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DECISÃO 01293/2017-3
PROCESSO TC-02044/2017-8
Responsável: Georgea de Jesus Passos
CONTROLE EXTERNO – FISCALIZAÇÃO – REPRESENTAÇÃO
– REPRESENTANTE: LEADER DISTRIBUIDORA DE MATERIAL
HOSPITALAR LTDA - ME – JURISDICIONADO: PREFEITURA
MUNICIPAL DE VIANA – 1) CONHECER – 2) INDEFIRIR A MEDIDA CAUTELAR – 3) SUBMETER AO RITO ORDINÁRIO – 4)
NOTIFICAR - PRAZO: 10 DIAS – 5) DAR CIÊNCIA – 6) À ÁREA
TÉCNICA.
O SENHOR RELATOR, CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN:
I RELATÓRIO
Trata-se de Representação com pedido de natureza cautelar, apresentada pela empresa Leader Distribuidora de Material Hospitalar
LTDA – ME, em razão de supostas irregularidades no Edital de Pregão Eletrônico n° 3/2017 da Prefeitura Municipal de Viana, cujo objeto é o Registro de Preço para aquisição de insumos para atender
os usuários insulinos dependentes do município de Viana, ES.
A SecexDenúncias, por meio da Manifestação Técnica Preliminar
MTP 381/2017-8, opina pelo conhecimento da representação e pelo
indeferimento da medida cautelar visto que “não restaram demonstrados os requisitos gerais autorizadores para sua concessão, bem
como restou demonstrado o periculum in mora reverso no caso
concreto” e consequente prosseguimento dos autos pelo rito ordinário, conforme previsão regimental.
Vieram os autos à minha conclusão para decisão quanto à medida
cautelar requerida.
É o relatório. Segue o VOTO.
II FUNDAMENTAÇÃO
II.1) DO CONHECIMENTO
Depreende-se que os requisitos de admissibilidade previstos no art.
94 da Lei Complementar nº 621/2012 se fazem presentes, dado
que os fatos narrados estão descritos em linguagem clara, objetiva e com a qualificação do denunciante, bem como se encontram
acompanhados de documentação comprobatória dos indícios de ir-

regularidade.
Ademais, a matéria é de competência deste Tribunal e se insere na
esfera de responsabilidade de Administrador Público sujeito à sua
jurisdição, de modo que conheço do expediente como Denúncia.
II.2) DOS INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES
Conforme esclareceu a área técnica, a irregularidade apontada pela
representante no edital do Pregão Eletrônico 3/2017, refere-se a
não previsão da cota de 25% para ME e/ou EPP, nos termos previstos no art. 48, III, da LC 123/06.
Ainda de acordo com a área técnica o objeto do certame consiste
na:
“... aquisição de insumos para atender os usuários insulinos dependentes do município, ou seja, a compra de seringa para insulina, lancetas estéreis para glicoteste e tira reagente para glicoteste,
sendo de relevante interesse público que o seu prosseguimento não
seja obstado, haja vista o caráter continuado do tratamento.”
II.3) DA MEDIDA CAUTELAR
Primeiramente, insta frisar que a natureza das medidas cautelares
é de provisoriedade, até que sejam ultimadas ações que garantem
o resultado do processo, preservando-se sua utilidade para o provimento final.
Passando para análise do pleito, friso o entendimento da área técnica que
“De fato, considerando que o objeto da licitação envolve a compra
de insumos para tratamento de pessoas com Diabetes, cujo andamento não pode ser interrompido é de se observar o periculum
in mora reverso, já que a medida cautelar conferida poderia representar um desatendimento ao interesse público tutelado pela
Administração Pública Municipal.
Demais disso, deve-se levar em consideração o fato de que não
restou demonstrado nos autos indícios de que a não participação do
representante no certame irá ocasionar dano grave ou de difícil
reparação para o ente público, o que seria a causa motivadora
para a concessão cautelar.”
Em juízo de cognição sumária, próprio das cautelares, conforme relatado, não se identifica a convergência dos requisitos ensejadores
do deferimento em razão do fundado receio de que a interrupção
do fornecimento dos materiais licitados traga o grave risco da descontinuidade de serviços prestados ao cidadão.
Sendo assim, não vislumbro a presença de periculum in mora, requisito necessário à adoção da medida cautelar pretendida e reconheço a FLAGRANTE presença do periculum in mora inverso, impedindo igualmente o provimento cautelar, posto ser capaz ocasionar
mais riscos ao interesse público do que a sua não concessão.
Ou seja, a decisão interromper o prosseguimento do certame não
privilegia o interesse público, notadamente quando se observa a
existência do perigo de “dano inverso” na hipótese, posto que a
concessão da medida cautelar colocará em risco a continuidade de
tratamento dos cidadãos no Município.
III CONCLUSÃO
Na forma do exposto, corroborando o entendimento técnico, VOTO
para que o Tribunal adote a seguinte decisão:
1) Conhecer o presente expediente como REPRESENTAÇÃO;
2) Pelo INDEFERIMENTO DA MEDIDA CAUTELAR pretendida
pelo Representante;
3) Notificar a Presidente da Primeira Comissão Permanente de Licitação, Sra. Georgea de Jesus Passos, para que se manifeste no
prazo de 10 (dez) dias improrrogáveis, na forma do art. 307, §3º
do RITCEES, encaminhando-lhe juntamente com o Termo de Notificação, cópia da MTP nº 310/2016;
4) Dar ciência desta decisão à Representante, na forma do art. 307,
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NOTIFICAÇÃO do conteúdo dispositivo da(s) Decisão(ões) abaixo,
nos termos do artigo 66, parágrafo único, da Lei Complementar nº
621/2012, encontrando-se os autos na Secretaria Geral das Sessões do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo.
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§ 7º do Regimento Interno do Tribunal;
5) Submeter os presentes autos ao rito ordinário, tendo em vista a
ausência dos pressupostos constantes do artigo 306 do Regimento
Interno;
6) Por fim, após o encerramento do prazo concedido à agente responsável, remetam-se os autos à SecexDenúncias para a instrução
técnica, na forma do art. 309 do RITCEES.
DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC 02044/20178, DECIDE o Plenário, na 10ª sessão ordinária, realizada no dia
onze de abril de dois mil e dezessete, à unanimidade, nos termos
do voto do relator, conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun:
CONHECER o presente expediente como REPRESENTAÇÃO.
INDEFERIR a medida cautelar pretendida pelo representante.
SUBMETER os presentes autos ao rito ordinário, tendo em vista a
ausência dos pressupostos constantes do artigo 306 do Regimento
Interno do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo.
NOTIFICAR a presidente da Primeira Comissão Permanente de Licitação, Sra. Georgea de Jesus Passos, para que se manifeste no
prazo de 10 (dez) dias improrrogáveis, na forma do artigo 307,
§ 3º do RITCEES, encaminhando-lhe juntamente com o Termo de
Notificação, cópia da Manifestação Técnica Preliminar nº 310/2016.
DAR CIÊNCIA desta decisão à representante, na forma do artigo
307, § 7º do RITCEES.
REMETER os autos à SecexDenúncias para a instrução técnica, na
forma do artigo 309 do RITCEES.
Sala das Sessões, 11 de abril de 2017.
Conselheiro SÉRGIO ABOUDIB FERREITA PINTO
Presidente
DECISÃO 01298/2017-2
PROCESSO TC-10501/2016
Responsáveis: Amadeu Boroto e Saulo Rodrigues Meirelles
CONTROLE EXTERNO – FISCALIZAÇÃO – DENÚNCIA – DENUNCIANTE: IDENTIDADE PRESERVADA – JURISDICIONADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS – 1) CONHECER – 2) DETERMINAR DILIGÊNCIA – 3) NOTIFICAR – PRAZO: 30 DIAS – 4) DAR CIÊNCIA.
O SR. RELATOR, CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER
BORGES:
I. RELATÓRIO
O denunciante ingressou com o presente feito, com pedido de liminar, juntou documentos com a Inicial. Arguiu o denunciante haver
ilegalidade na concessão de estabilidade financeira ao servidor público Ronaldo Rangel Nunes por meio do Decreto 8239/2016 exarado pelo ex-Prefeito de São Mateus, Sr. Amadeu Boroto, em maio
de 2016.
Diz em síntese, o denunciante, que a estabilidade financeira concedida ao servidor público Ronaldo Rangel Nunes por meio do Decreto 8239/2016, não observou os critérios definidos na Lei Municipal 237/92, que definiu a forma para a concessão do benefício.
Argui que as provas carreadas aos autos conduzem à ilegalidade
na concessão da vantagem ao servidor, uma vez que, referido servidor nunca ocupou o cargo comissionado que conferiu o direito à
estabilidade financeira, informando ainda que o referido cargo fora
ocupado por outra servidora, de acordo com informações extraídas
do Portal de transparência do Município.
Diz ainda a denúncia, que na estrutura do Município somente consta um cargo de Coordenador de Controle Governamental - (cargo que deu origem à estabilidade financeira), não sendo possível,
portanto, que dois servidores o ocupassem ao mesmo tempo. A
denúncia descreve que o servidor Ronaldo Rangel Nunes estava
de licença no período, trabalhando numa rádio local ou exercendo
cargo comissionado na Câmara de São Mateus e que nunca fora
nomeado para exercer cargo em comissão.
E finaliza alegando que o Gestor descumpriu à Lei de Responsabilidade Fiscal, por ter havido o aumento da despesa com pessoal nos
últimos 180 dias do mandato, com ausência do impacto orçamentário e financeiro para a sua criação.
Requer o denunciante medida liminar com o objetivo de suspender
os efeitos do Decreto Municipal 8239/2016, até a decisão de mérito, sob pena do Município de São Mateus arcar com sérios prejuízos
financeiros pelo ato lesivo e ilegal praticado pelo ex-Prefeito, Sr.
Amadeu Boroto.
Requer, finalmente, o acolhimento do seu pedido, com reconhecimento da ilegalidade do referido Decreto, tornando-o sem efeito,
como ato nulo de pleno direito, nos termos do parágrafo único do
artigo 21 da Lei n° 101/2000 e § 13 do artigo 109 da Lei Municipal
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no 237/92.
DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE
O art. 177 do Regimento Interno dessa Corte de Contas estabelece
os requisitos de admissibilidade de Denúncia, como se pode ver
abaixo:
Art. 177. São requisitos de admissibilidade de denúncia sobre matéria de competência do Tribunal:
I – ser redigida com clareza;
II – conter informações sobre o fato, a autoria, as circunstâncias e os elementos de convicção;
III - estar acompanhada de indício de prova;
IV – se pessoa natural, conter o nome completo, qualificação e endereço do denunciante;
V – se pessoa jurídica, prova de sua existência, e comprovação de
que os signatários têm habilitação para representá-la.
§ 1º A denúncia não será conhecida quando não observados os
requisitos de admissibilidade previstos neste artigo.
§ 2º Caberá ao Relator o juízo de admissibilidade da denúncia.
§ 3º Na hipótese de não conhecimento, a decisão deverá ser submetida ao Plenário.
§ 4º Comprovada, pelo Tribunal, a má fé do denunciante, o fato
será comunicado ao Ministério Público para as medidas legais cabíveis.
CONHEÇO E RECEBO a denuncia porque presentes os requisitos
de admissibilidade contidos no Art.º 177 do anexo único da resolução TC nº 261/2013.
II- FUNDAMENTAÇÃO
Pelo que restou apurado pelo órgão técnico, a estabilidade financeira foi instituída pelo Art.º 109, §9º, da lei municipal 237/1992
- (estatuto dos servidores municipais), que assim previu:
Art. 109 – Vencimento é a retribuição pelo efetivo exercício
do cargo correspondente a padrões e referências fixadas em
lei.
[...]
§ 8º - Fica garantida a estabilidade financeira aos funcionários públicos concursados, que exerçam cargos de confiança por cinco anos consecutivos ou 06 (seis) intercalados,
exercidos no serviço público municipal, obedecendo o último
padrão.
Em 2008, foi editada a Lei Complementar Municipal nº 31/2008,
que acrescentou o seguinte dispositivo ao Art.º 109 do Estatuto
dos Servidores Municipais:
Art. 109 (...)
[...]
§ 13 – Ao servidor público municipal concursado, nomeado,
empossado e em efetivo exercício, que venha a ocupar cargo
de provimento em comissão, ficará garantida a estabilidade
financeira desde transcorrido o período de 05 (cinco) anos
consecutivos ou 06 (seis) intercalados, no mesmo padrão.
[...]
II – o Instituto da Estabilidade Financeira constitui-se garantia legal em favor do servidor que preencher os requisitos constantes no presente parágrafo.
A Legislação Municipal estabeleceu dois critérios para a concessão da estabilidade financeira aos servidores efetivos: a)
- exercer cargo de confiança durante cinco anos consecutivos; b) durante seis anos intercalados no serviço público municipal. Assim,
somente cumpridos esses requisitos poderia o servidor fazer jus à
estabilidade financeira.
E foi com base no Estatuto dos Servidores Municipais, que o então Prefeito de São Mateus, Sr. Amadeu Boroto, concedeu a estabilidade financeira ao servidor público Ronaldo Rangel Nunes,
se valendo do Decreto 8293/2016, que, apesar de datado de
02/05/2016, foi publicado no DIO-ES em 20/12/2016, que
assim dispôs:
Como se extrai do decreto o Senhor Ronaldo Rangel Nunes é ocupante do cargo efetivo de Assistente Administrativo - (nomeado
pelo Decreto 1202/2000) e, pelo decreto supra passou a receber os
vencimentos e vantagens do cargo em comissão de Coordenador de
Controle Governamental.
A meu sentir antes da nomeação deveria o Gestor observar os seguintes pontos, para certificar-se se o servidor fazia jus ao recebimento da estabilidade financeira, a saber:
O servidor é ocupante de cargo efetivo?
