes de
cargo efetivo e às servidoras ocupantes de cargo em comissão, sem
vínculo efetivo com a Administração Pública, a prorrogação da licença
à gestante por 60 (sessenta) dias, sem prejuízo da remuneração;
CONSIDERANDO a Resolução nº 28/2008, oriunda do Tribunal de
Justiça deste Estado, que dispõe acerca da prorrogação da licençamaternidade às servidoras gestantes do Poder Judiciário estadual,
ocupantes de cargos comissionados;
CONSIDERANDO, ainda, o Ato nº 1.101/2009, oriundo da
Assembleia Legislativa deste Estado, que institui o Programa de
Prorrogação da Licença à Gestação e à Adotante;
CONSIDERANDO as reiteradas decisões dos Tribunais Superiores
em sede de mandados de segurança, pertinentes à concessão de
prorrogação especial a todas às servidores gestantes e adotantes,
indistintamente, em respeito ao princípio da isonomia, prevista no
artigo 5º, da Constituição Federal de 1988;
RESOLVE:
Art. 1º. Prorrogar a licença-maternidade das servidoras gestantes
do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo - TCEES, ocupantes
de cargos comissionados, por 60 (sessenta) dias, conforme previsão
do artigo 2.º da Lei Federal n.º 11.770/2008, que estabelece que a
administração pública direta, indireta e fundacional está autorizada
a instituir programa que garanta a referida prorrogação.
Parágrafo único. A prorrogação de que trata este artigo é concedida
automática e imediatamente após a fruição dos 120 dias da licença
a gestante, não sendo admitida a hipótese de prorrogação posterior
ao retorno da servidora à atividade.
Art. 2º. À servidora que adotar ou obtiver guarda judicial para
fins de adoção de criança é assegurada a prorrogação, na seguinte

proporção:
I – 60 dias, quando se tratar de criança com até 1 ano de idade;
II – 30 dias, quando se tratar de criança com mais de 1 ano de
idade.
§ 1º Considera-se criança a pessoa de até 12 anos de idade
incompletos, nos termos definidos pela Lei Federal nº 8.069, de 13
de julho de 1990.
§ 2º A prorrogação que trata o caput deste artigo será garantida
à servidora desde que requerida até o final do primeiro mês da
concessão da guarda judicial, mediante a apresentação do termo de
adoção ou de guarda e responsabilidade.
Art. 3º. Em caso de falecimento da criança cessará o direito à
prorrogação da licença à gestante ou à adotante.
Art. 4º. As servidoras que já se encontram em licença a gestante ou a
adotante na data de publicação desta Resolução deverão apresentar
requerimento de prorrogação até o último dia de vigência da licença
inicialmente concedida.
Art. 5º. As despesas decorrentes da execução desta Resolução
correrão à conta das dotações orçamentárias próprias consignadas
ao Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo.
Art. 6º. Esta Resolução entra em vigor a partir da publicação,
revogando-se as disposições em contrário.
Sala das Sessões, 09 de setembro de 2014.
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Conselheiro Presidente
RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Conselheiro Vice-Presidente
SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Conselheiro Corregedor
JOSÉ ANTONIO ALMEIDA PIMENTEL
Conselheiro Ouvidor
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Conselheiro
MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Conselheira Substituta
Fui Presente:
DR. LUÍS HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Procurador-Geral do Ministério Público junto a este Tribunal
DECISÃO PLENÁRIA TC-08/2014
Aprova a Proposta Orçamentária do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo para o exercício de 2015.
Considerando a remessa ao Egrégio Plenário, pelo Exmo. Sr.
Presidente, da Proposta Orçamentária do Tribunal de Contas do
Estado do Espírito Santo para o exercício financeiro de 2015, nos
termos do artigo 13, inciso VIII, da Lei Complementar nº 621/2012;
Considerando a competência privativa do Tribunal de Contas
para elaborar sua proposta orçamentária, observadas as normas
estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, que, depois de
aprovada pelo Plenário, deverá integrar o projeto de Lei do Orçamento
Anual, nos termos do artigo 2º, inciso VII, da Lei Complementar nº
621/2012;
DECIDE o Plenário deste Tribunal de Contas, à unanimidade, em sua
31ª Sessão Ordinária, realizada no dia nove de setembro de dois mil
e quatorze, aprovar a Proposta Orçamentária do Tribunal de Contas
do Estado do Espírito Santo para o exercício financeiro de 2015.