O servidor desempenhou o cargo comissionado de Coordenador de
Controle Governamental por cinco anos consecutivos ou por seis
anos intercalados?
De se observar, que o órgão técnico em pesquisa feita junto ao
Diário Oficial do Estado, não localizou o Decreto 1202/2000 que
nomeou o servidor para o cargo efetivo de Assistente Administra-
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tivo no Município. No sítio eletrônico da Prefeitura, no campo de
legislação, também não foi possível localizar o referido Decreto.
Já no portal de transparência da Prefeitura constam somente informações funcionais do servidor a partir de julho de 2013,
entretanto, consta a data de admissão em 04 de fevereiro de 2000
no cargo efetivo de Agente Administrativo. Contudo, sem nenhuma
informação quanto ao concurso público que deu origem à contratação.
O órgão técnico apurou todo período de 2013 a 2016, constatando
que não houve alteração no cargo ocupado pelo Sr. Ronaldo Rangel
Nunes no portal de transparência da Prefeitura de São Mateus, conforme última informação disponível - (mês de setembro de 2016).
Apurou-se, ainda, que a partir de abril de 2016, houve alteração
salarial do servidor, passando de R$ 1.078,68 - ( Um mil, setenta e oito reais e sessenta e oito centavos) em março para R$
7.695,44 – (sete mil, seiscentos e noventa e cinco reais e quarenta
e quatro centavos) a partir de abril, extraído do Relatório de Histórico de Remunerações extraído do portal de transparência.
O órgão técnico também apurou junto ao portal de transparência do
Município que a servidora Daniela Maria de Jesus, que segundo
o denunciante, ocupava o cargo de Coordenador de Controle Governamental, na verdade, somente ocupou referido cargo a partir
de junho de 2016, ou seja, após o ato de concessão da estabilidade
financeira ao Sr. Ronaldo Rangel Nunes - (maio de 2016).
Somente através de regular instrução processual as duvidas serão dissipadas, tanto em relação ao ingresso do servidor no cargo
efetivo de Assistente Administrativo, quanto na data de ingresso
no cargo de Coordenador de Controle Governamental, porém, em
todo o período com informações funcionais disponíveis no Portal de
transparência - (2013 a 2016), o servidor foi classificado como ocupante do cargo de Assistente Administrativo com alteração salarial
apenas a partir do mês de abril de 2016.
Claro está, existem dúvidas sobre a forma de ingresso do servidor
na administração Municipal no cargo efetivo de Assistente Administrativo e, mais ainda, sobre a sua suposta nomeação ao cargo de
provimento em comissão de Coordenador de Controle Municipal, o
que neste momento inviabiliza dizer sobre a legalidade da concessão da estabilidade financeira ao servidor Ronaldo Rangel Nunes.
III- DISPOSITIVO
Dada à relevância da questão posta neste caderno processual e,
seu desdobramento nos dias atuais, principalmente quando, são
necessárias algumas considerações de ordem técnica, não definidas e, diante das informações expressas no (item 4) da manifestação técnica, deixo por ora, de analisar a liminar pretendida, ante
a ausência do fumus boni iuris e o periculum in mora a ensejar a
concessão cautelar, nos precisos termos dos artigos 376 e 377 do
regimento interno desta corte de contas.
Assim como são imprescindíveis ao exercício da justiça, igualmente
a cordialidade entre todos os agentes envolvidos também o é, de
forma que todos visem única e exclusivamente o julgamento de
mérito de uma forma justa e satisfatória, VOTO, nos seguintes
termos:
Conheço e recebo a presente denúncia, uma vez que presentes
os requisitos de admissibilidade previstos no art. 177 do Anexo
Único da Resolução TC nº 261/2013;
Determino sejam os autos formados em diligência, com fulcro
nos artºs. 288, inciso VI, e art. 314, §1º, §2º e §3º, inciso II,
todos do Regimento Interno do TCEES aprovado pela Resolução
TC. 261/2013, de forma a requisitar do Sr. Saulo Meireles, Secretário de Administração e Recursos Humanos da Prefeitura
de São Mateus, no prazo de 30 (trinta) dias as seguintes informações e/ou documentos:
Ato que nomeou o Sr. Ronaldo Rangel Nunes para o cargo de provimento efetivo na Prefeitura de São Mateus;
Ato que homologou o concurso público que deu origem à nomeação
do Sr. Ronaldo Rangel Nunes e a listagem dos servidores classificados para o cargo por ele ocupado;
Atos de nomeação do Sr. Ronaldo Rangel Nunes para os cargos comissionados por ele ocupados desde o ano de 2009, até o presente
momento;
Ficha e pasta funcional do servidor Ronaldo Rangel Nunes;
Relatório que contenha todos os cargos ocupados pelo Sr. Ronaldo
Rangel Nunes desde 2009, no âmbito da Prefeitura de São Mateus;
Eventuais atos que concederam licença ao servidor Ronaldo Rangel
Nunes para exercer qualquer trabalho externo, seja na Câmara Municipal ou em qualquer outro local;
Relação de todos os servidores que ocuparam o cargo de provimento em comissão de Coordenador de Controle Municipal, que fora
instituído pela Lei Municipal 1.192/2012;
Legislação anterior à Lei Municipal 1.192/2012, que criou o cargo
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de provimento em comissão de Coordenador de Controle Municipal
ou congênere se houver.
Determino, ainda, considerando a competência prevista no art.º
288, VII, do RITCEES, seja o Sr. Amadeu Boroto, Prefeito de São
Mateus à época da concessão do benefício, notificado para prestar
esclarecimentos que entender necessários acerca dos indícios de
irregularidades trazidas na Denúncia no prazo de 30 (trinta) dias.
Seja dada ciência ao denunciante desta decisão.
Vitória, 11 de abril de 2017.
Sérgio Manoel Nader Borges
Conselheiro Relator
DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do processo TC-10501/20162, DECIDE o Plenário do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, na 10ª sessão ordinária, realizada no dia onze de abril de
dois mil e dezessete, à unanimidade, nos termos do voto do relator,
conselheiro Sérgio Manoel Nader Borges, que integra esta Decisão:
Conhecer e receber a presente denúncia, uma vez que presentes
os requisitos de admissibilidade previstos no artigo 177 do Anexo
Único do Regimento Interno deste Tribunal de Contas.
Determinar que sejam os autos formados em diligência, com
fulcro no artigo 288, inciso VI, e artigo 314, §1º, §2º e §3º, inciso
II, todos do RITCEES, de forma a requisitar do Sr. Saulo Meireles,
Secretário de Administração e Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de São Mateus, no prazo de 30 (trinta) dias, as
seguintes informações e/ou documentos:
Ato que nomeou o Sr. Ronaldo Rangel Nunes para o cargo de provimento efetivo na Prefeitura de São Mateus;
Ato que homologou o concurso público que deu origem à nomeação
do Sr. Ronaldo Rangel Nunes e a listagem dos servidores classificados para o cargo por ele ocupado;
Atos de nomeação do Sr. Ronaldo Rangel Nunes para os cargos comissionados por ele ocupados desde o ano de 2009, até o presente
momento;
Ficha e pasta funcional do servidor Ronaldo Rangel Nunes;
Relatório que contenha todos os cargos ocupados pelo Sr. Ronaldo
Rangel Nunes desde 2009, no âmbito da Prefeitura de São Mateus;
Eventuais atos que concederam licença ao servidor Ronaldo Rangel
Nunes para exercer qualquer trabalho externo, seja na Câmara Municipal ou em qualquer outro local;
Relação de todos os servidores que ocuparam o cargo de provimento em comissão de Coordenador de Controle Municipal, que fora
instituído pela Lei Municipal 1.192/2012;
Legislação anterior à Lei Municipal 1.192/2012, que criou o cargo
de provimento em comissão de Coordenador de Controle Municipal
ou congênere se houver.
Determinar, ainda, considerando a competência prevista no artigo 288, VII, do RITCEES, seja o Sr. Amadeu Boroto, Prefeito de
São Mateus à época da concessão do benefício, notificado para
prestar esclarecimentos que entender necessários acerca dos indícios de irregularidades trazidas na Denúncia, no prazo de 30
(trinta) dias.
Dar ciência ao denunciante desta decisão.
Sala das Sessões, 11 de abril de 2017.
Conselheiro SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
DECISÃO 01349/2017-1
PROCESSO TC-03252/2004-8
Recorrente: Leônidas Vieira Barreto Fiqueiredo
RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO EM FACE DO ACÓRDÃO TC
285/2004 – JURISDICIONADO: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ
DO CALÇADO – DAR QUITAÇÃO – AO MPEC - ARQUIVAR.
O SENHOR RELATOR, CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL:
Cuidam os presentes autos de Recurso de Reconsideração, interposto pelo Sr. Leônidas Vieira Barreto Figueiredo, Ordenador
de Despesas, irresignado com o teor do ACÓRDÃO TC-285/2004
(fls.07/10 do processo TC-2109/2004, que cuida da Prestação de
Contas Bimestral do IPAS – Instituto de Previdência Social dos
Servidores Públicos do Município de São José do Calçado, referente
ao exercício de 2004), o qual condenou o recorrente ao pagamento
de multa no valor correspondente a 1.000 VRTE, a ser recolhida ao Tesouro Estadual, em virtude do não encaminhamento da
Prestação de Contas Bimestral (SISAUD) do IPAS de São José do
Calçado, referente à abertura e ao 1º bimestre/2004.
Após os trâmites regulares, por meio do ACÓRDÃO TC-927/2005
(fls.41/43), por unanimidade, nos termos do voto do Relator, então
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Conselheiro Enivaldo Euzébio dos Anjos, decidiu o Plenário deste
Tribunal de Contas conhecer do presente Recurso, para, no mérito,
negar-lhe provimento, mantendo-se integralmente os termos do
acórdão atacado.
Tendo em vista que não foi efetuado o recolhimento espontâneo do
valor estipulado por esta Corte de Contas – Acórdão TC-285/2004,
mantido integralmente pelo Acórdão TC-927/2005 – a Procuradoria
de Justiça de Contas por meio do Ofício nº 206/2006/PJC/TCEES
(fls.56/57), solicitou à Subgerência de Dívida Ativa da SEFAZ, a
inscrição em Dívida Ativa do débito imputado ao Sr. Leônidas Vieira
Barreto Figueiredo.
Em 24/05/2006 foi anexado aos presentes autos o processo SEP
nº 33300461, que se refere à Inscrição de Dívida Ativa – CDA
1219/2006 – em nome do Sr. Leônidas Vieira Barreto Figueiredo.
Às fls. 63/64, a Secretaria Geral do Ministério Público de Contas
lançou o Termo de Verificação Nº 0052/2016-5, no qual ficou
certificado que a quantia da MULTA consignada pelo Sr. Leônidas
Vieira Barreto Figueiredo foi recolhida a menor (0,0034 VRTE),
de acordo com o valor constante na Certidão de Dívida Ativa – CDA
1219/2006, em 06/05/2013, conforme se depreende do comprovante juntado à fl. 65 – DUA nº 1514972490, no valor total de
R$2.713,09.
A CERTIDÃO 149/2017-4 (fl.69) afirma que o prazo para interposição de recurso/pagamento referente ao Acórdão TC-927/2005,
venceu em 17/12/2006.
O Ministério Público de Contas pronuncia-se por meio do Parecer 1156/2017-6 (fl. 71), da lavra do ilustre Procurador Geral
Luciano Vieira, que analisando o Termo de Verificação expedido pela
Secretaria Geral do Ministério Público de Contas, onde certificou
o recolhimento a menor, correspondente a 0,0034 VRTE, em
relação ao valor da multa aplicada, e considerando desprezível esse
valor remanescente, pugna seja dada quitação ao responsável e
posterior arquivamento dos autos, devolvendo-se previamente,
os autos à Secretaria daquele Parquet para os devidos registros no
sistema do e-tcees.
Considerando, portanto, que foi cumprida pelo responsável a decisão proferida pelo Acórdão TC-285/2004, mantido integralmente
pelo Acórdão TC-927/2005, tendo em vista que o recolhimento
a menor trata-se de valor insignificante, VOTO com fundamento
no art. 288, § 4º, c/c o art. 460, caput, ambos do RITCEES – Res.
261/2013, pela QUITAÇÃO ao Senhor LEÔNIDAS VIEIRA BARRETO FIGUEIREDO, tendo em vista que conforme informou o
Termo de Verificação expedido pela Secretaria do Ministério Público de Contas a CDA 1219/2006 foi quitada por meio do DUA nº
1514972490, em 06/05/2013.
Que os autos retornem à Secretaria Geral do Ministério Público
de Contas, conforme o solicitado, e posterior arquivamento dos
autos, nos termos do art. 330, I e IV, do RITCEES.
DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-03252/20048, DECIDE o Plenário do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, na 11ª sessão ordinária, realizada no dia dezoito de abril de
dois mil e dezessete, à unanimidade, nos termos do voto do vice-presidente, conselheiro José Antônio Almeida Pimentel:
Dar QUITAÇÃO ao senhor LEÔNIDAS VIEIRA BARRETO FIGUEIREDO com fundamento no artigo 288, § 4º, c/c o artigo 460,
caput, ambos do Regimento Interno deste Tribunal de Contas, considerando que foi cumprida pelo responsável a decisão proferida
pelo Acórdão TC-285/2004, parcialmente reformado pelo Acórdão TC-927/2005, vez que, conforme informou o Termo de Verificação expedido pela Secretaria do Ministério Público de Contas, a
CDA 1219/2006 foi quitada por meio do DUA nº 1514972490, em
06/05/2013.
REMETER os autos à Secretaria Geral do Ministério Público de Contas, conforme solicitado.
ARQUIVAR os presentes autos, nos termos do artigo 330, I e IV,
do RITCEES.
Sala das Sessões, 18 de abril de 2017.
Conselheiro SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
DECISÃO 01367/2017-1
PROCESSO TC-02270/2017-6
Responsáveis: José Vicente de Sá Pimentel, Luciano Santos Rezende e Conasa Infraestrutura S.A.
Procuradores: Ivan Itiro Yabushita
CONTROLE EXTERNO – FISCALIZAÇÃO – REPRESENTAÇÃO
– REPRESENTANTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE
SANEAMENTO - CESAN – JURISDICIONADOS: COMPANHIA
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DE DESENVOLVIMENTO DE VITÓRIA - CDV E PREFEITURA
MUNICIPAL DE VITÓRIA – RATIFICAR DECM 0384/2017-1.
O SENHOR RELATOR, CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO
MARCO ANTONIO DA SILVA:
Cuidam os presentes autos de Representação, com Pedido de
concessão de tutela de urgência cautelar, formulada pela
Companhia Espírito-Santense de Saneamento - CESAN, subscrita
por seu Presidente, Sr. Pablo Ferraço Andreão, recebida por esta
Corte de Contas, em 10/04/2017, acerca de possíveis irregularidades praticadas pela Companhia de Desenvolvimento de Vitória
- CDV, no que se refere à concessão do sistema de saneamento
de Vitória/ES, em razão da publicação, no Diário Oficial do Município de Vitória, da autorização, concedida ao Conselho Gestor de
Parcerias Público Privadas da CDV, a fim de que fossem elaborados
estudos técnicos, econômicos, financeiros e de modelagem jurídica
de viabilidade da operação dos Sistemas e Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitários de Vitória, por um período de 30 (trinta) anos.
Infere-se da peça representativa que, de fato, conforme veiculado
na imprensa jornalística, a CDV autorizou “o Conselho Gestor de
Parcerias Público Privadas” a elaborar Estudos técnicos, econômicos, financeiros e de modelagem jurídica de Viabilidade da operação dos Sistemas e Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitários de Vitória, por um período de 30 (trinta) anos.
Há notícia, inclusive, de que a Companhia Nacional de Saneamento
- CONASA procurou a Prefeitura de Vitória e manifestou interesse
em promover o estudo em referência, isto é, para implantação de
um novo modelo para o sistema de água e esgoto da Capital, tendo
apresentado um pré-projeto que teria “indicado a viabilidade de
uma nova concessão, ou, então, uma Parceria Público Privada –
PPP”.
Ocorre que a CESAN argui que detém a concessão de referido
sistema de saneamento por 50 anos, nos termos da Lei Estadual n° 6.871/2001, que a confirmou como única e exclusiva
prestadora dos serviços de saneamento básico, no âmbito da Região
Metropolitana da Grande Vitória – RMGV, sendo, posteriormente, tal
condição ratificada pela Lei Complementar n° 325, de 16/06/2005,
ficando, assim, assegurada a manutenção desta condição.
Por fim, requer a concessão de medida cautelar, a fim de que se
determine ao Município de Vitória, à CDV e à CONASA a suspensão dos atos posteriores à aprovação, pelo conselho gestor de
Parcerias Público Privadas da CDV, do pré-projeto de estudo de concessão dos serviços prestados pela CESAN, inclusive quanto à realização de qualquer estudo sobre o tema, determinando-se, ainda,
que o Município e a CDV suspendam o procedimento administrativo, em referência, ou quaisquer outros que estejam em
curso, relativamente à matéria em apreço.
Tendo sido concedida a medida, serve o presente para submetê-la ao Colegiado do Plenário deste Egrégio Tribunal de Contas,
ad referendum, na forma do Regimento Interno, Resolução TC nº
261/2013.
É o sucinto relatório.
VOTO
Foram acostados aos autos da peça representativa documentos e
informações veiculadas na mídia jornalística, pugnando-se, ao final,
pela concessão da tutela de urgência cautelar pleiteada.
Deste modo, necessário é analisar se estão presentes os requisitos
para o processamento da presente, bem como se estão presentes
os requisitos para a concessão da tutela de urgência cautelar pleiteada, vejamos:
1. DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DA REPRESENTAÇÃO EM APREÇO:
Acerca do tema cautelar, a Lei Complementar Estadual 621/2012,
em seus artigos 108 e 124 estabelecem, verbis:
[...]
Art. 108. O Tribunal poderá suspender, de ofício ou a pedido,
inclusive em caráter cautelar, o procedimento licitatório, caso
sejam constatadas irregularidades ou ilegalidades, observando-se,
no que couber, o disposto nos artigos 100 e 101 e no Título V desta
Lei Complementar.
[...]
Art. 124. 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, o Tribunal de Contas
poderá, de ofício ou mediante provocação, com ou sem a oitiva da
parte, determinar medidas cautelares.
Parágrafo único. Em caso de comprovada urgência, as medidas cautelares poderão ser determinadas por decisão do Relator, devendo ser submetidas à ratificação do Tribunal de
Contas na primeira sessão subsequente, sob pena de perda da
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eficácia, nos termos do Regimento Interno. (g.n.)
A este respeito, a CESAN trouxe aos autos elementos quanto às
possíveis irregularidades contidas na autorização para que “o Conselho Gestor de Parcerias Público Privadas” elaborasse estudos técnicos, econômicos, financeiros e de modelagem jurídica de viabilidade da operação dos Sistemas e Serviços de Abastecimento de
Água e Esgotamento Sanitários de Vitória, por um período de 30
(trinta) anos.
Outrossim, presente o liame subjetivo entre os fatos narrados e o
interesse da representante, em razão do pretenso prejuízo que lhe
é inerente.
Assim, da análise do acervo processual, a representante demonstra
interesse e legitimidade, nos termos do art. 99, § 1º, inciso VIII,
c/c art. 37 da Lei Complementar n° 621/2012, motivo pelo qual a
representação se mostra cabível, devendo ser conhecida e devidamente processada, até manifestação final desta Corte de Contas.
2. DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA CAUTELAR ORA PLEITEADA:
Cuida-se, pois, em apertada síntese, de representação, intentada
pela CESAN, em face de decisão da CDV que autorizou o início de
estudos de viabilidade para instalação de um novo modelo de sistema de saneamento no Município de Vitória ou mesmo sua
concessão, via Parceria Publico Privada – PPP.
Alega a representante que detém a concessão, por imperativo legal, por 50 anos, nos termos da Lei Estadual n° 6.871/2001, ratificada pela Lei Complementar n° 325/2005, sendo-lhe assegurada
a manutenção da condição de concessionária exclusiva, posto que
em região metropolitana prevalece o interesse do Estado,
visto que os interesses não são locais, mas comuns.
Neste caso, existem razões que indicam o acolhimento da pretensão contida na peça representativa, com efeito, a tutela de urgência, consubstanciado aqui no pedido de concessão de medida cautelar, encontrando-se amparada em razão da plausibilidade jurídica
do pedido formulado, pois tal pedido encontra-se fundamentado em
posição legal, bem como na linha da jurisprudência dos Tribunais
Superiores, o que será melhor analisado.
Seus requisitos autorizadores são a presença do fumus boni iuris,
consistente na probabilidade da existência do direito, e do periculum in mora, consistente no perigo de dano ou risco ao resultado
útil do processo.
É de se por em relevo tais requisitos, visto que estamos tratando de prestação de serviço público contínuo, relativamente
a saneamento básico, atividade esta desenvolvida direta ou
indiretamente pelo Estado, com o objetivo de proporcionar ao
cidadão as condições necessárias à vida, não podendo ser tal serviço suspenso, sob pena de transgredir direitos constitucionais a ele
assegurados.
E o que vem a ser saneamento básico, a Lei Federal n° 11.445/2007,
assim o define, litteris:
[...]
Art. 3º - [...]
I - saneamento básico é o conjunto de serviços, infraestruturas e instalações operacionais de (i) abastecimento de água
potável; (ii) esgotamento sanitário; (iii) limpeza urbana e
manejo de resíduos sólidos; e (iv) drenagem e manejo de
águas pluviais urbanas. (g.n.)
Acerca da prestação de serviços contínuos, valiosos são os ensinamentos da Professora da Maria Sylvia Zanella Di Pietro, que assim
leciona, verbis:
[...]
“a continuidade do serviço público, em decorrência do qual o
serviço público não pode parar, tem aplicação especialmente com
relação aos contratos administrativos e ao exercício da função
pública”. (g.n.)
No mesmo sentido é o entendimento de Celso Ribeiro Bastos, quando explica o caráter essencial do serviço público, litteris:
[...]
”O serviço público deve ser prestado de maneira contínua,
o que significa dizer que não é passível de interrupção. Isto
ocorre pela própria importância de que o serviço público se reveste,
o que implica ser colocado à disposição do usuário com qualidade
e regularidade, assim como com eficiência e oportunidade”... Essa
continuidade afigura-se em alguns casos de maneira absoluta, quer dizer, sem qualquer abrandamento, como ocorre com
serviços que atendem necessidades permanentes, como é o caso
de fornecimento de água, gás, eletricidade. Diante, pois, da recusa
de um serviço público, ou do seu fornecimento, ou mesmo da cessação indevida deste, pode o usuário utilizar-se das ações judiciais
cabíveis, até as de rito mais célere, como o mandado de segurança
e a própria ação cominatória. (g.n.)
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Assim sendo, postas as condições da prestação do serviço em apreço, que é de suma importância para a manutenção de necessidades
vitais, pois se trata de fornecimento de água e esgotamento sanitário, aliado ao fato de que o serviço em referência, encontra-se
sendo prestado em região metropolitana, com Lei estadual a este
respeito, necessário se faz analisar os requisitos para a concessão
da medida cautelar pleiteada.
Quanto à presença do fumus boni iuris, consistente na probabilidade da existência do direito alegado, sabe-se que, embora todos
os Estados da Federação possuam Companhias Estatais de Saneamento Básico, a titularidade municipal dos serviços de abastecimento de água potável já é questão pacífica no Direito Brasileiro,
pertencendo aos municípios, dado o seu caráter local, quando não
se tratar de região metropolitana.
A situação gerou, frequentemente, dúvidas, se a titularidade é estadual ou municipal, visto que em quase todas as unidades federadas, há a presença de companhias estaduais, constituídas, na
maior parte dos casos, sob a forma de Sociedade de Economia Mista, incumbida, pois, da prestação dos serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário.
Por sua vez, é corriqueiro se encontrar municípios em que o fornecimento de água se dá sem qualquer envolvimento do Estado
ou de empresa estadual, casos em que o Município atua de duas
maneiras.
Na primeira delas, atua por meio de autarquia ou empresa municipal, com o emprego de recursos públicos e o atendimento aos
usuários por meio de servidores públicos, contratados, em regra,
por concurso público.
Na segunda, atua através de concessão, comum ou através de Parceria Pública Privada – PPP, dos serviços a um ente privado que, em
sede de Licitação, sagre-se vencedor ao demonstrar condições para
prestação dos serviços, além dos investimentos, percebendo, neste
caso, na maioria das vezes, a título de remuneração, as tarifas pagas pelos usuários.
Ocorre que, além da competência de caráter local, a CF/88 expressamente atribuiu à União, Estados e Municípios a competência
comum para promoção de melhorias nas condições de saneamento básico, conceito que abrange água, esgoto, gestão de
resíduos sólidos e drenagem de água de chuva, como transcrita, verbis:
[...]
Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios:
[...]
IX - promover programas de construção de moradias e a melhoria
das condições habitacionais e de saneamento básico; (g.n.)
Referida opção constitucional pela inserção dos serviços de saneamento básico no âmbito de atuação das três esferas federativas demonstra sua relevância, atribuída pelo constituinte de 1988
à regular prestação destes serviços.
Desta maneira, sob a ótica constitucional da promoção do bem-estar social, como dever estatal, os serviços de saneamento básico possuem notória relevância, tendo em vista que, quando
efetivamente prestados e em níveis satisfatórios, possuem,
comprovadamente, impacto direto na redução de doenças
e das taxas de mortalidade, ou seja, promovem a melhoria das
condições de vida da população diretamente interessada.
Voltando à questão da titularidade dos serviços, necessário mencionar que, não obstante a “promoção de melhorias” no sistema de saneamento básico consista em competência comum
a todas as esferas da Federação (art. 23, IX da CF), não há,
na CF/88 expressa designação da titularidade destes serviços, o que foi alvo, por muitos anos, de intensa divergência doutrinária e inclusive jurisprudencial.
Obviamente que a tese da titularidade municipal dos serviços
de saneamento básico resulta de interpretação do art. 30, inciso V, da Constituição Federal, segundo o qual “compete aos Municípios organizar e prestar, diretamente, ou sob regime de concessão
ou permissão, os serviços públicos de interesse local, incluído o
de transporte coletivo, que tem caráter essencial”.
Assim, o entendimento de que o saneamento básico constituiria
serviço público de interesse local, portanto, conduziu boa parte
da doutrina e da jurisprudência a sustentar a titularidade municipal.
Entrementes, a titularidade estadual dos serviços, nos casos de instituição de Região Metropolitana, a partir de interpretação do
art. 25, § 3.º da Constituição Federal de 1988, ganhou força, em
interpretação dada pelo Excelso Pretório.
Sendo certo que o aparelhamento das Companhias Estaduais de
Saneamento Básico, realizado nas décadas de 1970 e 1980, em
razão da instituição do PLANASA - Plano Nacional de Saneamento,
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através da Lei Federal n.º 6.528/78, funcionou como indutor deste
sistema, vez que condicionava o repasse de recursos da União
para saneamento à existência de Companhia Estadual, reforçando a tese da titularidade estadual destes serviços.
Todavia, a questão restou definitivamente pacificada, quando da
decisão, em 2012, pelo Supremo Tribunal Federal, no bojo da Ação
Direta de Inconstitucionalidade nº 1.842/RJ, cuja ementa foi a seguinte, litteris:
[...]