Presentes à sessão plenária da deliberação os Srs. Conselheiros
Domingos Augusto Taufner, Presidente, Rodrigo Flávio Freire Farias
Chamoun, Vice-Presidente, Sérgio Aboudib Ferreira Pinto, Corregedor,
José Antônio Almeida Pimentel, Ouvidor, Sebastião Carlos Ranna de
Macedo e a Conselheira em substituição Márcia Jaccoud Freitas.
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Sala das Sessões, 09 de setembro de 2014.
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Vice-Presidente
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Corregedor
CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL
Ouvidor
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
Fui presente:
DR. LUIS HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Procurador-Geral

[ATOS DOS RELATORES]
DECISÃO MONOCRÁTICA PRELIMINAR 1481/2014
PROCESSO TC: 4426/2014
INTERESSADO: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL DE VIANA
ASSUNTO:
OMISSÃO NA REMESSA – PCB
PERÍODO:
ABERTURA, 1º E 2º BIMESTRES DE 2014
RESPONSÁVEL: GILSON DANIEL BATISTA (Prefeito)
DECIDE A RELATORA, Auditora Márcia Jaccoud Freitas, em
cumprimento ao art. 63, inciso III, da Lei Complementar n.
621/2012, NOTIFICAR o senhor GILSON DANIEL BATISTA, para
que, no prazo de 10 (dez) dias improrrogáveis, encaminhe
a este Tribunal os arquivos da Prestação de Contas Bimestral
(Cidades Web), referentes à Abertura de 2014 e ao 1º e 2º
bimestres de 2014, de acordo com a Instrução Técnica Inicial
n. 1341/2014, cuja cópia deverá ser enviada junto com o Termo
de Notificação, com a advertência de que o não cumprimento desta
Decisão poderá implicar a aplicação de multa, nos termos do art.
135, inciso IV, da Lei Complementar 621/2012.
Em 09 de setembro de 2014.
MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Auditora Relatora
DECISÃO MONOCRÁTICA PRELIMINAR 1464/2014
PROCESSO: TC 4432/2013
JURISDICIONADO: Prefeitura Municipal de Barra de São Francisco
ASSUNTO: Tomada de Contas Especial/Auditoria
INTERESSADO: Ministério Público Especial de Contas
RESPONSÁVEIS: Waldeles Cavalcante, Paulo César Andrade,
Roberto Ribeiro Martins e Edair Vizentini Narcizo ME.
Versam os autos sobre representação determinada pelo Conselheiro
Relator Domingos Augusto Taufner em face de denúncia protocolizada
neste Tribunal em 30/04/2013, sob o nº 5390, pelo atual Prefeito
de Barra de São Francisco, Exmo. Sr. Luciano Henrique Sordini
Pereira, onde o mesmo faz questionamentos quanto à legalidade
da contratação por Inexigibilidade de licitação da Empresa Adair
Vizentini Narcizo ME, ocorrida na gestão anterior, contratação esta
que teve como objeto a promoção de Shows de diversas bandas,
por ocasião do Carnaval de 2012, ocorrido no período de 17 a 21 de
fevereiro de 2012. Em 18/06/2013 foi protocolado nesta Corte (Fls.
223), sob o número 07851, expediente, por meio do qual o Prefeito
encaminhou outras cópias.
Em voto elaborado (fls 308/313) que gerou a Decisão Preliminar TC
– 065/2013, o Conselheiro Domingos Augusto Taufner determinou
as citações dos senhores Waldeles Cavalcante (Prefeito Municipal),
Paulo César Andrade (Secretário Municipal) e Roberto Ribeiro
Martins (Presidente da CPL) para que no prazo de 30 (trinta) dias
improrrogáveis, apresentassem suas alegações de defesa e/ou
recolham a importância devida, na medida de sua responsabilidade
individual e/ou solidária.
Assim, foram expedidos e entregues os termos de citação. (fls.
315/317) com exceção do Senhor Paulo César Andrade, Termo de
Citação 1824/2013 (fls. 316) por não ter sido encontrado, conforme
informa a Secretaria Geral das Sessões (fls. 320).
Por meio de Decisão do Conselheiro Relator Domingos Augusto
Taufner (fls.326/327) e com o fim dar prosseguimento regular ao
feito, determinou a citação do senhor Paulo César Andrade por meio
de edital. Na sequência, vê-se o Edital de Citação Nº 001/2014, fls.