Ação direta de inconstitucionalidade. Instituição de região metropolitana e competência para saneamento básico. Ação direta de inconstitucionalidade contra Lei Complementar n. 87/1997,
Lei n. 2.869/1997 e Decreto n. 24.631/1998, todos do Estado do
Rio de Janeiro, que instituem a Região Metropolitana do Rio de
Janeiro e a Microrregião dos Lagos e transferem a titularidade do poder concedente para prestação de serviços públicos
de interesse metropolitano ao Estado do Rio de Janeiro. 2.
Preliminares de inépcia da inicial e prejuízo. Rejeitada a preliminar
de inépcia da inicial e acolhido parcialmente o prejuízo em relação aos arts. 1º, caput e § 1º; 2º, caput; 4º, caput e incisos I a
VII; 11, caput e incisos I a VI; e 12 da LC 87/1997/RJ, porquanto
alterados substancialmente. 3. Autonomia municipal e integração
metropolitana. A Constituição Federal conferiu ênfase à autonomia
municipal ao mencionar os municípios como integrantes do sistema
federativo (art. 1º da CF/1988) e ao fixá-la junto com os estados
e o Distrito Federal (art. 18 da CF/1988). A essência da autonomia municipal contém primordialmente (i) autoadministração, que implica capacidade decisória quanto aos interesses locais,
sem delegação ou aprovação hierárquica; e (ii) autogoverno, que
determina a eleição do chefe do Poder Executivo e dos representantes no Legislativo. O interesse comum e a compulsoriedade
da integração metropolitana não são incompatíveis com a
autonomia municipal. O mencionado interesse comum não
é comum apenas aos municípios envolvidos, mas ao Estado
e aos municípios do agrupamento urbano. O caráter compulsório da participação deles em regiões metropolitanas, microrregiões e aglomerações urbanas já foi acolhido pelo Pleno do STF
(ADI 1841/RJ, Rel. Min. Carlos Velloso, DJ 20.9.2002; ADI 796/ES,
Rel. Min. Néri da Silveira, DJ 17.12.1999). O INTERESSE COMUM
INCLUI FUNÇÕES PÚBLICAS E SERVIÇOS QUE ATENDAM A
MAIS DE UM MUNICÍPIO, assim como os que, restritos ao
território de um deles, sejam de algum modo dependentes,
concorrentes, confluentes ou integrados de funções públicas, bem como serviços supramunicipais. 4. Aglomerações
urbanas e saneamento básico. O art. 23, IX, da Constituição
Federal conferiu competência comum à União, aos estados e
aos municípios para promover a melhoria das condições de
saneamento básico. Nada obstante a competência municipal do poder concedente do serviço público de saneamento
básico, o alto custo e o monopólio natural do serviço, além
da existência de várias etapas – como captação, tratamento, adução, reserva, distribuição de água e o recolhimento,
condução e disposição final de esgoto – que comumente ultrapassam os limites territoriais de um município, indicam
a existência de interesse comum do serviço de saneamento
básico. A função pública do saneamento básico frequentemente
extrapola o interesse local e passa a ter natureza de interesse comum no caso de instituição de regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões, nos termos do art. 25, §
3º, da Constituição federal. para o adequado atendimento
do interesse comum, a integração municipal do serviço de
saneamento básico pode ocorrer tanto voluntariamente, por
meio de gestão associada, empregando convênios de cooperação ou consórcios públicos, consoante o arts. 3º, II, e
24 da Lei Federal 11.445/2007 e o art. 241 da Constituição
Federal, COMO COMPULSORIAMENTE, NOS TERMOS EM QUE
PREVISTA NA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL QUE INSTITUI
AS AGLOMERAÇÕES URBANAS. A instituição de regiões metropolitanas, aglomerações urbanas ou microrregiões pode vincular
a participação de municípios limítrofes, com o objetivo de
executar e planejar a função pública do saneamento básico,
seja para atender adequadamente às exigências de higiene
e saúde pública, seja para dar viabilidade econômica e técnica aos municípios menos favorecidos. Repita-se que este caráter compulsório da integração metropolitana não esvazia
a autonomia municipal. 5. Inconstitucionalidade da transferência
ao estado-membro do poder concedente de funções e serviços públicos de interesse comum. O estabelecimento de região metropolitana não significa simples transferência de competências para o
estado. O interesse comum é muito mais que a soma de cada
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interesse local envolvido, pois a má condução da função de
saneamento básico por apenas um município pode colocar
em risco todo o esforço do conjunto, além das consequências para a saúde pública de toda a região. O parâmetro para
aferição da constitucionalidade reside no respeito à divisão de responsabilidades entre municípios e estado. É necessário evitar que
o poder decisório e o poder concedente se concentrem nas mãos
de um único ente para preservação do autogoverno e da autoadministração dos municípios. Reconhecimento do poder concedente
e da titularidade do serviço ao colegiado formado pelos municípios
e pelo estado federado. A participação dos entes nesse colegiado
não necessita de ser paritária, desde que apta a prevenir a concentração do poder decisório no âmbito de um único ente. A participação de cada Município e do Estado deve ser estipulada em cada
região metropolitana de acordo com suas particularidades, sem que
se permita que um ente tenha predomínio absoluto. Ação julgada
parcialmente procedente para declarar a inconstitucionalidade da
expressão “a ser submetido à Assembleia Legislativa” constante do
art. 5º, I; e do § 2º do art. 4º; do parágrafo único do art. 5º; dos
incisos I, II, IV e V do art. 6º; do art. 7º; do art. 10; e do § 2º do
art. 11 da Lei Complementar n. 87/1997 do Estado do Rio de Janeiro, bem como dos arts. 11 a 21 da Lei n. 2.869/1997 do Estado do
Rio de Janeiro. 6. Modulação de efeitos da declaração de inconstitucionalidade. Em razão da necessidade de continuidade da prestação da função de saneamento básico, há excepcional interesse
social para vigência excepcional das leis impugnadas, nos termos
do art. 27 da Lei n. 9868/1998, pelo prazo de 24 meses, a contar da
data de conclusão do julgamento, lapso temporal razoável dentro
do qual O LEGISLADOR ESTADUAL DEVERÁ REAPRECIAR O
TEMA, CONSTITUINDO MODELO DE PRESTAÇÃO DE SANEAMENTO BÁSICO NAS ÁREAS DE INTEGRAÇÃO METROPOLITANA, DIRIGIDO POR ÓRGÃO COLEGIADO COM PARTICIPAÇÃO
DOS MUNICÍPIOS PERTINENTES E DO PRÓPRIO ESTADO DO
RIO DE JANEIRO, sem que haja concentração do poder decisório
nas mãos de qualquer ente. (g.n.)
Por ocasião daquele julgamento, o Excelso Pretório fixou entendimento de que (i) a titularidade dos serviços de saneamento
básico é, de fato, municipal (confirmando julgados anteriores do
próprio Supremo), e (ii) somente no caso das Regiões Metropolitanas há a gestão do sistema de maneira compartilhada
entre o Estado e os Municípios, a ser exercida de forma “colegiada”, em Assembleias que congreguem a participação de
todos os Prefeitos e do Governador do Estado.
Pode, ainda, em se tratando de Região Metropolitana, a atuação
do Estado no campo do abastecimento de água ser possível, mediante a delegação municipal destes serviços à Companhia
Estadual, via Contrato de Programa, figura jurídica equiparada a
um Contrato de Concessão, mas possuindo entes públicos nos dois
polos, de maneira compulsória, nos termos definidos em lei complementar de iniciativa do Estado, cabendo a este política de gestão
do sistema, em face da transcendência do interesse comum
para além dos limites da municipalidade.
A esse respeito, a Lei 11.445/2007, estabelece as diretrizes nacionais para o saneamento básico, e assim, consideradas as peculiaridades de cada unidade da federação e respectivos municípios,
nenhum ato ou ação relativa à questão do saneamento básico pode
se afastar ou contrapor o que prevê a referida lei, como transcrita,
in verbis:
[...]
Art. 16. A prestação regionalizada de serviços públicos de
saneamento básico poderá ser realizada por:
I - órgão, autarquia, fundação de direito público, consórcio público,
empresa pública ou sociedade de economia mista estadual, do
Distrito Federal, ou municipal, na forma da legislação;
II - empresa a que se tenham concedido os serviços. (g.n.)
Estabelece, ainda, referida lei, o seguinte, no que se refere ao objeto da representação, como transcrita:
[...]
Art. 11. São condições de validade dos contratos que tenham por
objeto a prestação de serviços públicos de saneamento básico:
I - a existência de plano de saneamento básico;
II - a existência de estudo comprovando a viabilidade técnica e econômico-financeira da prestação universal e integral
dos serviços, nos termos do respectivo plano de saneamento
básico;
III - a existência de normas de regulação que prevejam os
meios para o cumprimento das diretrizes desta Lei, incluindo
a designação da entidade de regulação e de fiscalização;
IV - a realização prévia de audiência e de consulta públicas sobre
o edital de licitação, no caso de concessão, e sobre a minuta do
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contrato.
§ 1o Os planos de investimentos e os projetos relativos ao contrato
deverão ser compatíveis com o respectivo plano de saneamento
básico.
§ 2o Nos casos de serviços prestados mediante contratos de concessão ou de programa, as normas previstas no inciso III do
caput deste artigo deverão prever:
I - a autorização para a contratação dos serviços, indicando os
respectivos prazos e a área a ser atendida;
II - a inclusão, no contrato, das metas progressivas e graduais de
expansão dos serviços, de qualidade, de eficiência e de uso racional
da água, da energia e de outros recursos naturais, em conformidade com os serviços a serem prestados;
III - as prioridades de ação, compatíveis com as metas estabelecidas;
IV - as condições de sustentabilidade e equilíbrio econômico-financeiro da prestação dos serviços, em regime de eficiência, incluindo:
a) o sistema de cobrança e a composição de taxas e tarifas;
b) a sistemática de reajustes e de revisões de taxas e tarifas;
c) a política de subsídios;
V - mecanismos de controle social nas atividades de planejamento, regulação e fiscalização dos serviços; (g.n.).
Em sendo assim, a atividade de regulação pode ser compreendida como sendo a função administrativa desempenhada pelo
Poder Público para normatizar, controlar e fiscalizar as atividades econômicas ou a prestação de serviços públicos por particulares.
Neste caso, a preliminar arguida pela CESAN se confunde como o
mérito da pretensão aduzida, visto que se o Município não possuir,
isoladamente, a competência para dispor sobre o saneamento básico, por óbvio não poderá ele legislar acerca do tema, razão pela
qual não se aprecia tal preliminar no que se refere aos requisitos
para concessão da tutela de urgência cautelar pleiteada.
Além do que, a regulação parte da ideia de que o Estado, ao invés
de prestar materialmente os serviços, tidos como essenciais à população, passou a controlar sua prestação, por meio da expedição de regras para os prestadores de serviços públicos.
No lecionar de Marçal Justen Filho: “não significa negar a responsabilidade estatal pela promoção do bem-estar, mas alterar os
instrumentos para realização dessas tarefas”.
Da leitura dos dispositivos legais supra, em cotejo com a matéria
fática e de direito constantes do bojo processual, percebe-se que
a CESAN opera o sistema de saneamento básico do Município
de Vitória há décadas, tendo em seu favor inclusive os termos da Lei Estadual n° 6.871/2001 e Lei Complementar n°
325/2005, a seguir transcritas, respectivamente:
[...]
Art. 3° Nos termos da legislação em vigor, a Companhia Espírito-Santense de Saneamento, CESAN é confirmada como
concessionária dos serviços públicos de saneamento básico
para todas as situações definidas no Art. 9° da Lei Complementar n° 204 de 22 de junho de 2001, ficando assegurada
a manutenção desta condição pelo prazo de 50 (cinqüenta)
anos contados da promulgação desta Lei.
[...]
Art. 5º Nos termos da legislação em vigor, a Companhia Espírito-Santense de Saneamento CESAN é confirmada como concessionária dos serviços públicos de saneamento básico para
todas as situações definidas nos incisos l e III, do artigo 4°
desta Lei Complementar e, a teor da Lei Estadual n° 6.871, de
14.11.2001, está assegurada a manutenção desta condição
pelo prazo de 50 (cinqüenta) anos contados da promulgação
dessa Lei. (g.n.)
Vê-se, neste caso, que a empresa Companhia Nacional de Saneamento - CONASA procurou a Prefeitura de Vitória e manifestou
interesse em promover o estudo para um novo modelo para
o sistema de água e esgoto da Capital, tendo apresentado
um pré-projeto que teria “indicado a viabilidade de uma
nova concessão, ou uma Parceria Público Privada – PPP”,
não havendo nenhuma manifestação ou demonstração de interesse
do Poder Público anteriormente a tal ação por parte da CONASA.
Assim, em razão da autorização concedida pela CDV, volta-se à
questão nodal, qual seja, o poder decisório do município de Vitória
para dispor, isoladamente, quanto ao saneamento de Vitória, visto que Supremo Tribunal Federal - STF esclareceu que deve ser
criado um órgão colegiado em cada região metropolitana, de
acordo com as peculiaridades de cada região, com a participação
dos interessados (Estado e Municípios), com iniciativa do
Estado, competente para legislar a este respeito, ou então,
pode haver a compulsoriedade, nos termos definidos em lei
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complementar, sem que se esvazie, por completo, a atuação
das municipalidades envolvidas.
Obviamente, não pode prevalecer o interesse de um determinado
ente federativo sobre a decisão ou interesse dos demais entes da
Federação diretamente interessados, in casu, aqueles que compõem a região metropolitana, sobretudo num momento de
recursos hídricos escassos.
Isto fica evidente ante os termos da manifestação do Ministro Gilmar Mendes, em que mencionou, ao proferir seu voto, que a região metropolitana “terá 24 meses para elaborar UM NOVO
MODELO DE PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DAS FUNÇÕES PÚBLICAS DE INTERESSE COMUM NAS REGIÕES METROPOLITANAS, aglomerações urbanas e microrregiões em seu território, estabelecendo uma gestão compartilhada entre os
Municípios e o Estado, sem que se tenha a concentração do
poder decisório em qualquer um dos entes federados, garantida, ainda, a participação popular no processo decisório”.