466 e sua publicação, fls. 467/468, onde já foi alertado de que a
ausência de manifestação resultaria na declaração de sua revelia,
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nos termos do artigo 157, §7º do Regimento Interno do TCE-ES.
Às folhas 469, a Secretaria Geral das Sessões informa que o prazo da
Decisão Preliminar TC-065/2013 em aberto venceu em 14/03/2014
e encaminha-nos o processo.
Em nova consulta ao Núcleo de Controle de Documentos, de folhas
471, temos que o interessado não compareceu aos autos.
Diante do que foi exposto, verifica-se que muito embora tenha sido
oportunizado ao senhor Paulo César Andrade o exercício do seu
direito constitucional ao contraditório e à ampla defesa, o que se deu
com a citação editalícia, Edital 001/2013, este não o fez, deixando
transcorrer in albis a totalidade do prazo fixado pelo Plenário sem
que apresentasse suas defesas, razões de justificativas ou qualquer
outra manifestação capaz de justificar a inércia processual, o que
tornam desnecessárias maiores considerações, configurando-se,
portanto, a revelia.
Diante do que foi exposto, DECIDO pela REVELIA do senhor Paulo
César Andrade, com fulcro no art. 65, da Lei Complementar nº.
621/2012 c/c o art. 361 da Resolução TC nº 261/2013.
Após, encaminhem-se os autos à Secretaria-Geral de Controle
Externo para prosseguimento do feito.
Vitória, 09 de setembro de 2014.
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Conselheiro Relator
DECISÃO MONOCRÁTICA PRELIMINAR 1463/2014
PROCESSO: TC 7359/2014
JURISDICIONADO: Prefeitura Municipal de São José do Calçado
ASSUNTO: Representação
REPRESENTANTE: João Batista de Souza Firmino
EXERCÍCIO: 2014
RESPONSÁVEIS: Liliana Maria Rezende Bullus (Prefeita Municipal
de São José do Calçado) e Admilson Pimentel da Silva (Secretário de
Transportes, Obras e Serviços Urbanos).
1 RELATÓRIO
Tratam os autos de representação oferecida pelo senhor João Batista
de Souza Firmino, com pedido de provimento liminar cautelar, em
face de possíveis irregularidades constantes do Edital de Licitação na
modalidade Tomada de Preços nº 01/2014, realizado pela Prefeitura
Municipal de São José do Calçado, tendo por objeto a “realização
de obras de pavimentação, construção de meio fio, passeio com
acessibilidade e drenagem da Travessa Élcio Tatagiba, Centro, São
José do Calçado.
Relata o Representante que o edital em questão traz as seguintes
exigências em desconformidade com a lei de licitações:
“o item 8.3.2 exige a comprovação de que o licitante executou/
prestou, sem restrição, serviço/obra de características semelhantes
ao indicado no Anexo I deste Edital, considerando-se as parcelas
de maior relevância e quantitativos mínimos a serem definidos. A
comprovação será feita por meio de apresentação de Atestados ou
Certidão de Acervo Técnico, certificado pelo CREA, devidamente
assinado e carimbado pelo órgão ou entidade pública ou privada
declarante.”
Após prolatada a Decisão Monocrática Preliminar (fls.11 a 13)
determinando a notificação dos responsáveis, as informações dos
gestores públicos foram juntadas às fls. 19 a 23 (e documentos de
fls.24 a 103).
Considerando que as questões trazidas aos autos pelo representante
versam sobre a área de engenharia, foram os autos encaminhados
ao Núcleo de Engenharia e Obras Públicas - NEO, que exarou a
Manifestação Técnica Preliminar MTP 494/2014 (fls. 106 a 111).
Após Manifestação do NEO, o Núcleo de Cautelares, por meio
da Manifestação Técnica Preliminar MTP 504/2014 opinou pelo
indeferimento da medida cautelar (fls. 113 a 119).
É o Relatório.
2 FUNDAMENTAÇÃO
A área técnica analisou os pressupostos para a concessão do
provimento cautelar, concluindo não restarem demonstrados os
requisitos autorizadores da tutela antecipada, nos seguintes termos
(MTP 504/2014 – fls. 113 a 119):
“(...) 3 – ANÁLISE TÉCNICA
De acordo com o Representante, a Pregoeira agiu de forma irregular
ao exigir no item 8.3.1, “a”, qualificação técnica operacional para
fins de habilitação que assim estabelece:
“a comprovação de que o licitante executou/prestou, sem restrição,
serviço/obra de características semelhantes aos indicados no ANEXO
I deste Edital, considerando-se as parcelas de maior relevância e
quantitativos mínimos a seguir definidos. A comprovação será feita
por meio de apresentação de Atestados ou Certidão de Acervo
Técnico, certificado pelo CREA, devidamente assinado e carimbado
pelo órgão ou entidade pública ou privada declarante.”