Nesse compasso, os integrantes de determinada região metropolitana poderão estabelecer conjuntamente, as bases de um Plano
regionalizado, com o intuito de garantir um serviço de saneamento básico de qualidade a todos os Municípios dessa região, sob a orientação da legislação estadual que disporá a
este respeito, com iniciativa do governo do Estado.
Até porque, em se tratando de saneamento básico, esse interesse é fundamental, tendo em vista que, além da prestação dos
serviços envolver investimentos vultosos, o fornecimento de água
inadequado ou o despejo de esgoto realizado de forma irregular,
por qualquer integrante da região metropolitana, também afetará
os demais integrantes da região, ou seja, não é um sistema de
saneamento básico isolado, mas sim integrado.
A respeito do tema, há decisões recentes de nossos Tribunais, no
seguinte sentido, in verbis:
[...]
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Lei do Município de
Paulínia nº 2.922/2008 que avoca exclusiva titularidade e regulação
dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário no
município, pertencente à Região Metropolitana de Campinas. Rejeição da matéria preliminar. INVASÃO DE COMPETÊNCIA. SERVIÇO
PÚBLICO DE SANEAMENTO NAS REGIÕES METROPOLITANAS QUE É
DE INTERESSE COMUM DOS MUNICÍPIOS INTEGRANTES, DE COMPETÊNCIA DO ESTADO. PREDOMÍNIO DO INTERESSE REGIONAL
SOBRE O LOCAL. Violação dos arts. Io, 152, IV e parágrafo único,
153, caput e § Io, e 154, 216, § 2o, da CE. Procedência da ação, rejeitada a preliminar. (TJSP; Proc. 0348562-21.2010.8.26.0000; Ac.
5498882; São Paulo; Órgão Especial; Rel. Des. David Eduardo Jorge
Haddad; Julg. 14/09/2011; DJESP 21/11/2011) AÇÃO DIRETA DE
INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL QUE PROÍBE COBRANÇA DE TAXA DE COLETA DE ESGOTO DOMICILIAR NO ÂMBITO DO
MUNICÍPIO. REGIÃO METROPOLITANA. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA E MATERIAL DO ESTADO PARA ORGANIZAR E PRESTAR SERVIÇOS PÚBLICOS DE INTERESSE METROPOLITANO. FERIMENTO AO
PRINCÍPIO FEDERATIVO. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA.
1. Não obstante os municípios detenham competência para legislar
sobre assuntos de interesse local, quando tai s serviços são prestados no âmbito de região metropolitana, A COMPETÊNCIA MATERIAL
E LEGISLATIVA PASSA A SER DO ESTADO, O QUE DECORRE DIRETAMENTE DO OBJETIVO DE INTEGRAÇÃO DE POLÍTICAS DE INTERESSE COMUM INERENTE À CRIAÇÃO DESSAS REGIÕES, consoante
dispõe o art. 2º, da Lei Complementar nº 318/04. 2. A Constituição
Estadual atribui ao estado a competência legislativa para fixar as
tarifas públicas dos serviços de sua competência (art. 19, V), e preceitua, em seu art. 244, § 6º, que a política de saneamento básico
do município deverá ser compatibilizada com a do estado. 3. Dessa
forma, resta evidenciada a invasão legislativa praticada pela Câmara de Vereadores de Cariacica. 4. Ação julgada procedente para
declarar inconstitucional a Lei Municipal nº 4.395/05, de Cariacica/
ES, em sua integralidade. (TJE; ADI 0003552-67.2006.8.08.0000;
Tribunal Pleno; Rel. Des. Arnaldo Santos Souza; Julg. 13/09/2012;
DJES 25/09/2012)
LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. Devidamente composto o polo passivo. Contencioso abstrato de constitucionalidade é
processo de natureza objetiva, cuja participação é consentida aos
órgãos ou às autoridades das quais emanou a Lei ou o ato normativo impugnado (art. 6º, da Lei nº 9.868/99). POSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO Afigura-se, como posto, juridicamente possível
o pedido. Sustenta o autor a incompatibilidade da legislação
impugnada com dispositivos da Constituição Estadual (arts.
152, inciso IV e parágrafo único, 153, caput e parágrafo 1º,
154, caput e 205, caput e inciso V), além de ausência de harmonia com normas suplementares editadas pelo Estado (LCE nº
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1.025/2007), dentro de sua competência atribuída pela Constituição. Afasto as preliminares. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Leis municipais nºs 7.095, 7.096 e 7.102, todas de 20
de dezembro de 2012, instituindo a Política Municipal dos Serviços
Públicos de Abastecimento de Água e do Esgotamento Sanitário no
Município de Guarulhos, a contratação de Parceria Público-Privada, precedida de concorrência pública, pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Guarulhos SAEE; e a Agência
Reguladora dos Serviços Públicos de Saneamento Básico daquele município. Inconstitucionalidade. Município de Guarulhos que integra a região metropolitana de São Paulo. Não se
trata de interesse exclusivamente local. IMPRESCINDÍVEL
A PARTICIPAÇÃO DO ESTADO PARA DISCIPLINAR MATÉRIA
SOBRE O SERVIÇO DE SANEAMENTO BÁSICO EM REGIÕES
METROPOLITANAS. Afronta aos arts. 152, incisos III, IV e parágrafo único; 153, caput e parágrafo 1º; 154, caput e 205, caput e
inciso V, todos da Constituição Estadual. Procedente a ação. (TJSP;
DIN 2071833-93.2013.8.26.0000; Ac. 8429058; São Paulo; Órgão
Especial; Rel. Des. Evaristo dos Santos; Julg. 08/04/2015; DJESP
20/05/2015) – g.n.
Esclarecedoras, ainda, são as palavras do relator, nos embargos
de declaração - ED nº 2.071.833-93.2013.8.26.0000/50001 – São
Paulo, em que fora embargante a PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS e embargado o GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO, nos autos do Processo nº 7095/2012, vejamos:
[...]
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Contradição quanto a se colher manifestação do Governador ou do representante da Região Metropolitana. Ocorrência. Correção. CABE AO ESTADO ESTABELECER AS
DIRETRIZES PARA AS REGIÕES METROPOLITANAS (ART. 5º,
§ 2º, PARTE FINAL, DA LC Nº 1.139/11). DELE A COMPETÊNCIA PARA ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DOS
SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO. Deve ser ouvido o Governador, inclusive, na qualidade de único autor da ação, quanto à
modulação de efeitos de inconstitucionalidade já reconhecida. Embargos acolhidos, sem alteração do julgado. 1. Trata-se de embargos de declaração de v. aresto (fls. 141/149 do apenso) acolhendo,
em parte, embargos de declaração de v. aresto (fls. 355/386 do
apenso) julgando procedente ação direta de inconstitucionalidade,
tendo por objeto as Leis nº 7.095, 7.096 e 7.102, todas de 20.12.12,
ao instituírem, respectivamente, a) a Política Municipal dos Serviços
Públicos de Abastecimento de Água e do Esgotamento Sanitário no
Município de Guarulhos; b) a contratação de Parceria Público-Privada, precedida de concorrência pública, pelo Serviço Autônomo de
Água e Esgoto de Guarulhos SAEE; c) a Agência Reguladora dos
Serviços Públicos de Saneamento Básico daquele Município. Apontou contradição. Equivocado determinar a manifestação do Governador do Estado como representante da Região Metropolitana
quando essa função é exercida, atualmente, pelo Prefeito Municipal
de São Paulo Lei nº 1.139/11. Daí a declaração (fls. 01/03). É o
relatório. 2. Acolho os embargos. A sentença ou o acórdão comporta embargos de declaração tão somente quando houver obscuridade ou contradição ou for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o Juiz ou Tribunal (art. 535, I e II do CPC). A contradição,
segundo ARAKEN DE ASSIS: “... decorre da existência de proposições inconciliáveis entre si nos elementos do provimento e de um
elemento em ralação ao(s) outro(s). As proposições inconciliáveis
consistem na afirmação e na negação simultâneas de algo.” (“Manual dos Recursos” Ed. Revista dos Tribunais 2011 p. 623 item
66.2.3). Consequentemente, a viabilizadora de aclaramento em
embargos de declaração não é aquela eventualmente existente entre a decisão e a tese defendida pelos embargantes. Como se tem
julgado: “A contradição que autoriza os embargos de declaração é
do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com
o entendimento da parte.” (STJ REsp nº 218.528-Edcl j. de 07.02.02
Rel. Min. CESAR ROCHA in THEOTÔNIO NEGRÃO “Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor” Ed. Saraiva 2014 art.
535, nota 14b p. 730). Ela se apresenta senão como a intrínseca,
interna, ínsita ao julgamento, de sorte a torná-lo incompreensível,
inexequível ou ininteligível. Inadvertidamente constou no v. aresto:
“Portanto, modulo os efeitos da decisão para que, em 120 (cento e
vinte) dias, a contar do julgamento dos presentes embargos de
declaração, o Município de Guarulhos adeque o Contrato nº
056/2014 e consequentes obras decorrentes, em nome do interesse regional, bem como os demais firmados na vigência das leis
declaradas inconstitucionais, ouvindo, para tanto, o Governador do
Estado de São Paulo representante da região metropolitana.” (fls.
144/145 dos embargos anteriores). Efetivamente, há contradição a considerar. No entanto, ela se resolve pela exclusão da
expressão “... representante da região metropolitana” e não
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do “Governador do Estado de São Paulo”. 4 Deve ser ouvido
mesmo do Governador do Estado de São Paulo, até porque, conforme consta da mencionada Lei Complementar Estadual nº 1.139, de
16 de junho de 2011, as deliberações do Conselho de Desenvolvimento devem ser compatibilizadas com as diretrizes fixadas pela
União e pelo Estado (art. 5º, § 2º, da LC nº 1.139/11), e é nessa
qualidade que se pretende a manifestação do representante
do Chefe do Poder Executivo do Estado de São Paulo. O v.
aresto observou a relevância regional da questão, quando
necessariamente deve o Estado-Membro atuar, ressalte-se,
em conjunto com os Municípios pertencentes à Região Metropolitana. Como lá consignado: “Em que pesem os argumentos
do Chefe do Executivo e da Casa Legislativa Municipal, a matéria
tratada nos diplomas legislativos ora objurgados Leis Municipais nºs
7.095, 7.096 e 7.102, todas de 20 de dezembro de 2012, instituindo, respectivamente, a) a Política Municipal dos Serviços Públicos
de Abastecimento de Água e do Esgotamento Sanitário no Município
de Guarulhos; b) a contratação de Parceria Público-Privada, precedida de concorrência pública, pelo Serviço Autônomo de Água e
Esgoto de Guarulhos SAEE; c) a Agência Reguladora dos Serviços
Públicos de Saneamento Básico daquele Município adquire relevância regional, e não exclusivamente local.” “O Município de Guarulhos integra a Região Metropolitana de São Paulo, instituída pelo
Estado por lei complementar. De caráter compulsório, frise-se, essa
participação (LCE nº 1.139/2011), como já reconheceu o C. Supremo Tribunal Federal (ADI 1.841-RJ, Rel. Min. CARLOS VELLOSO, DJ
20.09.02 e ADI 796-ES, Rel. Min. NÉRI DA SILVEIRA, DJ 17.12.99).
DAÍ A COMPETÊNCIA INVOCADA PELO ENTE ESTADUAL PARA A ORGANIZAÇÃO, O PLANEJAMENTO E A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE
SANEAMENTO BÁSICO. APENAS OS ENTES MUNICIPAIS NÃO
INSERIDOS NO CONTEXTO DE REGIÕES METROPOLITANAS
DETÉM A EXCLUSIVA GESTÃO DESSES SERVIÇOS.” “A propósito, observa REGINA MARIA MACEDO NERY FERRARI:” “A Região
Metropolitana advém de áreas urbanas que se vão aglomerando em
torno de um Município, eliminando as áreas rurais, fazendo surgir
uma área urbana única, o que vem exigir a integração da organização, planejamento e execução de funções de interesse comum entre todas as unidades componentes.” “A competência para criação de regiões metropolitanas, que na Constituição anterior
era da União, passa, na nossa atual Lei Fundamental, à competência do Estado-membro, que a exercitará através de lei
complementar.” “As Regiões Metropolitanas são entidades
administrativas que congregam vários Municípios limítrofes
de um Estado da Federação, sendo que deverão ser organizadas por norma da entidade interessada, em que pese suas
decisões não anularem a autonomia municipal. Assim, são órgãos de planejamento que visam à realização de funções públicas
de interesse comum de vários Municípios.” (grifei “Direito Municipal” Ed. Revista dos Tribunais 2012 p. 84).” (...) “Nem se alegue,
como pretendem a ASSEMAE e a ABCON (fls. 253/259 e 289/325),
ter a ADI nº 1.842/RJ firmado a competência dos municípios para
legislar sobre o tema. Ao contrário. ENTENDEU-SE SER IMPRESCINDÍVEL A PARTICIPAÇÃO DO ESTADO PARA DISCIPLINAR
MATÉRIA SOBRE O SERVIÇO DE SANEAMENTO BÁSICO EM
REGIÕES METROPOLITANAS, EXATAMENTE COMO ACIMA
TRANSCRITO. Deve haver colaboração, coparticipação, solidariedade, ainda que proporcional no regramento dos assuntos metropolitanos quanto ao saneamento básico.” (destaques em especial
fls. 377/378 e 385 dos autos principais). Embora possa o Conselho
de Desenvolvimento da Região Metropolitana de São Paulo (atualmente, segundo alegação não comprovada, presidida pelo Prefeito
da Capital Fernando Haddad) deliberar sobre questões relacionadas
à metrópole, no presente caso, ENTENDEU-SE IMPRESCINDÍVEL A MANIFESTAÇÃO DO GOVERNADOR DO ESTADO, COMO
REPRESENTANTE DO ESTADO-MEMBRO, NA MEDIDA EM QUE
A ELE CABE, À LUZ DAS DIRETRIZES FIRMADAS PELO ESTADO QUANTO À MATÉRIA DE SANEAMENTO BÁSICO, COMPATIBILIZAR O DECIDIDO NO V. ACÓRDÃO DESTE C. Órgão Especial com os contratos e as obras do Município de Guarulhos. Assim não fosse, como se admite tão somente para argumentar, pela
qualidade de único autor da presente ação, totalmente pertinente
ouvi-lo sobre a modulação dos efeitos da inconstitucionalidade já
reconhecida. Daí a necessidade de acolher os embargos de declaração para, manter, apenas “... Governador do Estado de São Paulo...”, e excluir a expressão “representante da região metropolitana”, constantes do aresto ora embargado (fls. 144/145 dos anteriores embargos). É caso de acolher, portanto, os embargos declaratórios para sanar a apontada contradição, todavia, sem qualquer
alteração do resultado. Mais não é preciso acrescentar. 3. Acolho os
embargos, identificando contradição no aresto anterior, para excluir
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dele a expressão “representante da região metropolitana”, sem alterar o resultado. EVARISTO DOS SANTOS - Relator (g.n.)
Em assim sendo, claro está que é imprescindível a participação
do Estado para disciplinar matéria sobre o serviço de saneamento básico em regiões metropolitanas, como ocorre in casu,
passando a competência legislativa a ser do Estado, o que
decorre diretamente do objetivo de integração de políticas
de interesse comum inerente à criação dessa região metropolitana, o que inviabiliza a atuação isolada do Município de
Vitória, por meio da CDV, sob pena de invasão de competência constitucionalmente estabelecida.
Desta maneira, num juízo de cognição sumária, próprio das medidas de urgência, entendo que assiste razão à representante,
quando afirma que há interesse comum no saneamento básico da
região metropolitana, sendo necessária uma integração entre os
Municípios e o Estado, com a finalidade de viabilizar a organização, execução e planejamento das funções públicas de interesse comum, de maneira que o Município de Vitória, através
da CDV, não possui competência isolada para dispor acerca
do saneamento básico na região metropolitana.
Cabe, pois, ao Estado legislar acerca do saneamento básico, estabelecendo diretrizes, disciplinando a participação dos demais entes
que compõem sobredita região, de maneira a preservar o interesse
comum dos entes nas áreas de tais aglomerações urbanas.
Desta maneira restaram sobejadamente demonstradas as razões
pelas quais se reconhece a presença do fumus boni iuris, em franca ocorrência de afronta aos dispositivos da legislação de regência,
em interpretação dada acerca da matéria pelo Excelso Pretório.
Já no que se refere à presença do periculum in mora, consubstanciado, aqui, no fato de que a autorização concedida pela CDV, se
levada a efeito, poderá ensejar prejuízos enormes aos cofres públicos municipais, ou a terceiro, sobretudo porque um estudo desta
magnitude não se pode ter por gratuito, devendo ser suportado
em algum momento de maneira direta ou indireta por quem
tenha interesse na realização de nova concessão.
Evidencia-se mais ainda, referido requisito, periculum in mora,
quando analisada a forma de constituição da CESAN, Sociedade
Anônima, com capital aberto (cujo acionista majoritário é o Estado), sujeita às oscilações do mercado que se concretizam em face
de informações de caráter relevante, e, neste caso, o trâmite
de processo administrativo pelo comitê gestor da CDV, após
autorização concedida para se promover estudo de viabilidade para nova concessão, como se está a veicular pela mídia
jornalística, com o fim de se retirar a operação do sistema
da titularidade da CESAN, de per si já provoca prejuízo à atuação
da companhia, em razão da repercussão no mercado de capitais.
A este respeito, a CF/88, relativamente à própria genética das empresas estatais, estabeleceu, em seu art. 173 que “a exploração direta de atividade econômica pelo Estado só será permitida quando
necessária aos imperativos da segurança nacional ou a relevante
interesse coletivo”, sendo este o caso dos autos, portanto age a
CESAN nos limites da legislação que salvaguarda seu direito, estando demonstrada a presença do periculum in mora.
Dessa forma, entende-se que se mostra indispensável a concessão
da tutela de urgência cautelar, inaudita altera pars, em razão da
presença dos requisitos autorizadores para concessão da medida,
quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora, nos
termos em que fora requerido pela representante, em face dos fundamentos de fato e de direito antes aduzidos.
3. DA MEDIDA DE URGÊNCIA CAUTELAR ORA CONCEDIDA:
O Excelso Pretório já pacificou o entendimento quanto à competência dos Tribunais de Contas para concessão de medidas cautelares,
vez que se mostra atividade intrínseca à consecução da competência constitucionalmente estabelecida aos Tribunais de Contas,
vejamos:
[...]
CAUTELAR. LEGITIMIDADE. DOUTRINA DOS PODERES IMPLÍCITOS. PRECEDENTE (STF). CONSEQÜENTE POSSIBILIDADE DE O TRIBUNAL DE CONTAS EXPEDIR PROVIMENTOS
CAUTELARES, MESMO SEM AUDIÊNCIA DA PARTE CONTRÁRIA, DESDE QUE MEDIANTE DECISÃO FUNDAMENTADA. DELIBERAÇÃO DO TCU, QUE, AO DEFERIR A MEDIDA CAUTELAR, JUSTIFICOU, EXTENSAMENTE, A OUTORGA DESSE PROVIMENTO DE URGÊNCIA. PREOCUPAÇÃO DA CORTE DE CONTAS
EM ATENDER, COM TAL CONDUTA, A EXIGÊNCIA CONSTITUCIONAL
PERTINENTE À NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO DAS DECISÕES ESTATAIS. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO EM CUJO ÂMBITO TERIAM SIDO OBSERVADAS AS GARANTIAS INERENTES À CLÁUSULA CONSTITUCIONAL DO “DUE PROCESS OF LAW”. DELIBERAÇÃO
FINAL DO TCU QUE SE LIMITOU A DETERMINAR, AO DIRETOR-
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-PRESIDENTE DA CODEBA (SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA), A
INVALIDAÇÃO DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO E DO CONTRATO
CELEBRADO COM A EMPRESA A QUEM SE ADJUDICOU O OBJETO
DA LICITAÇÃO. INTELIGÊNCIA DA NORMA INSCRITA NO ART. 71,
INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO. APARENTE OBSERVÂNCIA, PELO
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, NO CASO EM EXAME, DO PRECEDENTE QUE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL FIRMOU A RESPEITO
DO SENTIDO E DO ALCANCE DESSE PRECEITO CONSTITUCIONAL
(MS 23.550/DF, REL. P/ ACÓRDÃO O MIN. SEPÚLVEDA PERTENCE).
INVIABILIDADE DA CONCESSÃO, NO CASO, DA MEDIDA LIMINAR
PRETENDIDA, EIS QUE NÃO ATENDIDOS, CUMULATIVAMENTE, OS
PRESSUPOSTOS LEGITIMADORES DE SEU DEFERIMENTO. MEDIDA
CAUTELAR INDEFERIDA. DECISÃO: Trata-se de mandado de segurança, com pedido de medida cautelar, impetrado contra deliberação, que, emanada do E. Tribunal de Contas da União (Processo
TC-008.538/2006-0), acha-se consubstanciada em acórdão assim
ementado (fls. 35/36EMENTA: TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO.
PODER GERAL DE) – g.n.
Assim sendo, mostra-se necessário a concessão da medida cautelar, a fim de que se determine ao Município de Vitória, à CDV e à
CONASA a suspensão dos atos posteriores à aprovação, pelo conselho gestor de Parcerias Público Privadas da CDV, do pré-projeto de
estudo de concessão dos serviços prestados pela CESAN, inclusive
quanto à realização de qualquer estudo sobre o tema, determinando-se, ainda, que o Município e a CDV suspendam
o procedimento administrativo, em referência, ou quaisquer
outros que estejam em curso, relativamente matéria em
apreço, tal qual pleiteado pela CESAN.
Em sendo assim, tendo sido concedida a medida, tal qual previsto
no art. 124 da Lei Complementar Estadual nº 621/2012, como antes afirmado, decorrendo de fundado receio de grave lesão ao erário ou a direito alheio e de risco de ineficácia da decisão de mérito a
ser proferida por este Tribunal, serve a presente para submeter
ad referendum tal decisão ao Colegiado do Plenário deste
Egrégio Tribunal de Contas.
Deste modo, em razão dos atos e fatos antes descritos, VOTO nos
termos do art. 288, XI, do Regimento Interno, submetendo ad referendum a decisão, antes indicada, ao Plenário deste Egrégio Tribunal de Contas, no sentido de que assim proceda:
1. CONHEÇA da presente representação e CONCEDA a tutela de
urgência CAUTELAR, inaudita altera pars, no que se refere à
suspensão dos atos posteriores à aprovação, pelo conselho gestor de Parcerias Público Privadas da CDV, do pré-projeto de estudo de concessão dos serviços prestados pela CESAN, inclusive
quanto à realização de qualquer estudo sobre o tema, determinando-se, ainda, que o Município e a CDV suspendam
o procedimento administrativo, em referência, ou quaisquer
outros que estejam em curso, relativamente à matéria em
apreço, tal qual pleiteado pela CESAN, a fim de prevenir a ocorrência de dano ao erário, na forma revista no art. 1ª, XV c/c 125, II,
da Lei Complementar nº 621/2012, para com isso DETERMINAR
ao Prefeito Municipal de Vitória, Sr. Luciano Santos Rezende, ao
Diretor Presidente da CDV, Sr. José Vicente de Sá Pimentel, bem
como à CONASA, por seu representante legal, que assim procedam,
em face da concessão da presente medida:
a. SUSPENDAM os atos posteriores à aprovação, pelo conselho gestor de Parcerias Público Privadas da CDV, do pré-projeto de
estudo de concessão dos serviços prestados pela CESAN, inclusive
quanto à realização de qualquer estudo sobre o tema, determinando-se, ainda, que o Município e a CDV suspendam o
procedimento administrativo, em referência, ou quaisquer
outros que estejam em curso, relativamente à matéria em
apreço, por ausência de competência para dispor, isoladamente,
sobre a matéria objeto da representação, tal qual pleiteado pela
CESAN, em razão de potencial afronta as normas constitucionais e
infraconstitucionais, comunicando a suspensão a este Egrégio Tribunal de Contas, no prazo de 05 dias, sob pena de sanção pecuniária, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) dia, na forma do art.
391, do Regimento Interno desta Corte de Contas;
b. DÊ publicidade à medida de suspensão da execução de todos os
atos posteriores à aprovação, pelo conselho gestor de Parcerias
Público Privadas da CDV, do pré-projeto de estudo de concessão
dos serviços prestados pela CESAN, inclusive quanto à realização de qualquer estudo sobre o tema, determinando-se, ainda,
que o Município e a CDV suspendam o procedimento administrativo, em referência, ou quaisquer outros que estejam em
curso, relativamente à matéria em apreço.
2. DETERMINE, com fundamento no artigo 358, inciso III, do Regimento Interno desta Corte - Resolução TC nº 261/2013, a NOTIFICAÇÃO do Prefeito Municipal de Vitória, Sr. Luciano Santos
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Rezende, do Diretor Presidente da CDV, Sr. José Vicente de Sá
Pimentel, bem como da CONASA, por seu representante legal,
para que, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestem
quanto aos termos da presente representação, juntando documentos e informações, principalmente, cópia de quaisquer processos administrativos que se encontrem em trâmite acerca da
matéria objeto da presente demanda.
3. DETERMINE, por fim, à Secretaria Geral das Sessões para comunicação urgente mediante comunicação eletrônica, em face da
iminência de ocorrência de dano ao erário, promovendo-se
todos os demais impulsos necessários, dando-se, também, ciência ao Representante do Ministério Público Especial de Contas,
acerca dos termos desta Decisão.
Esta é a decisão monocrática que submeto à apreciação ad referendum deste Egrégio Tribunal de Contas, nos exatos termos em que
fora concedida, até deliberação ulterior desta Corte, na forma dos
artigos 288, XI e 376, I e II do Regimento Interno.
Após, remetam-se os presentes autos à Secretaria Geral de Controle Externo, a fim de que se promova, junto à Secretaria de Controle Externo competente, a análise da presente, seguindo-se o rito
sumário.
É como voto.
Vitória, 18 de abril de 2017.
MARCO ANTONIO DA SILVA
Conselheiro Relator em Substituição
DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do processo TC-02270/20176, DECIDE o Plenário do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, na 11ª sessão ordinária, realizada no dia dezoito de abril de
dois mil e dezessete, por maioria, nos termos do voto do relator,
conselheiro em substituição Marco Antonio da Silva, ratificar a Decisão Monocrática 00384/2017-1.
Vencido o conselheiro Sebastião Carlos Ranna de Macedo que votou
pela não ratificação.
Sala das Sessões, 18 de abril de 2017.
Conselheiro SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
DECISÃO 01491/2017-6
PROCESSO TC-02317/2012-8
Responsáveis: Jorge Duffles Andrade Donati, Romualdo Antônio
Gaigher Milanese, Norma Ayub Alves, José Ricardo Pereira da Costa, Rosangela de Souza Bueloni, Camila Souto Mendes, Lidiane Ribeiro dos Santos Marafoni, Zacarias Carraretto Filho, Andre Layber
Miranda, Jonaci Xavier Garcindo, Amanda Santos do Nascimento
- EPP
Procuradores: Gregório Ribeiro da Silva, Altamiro Thadeu Frontino Sobreiro, Leonardo da Rocha de Souza, Luisa Paiva Magnago,
Pedro Josino Cordeiro, Heverton de Oliveira Brandão Junior, José
Carlos Nascif Amm, Rodrigo José Pinto Amm
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL – JURISDICIONADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA, PREFEITURA MUNICIPAL
DE ARACRUZ, PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA,
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU, PREFEITURA
MUNICIPAL DE CARIACICA, PREFEITURA MUNICIPAL DE
CONCEIÇÃO DA BARRA, PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA, PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU, PREFEITURA MUNICIPAL
DE ITAPEMIRIM, PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAIZES,
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÚMA, PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANÁRIO, PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO
MATEUS – DECLARAR REVEL – EXTINGUIR PUNIBILIDADE.