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Já os Representados defendem a legalidade dos atos praticados
no certame, informando que a exigência de capacidade técnica
operacional está de acordo com a súmula 263/2011 do TCU:
Para a comprovação da capacidade técnico-operacional das
licitantes, e desde que limitada, simultaneamente, às parcelas de
maior relevância e valor significativo do objeto a ser contratado,
é legal a exigência de comprovação da execução de quantitativos
mínimos em obras ou serviços com características semelhantes,
devendo essa exigência guardar proporção com a dimensão e a
complexidade do objeto a ser executado.
Informam ainda que o questionamento realizado pelo representante
já foi objeto de análise pelo Poder Judiciário, conforme consta nos
autos do Mandado de Segurança 0000452-82.2014.8.08.0046:
(...)
Para tanto, aponta irregularidade na exigência contida no item 8.3.1,
do Edital nº 001/2014, que assim dispõe:
“A) a comprovação de que o licitante executou/prestou, sem restrição,
serviço/obra de características semelhantes ao indicados no ANEXO
I deste Edital, considerando-se as parcelas de maior relevância e
quantitativos mínimos a seguir definidos. A comprovação será feita
por meio de apresentação de Atestados ou Certidão de Acervo
Técnico, certificado pelo CREA, devidamente assinado e carimbado
pelo órgão ou entidade pública ou privada declarante.”
Neste sentido, após analisar a norma municipal reguladora, qual
seja, o Edital nº 001/2014, é válida a transcrição do seu item 8.3.2,
in verbis:
A) a comprovação de que a licitante possui em seu quadro
permanente profissional devidamente reconhecido pelo CREA, de
nível superior, e que seja detentor de no mínimo 1 (uma) Certidão
de Acervo Técnico por execução de serviços/obra de características
semelhantes aos indicada no Anexo I deste Edital.” [sic]
Assim, verifica-se que o Edital em questão exige, além da prova
de capacidade técnica do profissional responsável pela empresa
participante do certame, a mesma comprovação em relação a
própria empresa que irá executar o objeto licitado.
Tal disposição editalícia não padece de qualquer ilegalidade ou
irregularidade, uma vez que encontra-se respaldada no art. 30, §
1º, I, da Lei nº 8.666/93.
Isto porque, ao estabelecer requisitos de capacidade técnica da
empresa, o legislador ordinário buscou, em termos gerais, excluir a
possibilidade de colocar em risco a execução satisfatória da futura
contratação, com exigência de demonstração de experiência anterior.
Neste mesmo diapasão, oportunamente trago a baila decisão
proferida pelo SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, nos seguintes
termos:
“ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. ATESTADO
TÉCNICO. COMPROVAÇÃO. AUTORIA. EMPRESA. LEGALIDADE.
Quando em procedimento licitatório, exige-se comprovação, em
nome da empresa, não está sendo violado o art. 30, § 1º, II,
caput, da Lei 8.666/93. É de vital importância, no trato da coisa
pública, a permanente perseguição ao binômio qualidade eficiência,
objetivando, não só garantir a segurança jurídica do contrato,
mas também a consideração de certos fatores que integram a
finalidade das licitações, máxime em se tratando daquelas de
grande complexidade e de vulto financeiro tamanho que imponha
ao administrador a elaboração de dispositivos, sempre em atenção à
pedra de toque do ato administrativo - a lei -, mas com dispositivos
que busquem resguardar a administração de aventureiros ou de
licitantes de competência estrutural, administrativa e organizacional
duvidosa. Recurso provido.” (STJ, PRIMEIRA TURMA, FRANCISCO
FALCÃO, DJ DATA:25/09/2000 PG:00068 RSTJ VOL.:00140
PG:00091)
Urge ressaltar, que o Edital atacado, possibilitou à empresa licitante,
que demonstrasse a sua capacidade técnica-operacional, através da
apresentação de dois documentos distintos, claramente de forma
alternativa, a saber: 1) apresentação de Atestados certificados pelo
CREA, devidamente assinado e carimbado pelo órgão ou entidade
pública ou privada declarante; ou 2) Certidão de Acervo Técnico,
certificado pelo CREA.
Assim, não prospera a alegação do impetrante de não ser possível
a sua habilitação no certame, em virtude da vedação de emissão
de Certidão de Acervo Técnico - CAT em nome de pessoa jurídica,
nos termos do art. 55, da Resolução nº 1.025/2009 do CONFEA Conselho Federal de Engrenharia, Arquitetura e Agronomia, já que
lhe foi facultado a apresentação de Atestados certificados pelo CREA.
Importante destacar, que a mencionada Resolução do CONFEA,
menciona em seu art. 64, § 4º, que “o atestado registrado constituirá
prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica...”.
Assim, a principio, não vislumbro a alegada irregularidade
no Edital nº 001/2014, razão pela qual não tenho como
verossímeis as alegações do impetrante.
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Ainda neste mesmo sentido, vejamos a manifestação do nosso
Egrégio Tribunal de Justiça:
“ADMINISTRATIVO - LICITAÇÃO - INABILITAÇÃO - CAPACIDADE
TÉCNICO-OPERACIONAL - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. “O fulcro do trabalho de julgamento da habilitação dos
licitantes consiste em examinar a conformidade da documentação
apresentada por cada licitante às exigências do edital, conforme
bem esclarece o art. 43, IV, [da Lei nº 8.666/93], dispositivo que
incompreensivelmente faltava ao direito anterior. Examinará a
CJL [comissão de julgamento da licitação], então, um a um, os
documentos apresentados, confrontando os documentos de cada
licitante com a lista equivalente dos exigidos. [Omitido]. Quais devem
ser apresentados, isto é questão que o edital precisa esclarecer de
modo mais absoluto.” (RIGOLIN, Ivan Barbosa, BOTTINO, Marco
Tullio. Manual Prático das Licitações. 4ª ed., São Paulo: Saraiva, 2002,
p. 382/383). 2. Hipótese em que o Edital exigiu a comprovação de
ter a empresa proponente executado obras e serviços compatíveis
com o objeto desta licitação, através de atestado(s) emitido(s) por
pessoas jurídicas de direito público ou privado, acompanhado(s) da
respectiva certidão de acervo técnico (CAT) emitida pelo Conselho
Regional de Engenharia, Agronomia e Arquitetura (CREA) (cf. art.
30, II, § 1º, da Lei nº 8.666/93), conforme quantidades mínimas
de serviços relativas aos itens de maior relevância técnica referidos
em tabela descritiva dele constante, o que não foi satisfeito com
a apresentação de CAT que não contemplou a unidade de medida
exigida no Edital para o item “execução de 820 (oitocentos e vinte)
metros de galerias e canais em concreto armado com seção mínima
de 4,55 m2” e por impossibilidade de aferir o quantitativo real
de galerias executadas ante a incontroversa divergência entre as
medidas constantes nos documentos apresentados pela licitante,
a ausência de prova apta a esclarecê-la e o óbice legal quanto à
apresentação posterior e extemporânea de documentos. 3. Agravo
conhecido e não provido. VISTOS, relatados e discutidos estes
autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na
conformidade da ata e notas taquigráficas, à unanimidade de votos,
conhecer e negar provimento ao recurso.” (TJES, Classe: Agravo de
Instrumento, 24119008647, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA,
Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento:
22/05/2012, Data da Publicação no Diário: 15/06/2012)
CONCLUSÃO –
Ante o exposto, despiciendas demais considerações, INDEFIRO o
pedido liminar.
São José do Calçado/ES, 16 de julho de 2014.
FELIPE BERTRAND SARDENBERG MOULIN
Juiz de Direito
Passamos então a análise perfunctória da suposta irregularidade
apontada pelo Representante.
São pressupostos genéricos e essenciais para a concessão de
qualquer espécie de provimento cautelar: a existência de prova que
conduza a um juízo de verossimilhança sobre alegações aliado ao
receio de dano irreparável ou de difícil reparação.
No caso em tela, não foi possível identificar o fumus boni iuris.
Em que pese a MTP 494/2014 do NEO (fls. 106/111), concordamos
com a decisão proferida pelo Juiz de Direito da Comarca de São José
do Calçado, no sentido de inexistir a irregularidade sob análise, nos
termos do entendimento já transcrito nesta MTP e registrado nos
autos do Mandado de Segurança 0000452-82.2014.8.08.0046.