O SENHOR RELATOR, CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO:
VOTO
1 RELATÓRIO
Tratam os autos de denúncia em face de supostas irregularidades
cometidas em licitações, com participação das empresas CS Costa
ME e Amanda Santos do Nascimento ME, nos exercícios de 2011 e
2012 (fls. 01 – 22).
A área técnica emitiu a Manifestação Técnica de Chefia MTC 26/2013
(fls. 45-48), apontando os valores contratados com as empresas
denunciadas em todos os municípios do Estado do Espírito Santo,
tendo sugerido a realização de Levantamento e oitiva das demais
secretarias.
Segue Manifestação Técnica de Chefia MTC 80/2013 (fls. 84-86),
Manifestação Técnica de Chefia MTC 3/2014 (fls. 88-89), Manifestação Técnica de Chefia MTC 5/2014 (fls. 91-92), trazendo informações complementares quanto às empresas denunciadas, e sugerin-
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do a notificação das prefeituras municipais para que encaminhassem documentação pertinente.
Foram os Prefeitos Municipais notificados na forma da Decisão Preliminar TC 67/2014 (fls. 134-135) para manifestação, e Decisão
Monocrática Preliminar DECM 2031/2014 (fls. 11.478-11.480) determinando a reiteração da notificação. Foi ainda emitida a Decisão
Monocrática Preliminar DECM 454/2015 (fls.13.425-13.429) reiterando a notificação do Prefeito de Pedro Canário, senhor Antônio
Wilson Fiorot.
A área técnica em análise dos autos emitiu o Relatório de Fiscalização RF-LEV 1/2015 (18.246-18.274), onde sugere a citação dos
prefeitos dos municípios de Conceição da Barra e de Piúma pois não
enviaram a documentação solicitada em sua integralidade.
Segue
Instrução
Técnica
Inicial
ITI
1981/2015
(fls.
18.269-18.274),Decisão Monocrática Preliminar DECM 1798/2015
(fls. 18.276 – 18.282) e Instrução Técnica Conclusiva ITC 2152 (fls.
18.344 a 18.366).
Votei, em sequencia, por acolher as razões de justificativa apresentadas pelo senhor Samuel Zuqui, Prefeito Municipal de Piúma; por
rejeitar as razões de justificativa apresentadas pelo senhor Jorge
Duffles Andrade Donati, Prefeito Municipal de Conceição da Barra
com aplicação de multa, e pela remessa imediata à SEGEX para
prosseguimento da instrução processual (Voto 2564/2016 – fls.
18.375-18.387).
Da análise dos autos a área técnica elaborou a Instrução Técnica
Inicial ITI 914/2016 (fls. 18.421-18.451) com propositura de
Citação dos diversos responsáveis, acolhida pela Decisão Plenária
TC 2983/2016 (fls. 18459/18460).
Regularmente citados os responsáveis apresentaram justificativas
às fls. 18613/18627 (Norma Ayub Alves), 18567/18594 (Zacarias
Carrareto Filho), 19135/19150 (Romualdo Antônio Gaigher Milanese), 18598/18610 (Rosângela de Souza Bueloni), 18474/18528
(Camila Souto Mendes Facheti), 18660/18833 (Amanda Santos do
Nascimento ME), 18837/19132 (José Ricardo Pereira da Costa),
18635/18656 (Jonaci Xavier Garcindo) e fls. 18837/19132 (André
Layber Miranda).
O Secretário Adjunto das Sessões em manifestação de fls.
19154/19155 informa o falecimento do senhor Jorge Duffles Andrade Donati e junta documentos de fls. 19156 a 19159.
É o relatório.
2 FUNDAMENTAÇÃO
Inicialmente cumpre registrar que em despacho de folhas 19150, o
Núcleo de Controle de Documentos informa que não há no Sistema
e-tcees documentação alguma protocolizada nesta Corte em referência ao Termo de Citação nº 1385/2016, em nome da senhora
Lidiane Ribeiro dos Santos Marafoni, e que a contra fé foi recebida
por mãos próprias, como se vê às fls. 18547.
Diante do exposto, verifica-se o cumprimento da garantia processual do direito ao contraditório e à ampla defesa à responsável, que
não compareceu aos autos no prazo legal demonstrando inércia
processual e, por conseguinte, restando configurada a revelia.
Importante destacar o falecimento do senhor Jorge Duffles Andrade
Donati, conforme manifestação do Secretário Adjunto das Sessões
(fls. 19153/19154 e documentação de fls. 19155 a 19157), nos
seguintes termos:
“Adicionalmente às informações prestadas acima, destacamos que,
na sessão ordinária de 27 de setembro de 2016, acompanhando o
voto de V. Exa., o Plenário desta Corte de Contas decidiu rejeitar
as razões de justificativa apresentadas pelo senhor Jorge Duffles
Andrade Donati, então Prefeito Municipal de Conceição da Barra,
aplicando-lhe multa no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), face
ao descumprimento de determinação exarada por este Tribunal.
Decidiu ainda, na mesma sessão, pela remessa imediata dos autos
à SEGEX para prosseguimento da instrução processual no prazo
de 05 (cinco) dias corridos, ante o claro risco de prescrição da
pretensão punitiva relativa aos fatos denunciados.
Ciente de que os procedimentos para elaboração, publicação e ciência pessoal ao MPEC, do Acórdão que imputou multa ao gestor
implicaria num decurso de prazo no qual a prescrição da pretensão
punitiva desta Corte poderia se operar, esta Secretaria priorizou
naquele momento o cumprimento da segunda parte do Decisum,
encaminhando os autos à área técnica, a fim de que elaborasse a
Instrução Técnica Inicial que, aliada aos atos subsequentes, possibilitou a citação aos responsáveis e a consequente interrupção da
contagem do prazo prescricional.
Finda esta fase processual, neste momento esta Secretaria redigiria
o Acórdão correspondente à multa imputada ao senhor Jorge Duffles Andrade Donati, todavia, é de conhecimento público e notório
que o responsável em tela faleceu no dia 03 de novembro de 2016,
fato corroborado pela consulta ao sistema da Receita Federal e ma-
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téria jornalística, anexos a este despacho.
Portanto, considerando as razões acima exposadas, e ainda, os
princípios da economia processual e da duração razoável do processo, o disposto no art. 383, §2º(1) do Regimento Interno e a
jurisprudência remansosa desta Corte, encaminhamos os presentes
autos a fim de que, a juízo e considerações de V. Exa., possa ser
submetida ao Plenário proposta de extinção da punibilidade do Sr.
Jorge Duffles Andrade Donati, em relação à multa aplicada na 34ª
sessão ordinária, realizada no dia 27 de setembro de 2016, com o
consequente cancelamento da elaboração do Acórdão correspondente àquela deliberação.”
Desta forma, em razão do falecimento do responsável, encontra-se
extinta a punibilidade, sendo necessário o cancelamento da elaboração do Acórdão referente à aplicação de multa ao senhor Jorge
Duffles Andrade Donati.
3 DISPOSITIVO
Por todo o exposto, VOTO:
3.1 pela declaração da Revelia da senhora Lidiane Ribeiro dos Santos Marafoni, com fulcro no art. 65 da Lei Complementar 621/2012
c/c o art. 361 da Resolução TC nº 261/2013;
3.2 pela extinção da Punibilidade do senhor Jorge Duffles Andrade Donati, em razão do seu falecimento e consequentemente
o cancelamento da elaboração do Acórdão correspondente à
multa que seria a ele imputada.
À Secretaria-Geral das Sessões para os impulsos necessários.
Após, remetam os presentes autos à Área Técnica desta Corte para
instrução regulamentar.
Vitória, 25 de abril de 2017.
Sebastião Carlos Ranna de Macedo
Conselheiro Relator
DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC 02317/20128, DECIDE o Plenário do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, na 12ª sessão ordinária, realizada no dia vinte e cinco de
maio de dois mil e dezessete, a unanimidade, nos termos do voto
do relator, conselheiro Sebastião Carlos Ranna de Macedo, declarar
a Revelia da Sra. Lidiane Ribeiro dos Santos Marafoni, com
fulcro no artigo 65 da Lei Complementar 621/2012 c/c o artigo 361
do Regimento Interno deste Tribunal de Contas, e, ainda, extinguir
a punibilidade do Sr. Jorge Duffles Andrade Donati, em razão
do seu falecimento e, consequentemente, cancelar a elaboração do
Acórdão correspondente à multa que seria a ele imputada.
Sala das Sessões, 25 de abril de 2017.
Conselheiro SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
DECISÃO 01499/2017-2
PROCESSO TC-01140/2017-1
Responsáveis: Vanir Maria Zanotti, Ricardo de Oliveira e Luciane
Regia Pinheiro Cardozo Vingi.
Procuradores: Ana Carolina Silva Vieira.
CONTROLE EXTERNO – FISCALIZAÇÃO – REPRESENTAÇÃO
– REPRESENTANTE: CENTRO DE DIAGNOSTICO E TRATAMENTO DOS DISTURBIOS DO SONO LTDA – EPP – JURISDICIONADO: SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE
COLATINA – 1) CONHECER – 2) INDEFERIR CAUTELAR – 3)
SUBMETER AO RITO ORDINÁRIO – 4) NOTIFICAR - PRAZO:
10 DIAS – 5) DAR CIÊNCIA.
O SR. RELATOR, CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER
BORGES:
1. RELATÓRIO
Tratam os presentes autos de representação com pedido liminar
inaudita altera parte, encaminhado pelo Centro de Diagnóstico e
Tratamento dos Distúrbios do Sono LTDA. EPP, alegando supostas
irregularidades no bojo do Pregão Eletrônico nº 001/2017 (Processo 76268705-SRSC) da Superintendência Regional de Saúde de
Colatina - SRSC, cujo objeto é a prestação de Serviços Contínuos
de Exames de Polissonografias a serem ofertados pela SRSC aos
pacientes dos 18 municípios da Região Central, mediante Sistema
de Registro de Preços.
A representante alega, no entanto, que o edital do aludido certame trouxe nos itens 3, “a”, do Anexo I e II “a”, do Anexo I-A,
disposições que restringiram e frustraram o caráter competitivo do
certame, impedindo a participação de licitantes sediados na Região
Metropolitana da Grande Vitória, onde se encontra, praticamente, a
totalidade dos prestadores desse serviço especializado no Estado,
o que, naturalmente, teria refletido na obtenção de serviços com
valores mais elevados, onerando os cofres públicos.
Questiona ainda que a representante teria apresentado impugna-
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ção em face do documento editalício em debate, em 26/01/2017,
sem que houvesse qualquer resposta à impugnação, demonstrando
clara e frontal infringência do art. 18, § 1º, do Decreto nº 2458R/2010, que impõe o prazo de até 48 (quarenta e oito) horas para
o pregoeiro decidir sobre a matéria, o que no presente caso, não
teria ocorrido.
Por meio da Decisão Monocrática 00094/2017 (fl. 1 do documento
eletrônico 05), o eminente Relator determinou a notificação das
autoridades competentes para prestarem as informações em razão
dos itens questionados na presente Representação.
Destarte, por meio do documento eletrônico 12 – Ofício Externo
00397/2017, o Secretário de Estado de Saúde, Ricardo de Oliveira,
comunica que diante dos questionamentos apresentados e tendo
constatado que de fato não foi apreciada tempestivamente a impugnação ofertada pela Representante, por ocasião da realização
do Pregão Eletrônico 001/2017, o procedimento licitatório em debate foi suspenso.
Além disso, por meio documento eletrônico 14 – Despacho
10839/2017, o Núcleo de Controle de Documentos – NCD, informa
que não consta do Sistema e-tcees, documentação alguma protocolizada em nome de Luciante Regio Pinheiro Cardozo, referente ao
Termo de Notificação nº 84/2017) e nem de Vanir Maria Zanotti,
relativo ao Termo de Notificação nº 8/5/2017.
Em seguida, foram os autos encaminhados à SecexDenúncias para
a elaboração de Manifestação Técnica 00283/2017-4, na qual opinou-se pelo indeferimento da medida cautelar pleiteada, pela inexistência de periculum in mora.
Após os autos foram encaminhados a este Gabinete.
É o relatório.
2. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE
Acerca dos requisitos de admissibilidade da representação, a LC
nº 621/2012 em seus artigos 94 c/c 99, §2º estabelecem, verbis:
Art. 94. São requisitos de admissibilidade de denúncia sobre matéria de competência do Tribunal:
I - ser redigida com clareza;
II - conter informações sobre o fato, a autoria, as circunstâncias e
os elementos de convicção;
III - estar acompanhada de indício de prova;
IV - se pessoa natural, conter o nome completo, qualificação e endereço do denunciante;
V - se pessoa jurídica, prova de sua existência e comprovação de
que os signatários têm habilitação para representá-la.
(...)
Art. 99.
§ 2º Aplicam-se à representação, no que couber, as normas relativas à denúncia.
Trouxe aos autos a representante, elementos quanto a possíveis irregularidades contidas no Pregão Eletrônico n° 001/2017 (Processo
76268705-SRSC) da Superintendência Regional de Saúde de Colatina - SRSC que tem por objeto a prestação de Serviços Contínuos
de Exames de Polissonografias a serem ofertados pela SRSC aos
pacientes dos 18 municípios da Região Central, mediante Sistema
de Registro de Preços.
Pois bem, da análise do acervo processual, a representante demonstra interesse e legitimidade nos termos do art. 99 da LC nº
621/2012, motivo pelo qual a representação deve ser recebida e
processada.