Destaca-se que a presente manifestação técnica se limitou
a analisar a suposta irregularidade apontada na peça inicial
(fls. 01/09).
Dessa forma, em sede de manifestação preliminar, caso o eminente
conselheiro conheça esta representação, entende-se que não
restaram demonstrados, por ora, os requisitos autorizadores da
tutela antecipada pleiteada pela representante.
4 - PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Ante ao exposto, submeto a consideração superior a seguinte
proposta de encaminhamento:
4.1 – Não conhecimento desta representação, na forma do art. 94,
§ 1º da Lei complementar Estadual nº 621/2012 (Lei Orgânica do
Tribunal de Contas);
4.2 – Em caso de conhecimento desta representação, nos termos do
art. 307, § 3º do RITCEES, seja indeferida a medida cautelar, visto
que não restou demonstrado o fumus boni iuris;
4.2.1 – Determinar que os presentes autos caminhem sob o rito
ordinário, face à ausência dos pressupostos constantes do artigo
306 do RITCEES;
Sugere-se que se dê CIÊNCIA ao representante do teor da decisão
a ser proferida, conforme mandamento do §7º, do art. 307, da
Resolução TC 261/2013.(...)”
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Compete ao Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, diante
de eventual ilegalidade, a adoção de providências para o fiel
cumprimento da lei, bem como a sustação de ato impugnado.
O art. 124, caput e o parágrafo único da Lei Orgânica do Tribunal
de Contas do Estado do Espírito Santo descreve que no início ou
no curso de qualquer processo, havendo fundado receio de grave
lesão ao erário ou a direito alheio e de risco de ineficácia da decisão
de mérito, esta Corte de Contas poderá, de ofício ou mediante
provocação, com ou sem a oitiva da parte, determinar medidas
cautelares. Inclusive, em caso de comprovada urgência, as medidas
cautelares poderão ser determinadas por decisão do Relator.
O substrato conceitual de seu deferimento está relacionado aos
requisitos que a doutrina denomina como fumus boni juris e o
periculum in mora, indispensáveis para concessão de liminar nesta
espécie de procedimento.
Entretanto, diante da argumentação desenvolvida, em análise
perfunctória, não é possível vislumbrar a existência da fumaça do
bom direito (fumus boni juris).
3 DISPOSITIVO
Assim, diante do permissivo conferido a este Tribunal de Contas do
Estado do Espírito Santo para deliberar sobre a matéria, DECIDO
no seguinte sentido:
3.1 DEIXO DE ACOLHER o pedido de concessão de medida
cautelar inaudita altera parte, eis que AUSENTE seu requisito
autorizador consubstanciado no “fumus boni iuris”, conforme
disposto no art. 124 da Lei Complementar nº 621/2012 e nos termos
do art. 307, §3º do Regimento Interno;
3.2 Determino que os presentes autos caminhem sob o rito
ordinário, face à ausência dos pressupostos constantes do art. 306
do Regimento Interno.
À Secretaria-Geral das Sessões para os impulsos necessários,
dando-se ciência ao Representante acerca desta Decisão, conforme
previsto no art. 307, § 7º.
Em, 05 de setembro de 2014.
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Conselheiro Relator
DECISÃO MONOCRÁTICA PRELIMINAR 1484/2014
PROCESSO: TC - 5194/2014
JURISDICIONADO: Secretaria Municipal de Planejamento,
Orçamento e Gestão de Vila Velha
ASSUNTO: Omissão Prestação de Contas Bimestral – referente
abertura, 1º e 2º bimestres /2014
Cidades Web
RESPONSÁVEL: Regis Mattos Teixeira
Trata-se de processo de omissão no encaminhamento da Prestação
de Contas Bimestral, referentes aos 1º e 2º bimestre de 2014,
por meio do sistema informatizado - Cidades Web, da Secretaria
Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão de Vila Velha, sob
a responsabilidade do Senhor Regis Mattos Teixeira.
Considerando o teor da Instrução Técnica Inicial 1331/2014, fl.15,
e, com fundamento no artigo 358, inciso III e o artigo 359 do RITCE/
ES aprovado pela Resolução TC 261/2013 e da Resolução 247/2012,
DECIDO pela Citação do Senhor Regis Mattos Teixeira, para
que no prazo de 15 (quinze) dias improrrogáveis encaminhe a
esta Corte de Contas a Prestação de Contas Bimestral – Cidades
Web indicada na Instrução Técnica Inicial 1331/2014, sob pena de
aplicação de multa.
Acompanha esta decisão, integrando-a, cópia da Instrução Técnica
Inicial – ITI 1331/2014 e da Manifestação Técnica - MT 529/2014,
às fls 13 dos autos, elaboradas pela 5ª Secretaria de Controle
Externo.
Em, 09 de setembro de 2014.
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Conselheiro Relator
DECISÃO MONOCRÁTICA PRELIMINAR 1483/2014
PROCESSO: TC 1574/2010 (Volumes I e II)
JURISDICIONADO: Câmara Municipal de Vila Velha
ASSUNTO: Auditoria Especial
EXERCÍCIO: 2005
UNIDADE TÉCNICA: 5ª Controladoria Técnica
RESPONSÁVEIS: Ivan Carlini (Vereador), Joel Rangel Pinto Júnior
(Vereador), Robson Rodrigues Batista (Vereador) e Rogério Cardoso
Silveira (Vereador)
1 RELATÓRIO
Tratam os autos de Auditoria Especial realizada na Câmara Municipal
de Vila Velha, na qual se constatou possível irregularidade referente
a não retenção do valor da contribuição do INSS incidente sobre os
subsídios dos vereadores, no exercício de 2005.
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Inicialmente, a 5ª Controladoria Técnica manifestou-se acerca
dos fatos por meio da ITI 1009/2012 (fls. 264/278), sugerindo
a CITAÇÃO dos vereadores ali elencados para apresentarem
alegações de defesa e/ou recolherem a importância devida em face
da irregularidade apontada.
Acompanhando o posicionamento do Corpo Técnico, o Relator exarou
a DECISÃO TC 1845/2013 (fls. 287/288), encampando os termos
ora sugeridos, tendo sidos os referidos vereadores citados por meio
dos Termos de Citação 0730/2013 a 0748/2013 (fls. 289/307).
Em seguida, o Núcleo de Estudos Técnicos e Análises Conclusivas NEC elaborou a Manifestação Técnica Preliminar MTP 475/2014
(fls. 550 a 552), opinando nos seguintes termos:
Pelo exposto e com base no artigo 63, inciso II, da Lei Complementar
Estadual 621/2012 (Lei Orgânica do TCEES), sugere-se que seja
dirigida COMUNICAÇÃO DE DILIGÊNCIA ao Srs. Ivan Carlini,
Rogério Cardoso Silveira, Joel Rangel Pinto Junior e Robson Rodrigues
Batista, para que apresentem os competentes instrumentos de
mandato, sob pena de serem havidos por inexistentes os atos de
defesa apresentados, bem como reconhecida suas revelia.
2 FUNDAMENTAÇÃO
Em resposta aos Termos de Citação nº 0730/2013 a 0748/2013
foram apresentadas diversas justificativas, sendo que, ao avaliar as
peças com as razões de justificativas dos Srs. Ivan Carlini, Rogério
Cardoso Silveira, Joel Rangel Pinto Junior e Robson Rodrigues
Batista (fls. 469/491), observa-se que os referidos defendentes não
constituíram regularmente seu advogado.
Constata-se que as justificativas não são subscritas pelos
responsáveis, não tendo sido outorgada, nestes autos,
a necessária procuração, contrariando o artigo 53, da Lei
Complementar Estadual 621/2012 (Lei Orgânica do TCEES) e o artigo
92 do Regimento Interno do TCEES (Resolução TC nº 261/2013).
Lei Complementar Estadual 621/2012
Art. 53. São partes no processo o responsável e o interessado, que
poderão praticar os atos processuais diretamente ou por intermédio
de procurador regularmente constituído.
Regimento Interno do TCEES (Resolução TC nº 261/2013)
Art. 292. As partes podem praticar os atos processuais diretamente
ou por intermédio de procurador regularmente constituído, ainda
que não seja advogado.
§ 1º A atuação de procurador no processo somente se dará com a
juntada do instrumento de mandato, pressuposto essencial para sua
atuação nos termos dos poderes a ele conferidos.
§ 2º Constatado vício na representação da parte, o Relator fixará
prazo de dez dias para que o responsável ou o interessado promova
a regularização, sob pena de serem tidos como inexistentes os atos
praticados pelo procurador, hipótese em que o Relator determinará
o desentranhamento e a restituição das peças.
Desta forma, considerando o amplo poder de investigação desta
Corte e tendo em vista a necessidade de perquirir a verdade material,
entendo que deve ser dirigida comunicação aos Srs. Ivan Carlini,
Rogério Cardoso Silveira, Joel Rangel Pinto Junior e Robson Rodrigues
Batista, para que apresentem os competentes instrumentos de
mandato, sob pena de serem havidos por inexistentes os atos de
defesa apresentados, o que importa em decretação de revelia.
3 DISPOSITIVO
À luz do exposto, DETERMINO, conforme preceitua o inciso I do
artigo 56 da Lei Complementar nº 621/2012 c/c os artigos 292 e
314 do Regimento Interno do TCEES (Resolução TC nº 261/2013),
que seja dirigida COMUNICAÇÃO DE DILIGÊNCIA aos Srs. Ivan
Carlini, Rogério Cardoso Silveira, Joel Rangel Pinto Junior e Robson
Rodrigues Batista, para que apresentem, no PRAZO de 10 (dez)
dias, os competentes instrumentos de mandato, sob pena de serem
havidos por inexistentes os atos de defesa apresentados, o que
importa em decretação de revelia.
À Secretaria Geral das Sessões para as providências necessárias.
Em, 9 de setembro de 2014.
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Conselheiro Relator

[ATOS DA PRESIDÊNCIA]
TERMO DE RATIFICAÇÃO
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
Em cumprimento ao art. 26 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações,
Excelentíssimo Senhor Presidente do TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso de suas atribuições
legais, torna público que nos autos do Processo TC nº 7726/2014,
RATIFICOU a contratação direta, por inexigibilidade de licitação,
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da empresa Premium Assessoria Empresarial Ltda., para
ministrar o curso “Mapeamento de Processos – Compreensão
e Modelagem de Processos”, para três turmas, cada uma com
09 (nove) alunos, a ser regido pelo instrutor Sr. Wallace Bacelar
da Silva Junior, para os servidores deste Tribunal, no valor de R$
22.800,00 (vinte e dois mil e oitocentos reais), nos termos do
art. 25, II c/c art. 13, VI da Lei 8.666/93.
Vitória-ES, 04 de setembro de 2014.
Conselheiro DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Presidente
RESUMO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO
Nº 013/2012
Processo TC-5193/2012
CONTRATANTE: Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo –
TCEES.
CONTRATADA: Jexperts Tecnologia Ltda.
OBJETO: Prorrogação do prazo por mais 12 (doze) meses, a partir de
11 de setembro de 2014 e reajuste de valor do Contrato nº 013/2012,
que versa sobre a prestação de serviços de suporte técnico on-line e
telefônico, manutenção corretiva, bem como o envio de atualizações
periódicas e novas versões do software “Plataforma Channel”.
VALOR MENSAL: R$ 840,40 (oitocentos e quarenta reais e quarenta
centavos).
VALOR GLOBAL: R$ 10.084,80 (dez mil e oitenta e quatro reais e
oitenta centavos)
Vitória, 09 de setembro de 2014.
Conselheiro DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Presidente
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EXTRATO DO TERMO DE DOAÇÃO Nº 004/2014
Processo TC-2123/2014
Espécie: Termo que entre si celebram o TRIBUNAL DE CONTAS DO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – TCEES, CNPJ: 28.483.014/0001-22
- Doador e o MUNICÍPIO DE CARIACICA, CNPJ: 27.150.549/000119 - Donatário.
OBJETO: Doação gratuita, livre e desembaraçada de bens inservíveis
de propriedade do Doador relacionados no Relatório de Patrimônio –
Centro de Custo nº 142123 - 2.
Assinam: Pelo TCEES: Conselheiro DOMINGOS AUGUSTO
TAUFNER – Presidente; pelo Município de Cariacica: GERALDO
LUZIA DE OLIVIERA JÚNIOR – Prefeito Municipal.
Data da assinatura: 27 de agosto de 2014.
(republicado por incorreção)
PORTARIA P 242
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO
ESPÍRITO SANTO, no uso da atribuição que lhe confere o art. 13,
inciso IV da Lei Complementar nº 621/2012, de 8/3/2012,
RESOLVE:
designar o servidor JONAS SUAVE, matrícula nº 202.502, para
exercer o cargo em comissão de Secretário Geral Administrativo,
substituindo o servidor JOSÉ AUGUSTO FREIRE DE MATOS,
matrícula nº 203.450, afastado do cargo por motivo de férias, a
contar de 09/09/2014, enquanto durar o seu afastamento.
Vitória, 09 de setembro de 2014.
Conselheiro DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Presidente
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