3. FUNDAMENTAÇÃO
No presente caso, pode-se depreender que o objeto da Representação recai sobre a potencial restrição e frustração do caráter
competitivo do certame, tendo em vista o suposto impedimento
de participação de licitantes sediados na Região Metropolitana da
Grande Vitória. Além disso, alega o Representante que teria apresentado impugnação em face do documento editalício em debate,
em 26/01/2017, sem que houvesse qualquer resposta à impugnação, demonstrando clara e frontal infringência do art. 18, § 1º, do
Decreto nº 2458-R/2010, que impõe o prazo de até 48 (quarenta e
oito) horas para o pregoeiro decidir sobre a matéria.
De acordo com análise sumária realizada pela área técnica deste
Tribunal de Contas, consoante trecho extraído da Manifestação Técnica 00283/2017-4, as supostas irregularidades não teriam o condão de motivar o deferimento da medida cautelar pleiteada, tendo
em vista que não restou demonstrado um dos requisitos autorizadores da concessão da medida cautelar, qual seja, o periculum in
mora, senão vejamos:
[...]
Analisando a questão sob a ótica do fumus boni iuris, buscando encontrar verossimilhança nas suas alegações, passamos a comentar.
O edital em comento traz em seu item 3, “a”, do Anexo I
(Descrição do objeto, fls. 31/34 do documento eletrônico
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04-Outro 0152/2017) e o item 11, “a”, do Anexo I-A (Termo
de Referência, fls. 35/44 do documento eletrônico 04-Outro
0152/2017), que os serviços de polissonografia “deverão”
ser realizados apenas na região que compõe a Região Central de Saúde do Estado do Espírito Santo, senão vejamos:
Anexo I (fl. 32 do documento eletrônico 04 – Outro 0152/2017)
3- DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
Os serviços serão prestados na Sede ou Filial da empresa Contratada, e esta DEVERÁ estar localizada nos municípios que compõe
a Região Central de Saúde do Estado do Espírito Santo, a saber:
Linhares, Colatina, Águia Branca, Alto Rio Novo, Aracruz, Baixo
Guandu, lbiraçu, Governador Lindenberg, João Neiva, Mantenópolis, Marilândia, Pancas, Rio Bananal, São Domingos do Norte, São
Gabriel da Palha, São Roque do Canaã, Sooretama e Vila Valério.
(grifo nosso)
Anexo I-A (fl. 43 do documento eletrônico 04 – Outro 01252/2017)
11. DAS CONDIÇÕES ESPECÍFICAS DE FORNECIMENTO
a) Os serviços serão prestados na Sede ou Filial da empresa Contratada. e esta DEVERÁ estar localizada nos municípios que
compõe a Região Central de Saúde do Estado do Espirito Santo,
a saber: Linhares, Colatina, Águia Branca, Alto Rio Novo, Aracruz,
Baixo Guandu. Ibiraçu. Governador Lindemberg. João Neiva. Mantenópolis. Marilândia, Pancas, Rio Bananal, São Domingos do Norte, São Gabriel da Palha São Roque do Canaã, Sooretama e Vila
Valério. É de inteira responsabilidade da Secretaria de Saúde do
município de origem do paciente, transportá-lo até o local de realização do procedimento a ser realizado, bem como oferecer, caso
se faça necessârio, alimentação para este usuário. O PRESTADOR
NÃO TEM ESSAS RESPONSABILIDADES UMA VEZ QUE TRATA DE
REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO ELETNO E NÃO DE URGÊNCIA OU
EMERGÊNCIA.
(grifo nosso)
Além disso, o item 9 do Anexo I-A (fl 40 do documento eletrônico
04-Outro 0152/2017) que trata do Termo de Referência do edital
em debate assim dispõe:
9. DO LOCAL DE REALIZAÇÃO DOS EXAMES:
a) A contratação de serviço especializado, objeto deste processo,
DEVERÁ ser priorizado nos municípios que compõe a Região Central de Saúde do Estado do Espírito Santo, a saber: Região Central
(compreende 18 municípios): Linhares, Colatina, Águia Branca, Alto
Rio Novo, Aracruz, Baixo Guandu, Ibiraçu, Governador Lindenberg,
João Neiva, Mantenópolis, Marilândia, Pancas, Rio Bananal, São
Domingos do Norte, São Gabriel da Palha, São Roque do Canaã,
Sooretama e Vila Valério.
Da leitura dos itens acima transcritos, verifica-se que, enquanto os itens 3, “a”, do Anexo I e o 11, “a”, do Anexo I-A
impõem que os serviços de polissonografia “deverão” ser realizados apenas na região que compõe a Região Central de
Saúde do Estado do Espírito Santo, o item 9, do Anexo I-A,
por sua vez, informa que a contratação do serviço em tela
deverá priorizar os municípios que compõem a região em
destaque.
Percebe-se, com isso, que o edital deixou margem de dúvida
quanto à possibilidade de participação de empresas que não
façam parte da Região Central de Saúde do Estado, dúvida
esta que, de fato, deve ser dirimida a fim de tornar inequívoca a participação das demais empresas não abarcadas pelos
municípios citados no edital.
[...]
Ocorre que no caso em exame, não resta claro se a participação na competição está ou não limitada às empresas sediadas na região da prestação dos serviços, conforme explanado acima.
Foram apresentadas algumas justificativas no Termo de Referência (fls. (fls. 35/44 doc 04 – outro 01252/2017), juntamente com a apresentação de tabelas em que se mostram
as distâncias e os custos com os transporte de pacientes dos
municípios da Região Central até a Região Metropolitana da
Grande Vitória, bem como as estimativas de horas de deslocamentos (fls 42/43 doc 04 – outro 01252/2017).
Verifica-se no item 9, “b” do termo de referência informação da
qual se confirma que a maior oferta de serviços no campo tecnológico para diagnósticos e núcleos hospitalares de alta complexidade
encontra-se concentrada na região Metropolitana, principalmente
Vitória, Vila Velha e Cariacica.
Por outro lado, nos demais itens são ponderados os elevados custos financeiros e os danos sociais, como acidentes, decorrentes do
deslocamento dos munícipes para terem acesso a tais serviços, sem
contar com as longas distâncias percorridas.
No entanto, as justificativas constantes do termo de referên-
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cia não se mostram suficientes para comprovar que a imposição de cláusula determinando que a empresa contratada
deverá estar localizada nos municípios que compõe a Região Central de Saúde do Estado constituía a solução mais
adequada ao caso concreto, mormente quando os elementos
constantes dos autos dão conta que em licitações anteriores
do Município, que possuíam objetos análogos, buscou-se delimitar a distância máxima de 150 Km (da sede da Superintendência Regional de Saúde de Colatina) para a localização
das empresas a serem contratadas, ao invés de impor que
as empresas estivessem localizadas no municípios da Região
Central.
Neste aspecto, verifica-se que no Edital de Pregão Eletrônico 003/2014 de Colatina, referente ao mesmo objeto, cujo
edital estabelecia as condições mencionadas (perímetro de
até 150 km de distância), três empresas participaram do
certame (fl. 86/92 do doc. 04 - Outro 01252/2017). Situação idêntica também ocorreu no procedimento licitatório
referente o Pregão Eletrônico 14/2015, onde as condições
foram as mesmas do P.E 03/2014 e houve a participação de
três empresas (fls. 97/105 – doc 04 – Outro 01252/2017).
Não obstante, no pregão eletrônico que ora se analisa (P.E
001/2017), apenas uma empresa compareceu e arrematou o objeto do certame (fl. 82 – doc. 04 – Outro 0152/2017), o que sugere
os efeitos decorrentes da limitação imposta.
Outro questionamento da Representante se refere ao fato
do Município não ter respondido sua impugnação ao edital,
apresentada em 26 de janeiro de 2017 (fls. 77/81 do doc.
04-Outro 0152/2017), o que a teria prejudicado, porquanto
sem obter uma resposta em tempo por parte da municipalidade, deixou de participar do certame, sendo que a ausência
de resposta à impugnação constituiria violação ao disposto
no artigo 18, § 1º, do Decreto nº 2.458-R/2010.
Bem, no que tange aos questionamentos suscitados, depreende-se dos autos que o Secretário de Saúde do Estado encaminhou a esta Corte de Contas o OF/SESA/GS/Nº
092/2017 (doc. eletrônico 12 – Ofício Externo 00397/2017)
informando o seguinte:
“ [...] comunicar que diante dos questionamentos apresentados, e
tendo constatado que de fato não foi apreciada tempestivamente
a impugnação ofertada pelo Representante, por ocasião do Pregão
Eletrônico 001/2017, que tem por objeto o registro de preços para
realização de 528 exames de polissonografia, optou por suspender a realização do procedimento, para submeter o processo ao
crivo da Procuradoria Geral do Estado”.
(grifo nosso)
Deste modo, conforme análise realizada, verifica-se estar
presente o fumus boni iuris. No entanto, ante a suspensão
do procedimento licitatório referente ao Pregão Eletrônico
001/2017, verifica-se o afastamento do periculum in mora.
Desse modo, não deve ser adotada a medida cautelar prevista no art. 276 do Regimento Interno do Tribunal.
[...]
(grifei)
4. DECISÃO
Ante o exposto, acolho o posicionamento da Área Técnica, e VOTO
nos seguintes termos:
a) Pelo conhecimento e recebimento desta Representação, na
forma dos arts. 177 c/c 181 do RITCEES, aprovado pela Resolução
TC nº 261/2013;
b) Pelo indeferimento da medida cautelar, nos termos do art.
307, § 3º do RITCEES, visto que não restou demonstrado o periculum in mora no caso em tela;
c) Pela notificação dos responsáveis para que nos termos do art.
307, § 3°, do RITCEES, prestem as informações quanto aos itens
questionados na Representação, no prazo de 10 (dez) dias;
d) Pela tramitação dos presentes no rito ordinário, assim que escoado o prazo referido no item “c” deste decisum, a fim de
que esta Corte de Contas proceda à devida análise de mérito;
e) Pela cientificação do Representante do teor desta decisão, conforme comando previsto no art. 307, § 7º do RITCEES;
f) Pela notificação da Superintende Regional de Saúde, Srª. Luciane Régia Pinheiro Cardozo, para que informe a esta Corte, no prazo
de 10 (dez) dias, a atual fase do andamento do Pregão Eletrônico
001/2017.
Vitória, 25 de abril de 2017.
Sérgio Manoel Nader Borges
Conselheiro Relator
DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC 01140/2017-
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1, DECIDE O Plenário do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, na 12ª sessão ordinária, realizada no dia vinte e cinco de
abril de dois mil e dezessete, à unanimidade, nos termos do voto do
relator, conselheiro Sérgio Manoel Nader Borges:
Conhecer a presente representação, na forma dos artigos 177 c/c
181 do Regimento Interno deste Tribunal de Contas.
Indeferir a medida cautelar pleiteada, nos termos do art. 307,
§ 3º do RITCEES, visto que não restou demonstrado o periculum in
mora no caso em tela.
Determinar a tramitação dos presentes autos no rito ordinário,
assim que escoado o prazo referido no item “c” deste decisum, a
fim de que esta Corte de Contas proceda à devida análise de mérito.
Notificar:
os responsáveis para que nos termos do art. 307, § 3°, do RITCEES, prestem as informações quanto aos itens questionados na
Representação, no prazo de 10 (dez) dias;
a Superintende Regional de Saúde, Srª. Luciane Régia Pinheiro Cardozo, para que informe a esta Corte, no prazo de 10 (dez) dias, a
atual fase do andamento do Pregão Eletrônico 001/2017.
Dar ciência ao Representante do teor desta decisão, conforme comando previsto no artigo 307, § 7º do RITCEES.
Sala das Sessões, 25 de abril de 2017.
Conselheiro SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente

[ATOS DA 1ª CÂMARA]

[Pautas das Sessões - 1ª Câmara]
PAUTA DA 16ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 1ª CÂMARA
QUARTA-FEIRA, 24 DE MAIO DE 2017 ÀS 14:00
Relação dos processos constantes da pauta, para apreciação e julgamento pela Primeira Câmara deste Tribunal, em Sessão Ordinária, nos termos dos artigos 60, 61, 93, 101, 102, 327 e 328 do
Regimento Interno (Resolução TC-261/2013), podendo, entretanto,
nessa sessão ou em sessões subsequentes, proceder-se ao julgamento de processos adiados ou constantes de pautas já publicadas.
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Processo: 03094/2013-5
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Barra de São Francisco
Classificação: Prestação de Contas Anual de Prefeito
Exercício: 2012
Apensos: 00683/2012-1, 00685/2012-9
Interessado: PREFEITURA BARRA SAO FRANCISCO
Responsável: WALDELES CAVALCANTE
Processo: 03303/2014-4
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de São José do Calçado
Classificação: Tomada de Contas Especial
Responsável: JOSE ANTONIO ROCHA BATISTA, MARCIA MARIA DE SOUSA SANTIAGO [Douglas de Sousa Rodrigues], SAMIR BARBOSA ALVES
Processo: 11670/2015-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Ecoporanga
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
Representante: EDUARDO ALVES MUQUY, GUMERCINO CANDIDO
DE OLIVEIRA
Responsável: CARLOS DONA CARDOSO SOUZA [JOSIMADSONN MAGALHÃES DE OLIVEIRA], CEZAR JOSE DE OLIVEIRA,
ELBERTO GONCALVES DE SOUZA, MARCELO ALVES NASCIMENTO, PEDRO COSTA FILHO, WSIMON ASSESSORIA,CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA - EPP
Total: 3 processos
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Processo: 07351/2013-2
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Ecoporanga
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
Representante: EDIVALDO TEXEIRA DA COSTA E OUTRO [ALEXANDRE ZAMPROGNO]
Responsável: FABIO MACHADO DA COSTA [Fábio Machado
Costa], PEDRO COSTA FILHO, ROBERVAL FIANCO [ERIK JANSON VIEIRA COELHO, Inacio Reis]
Processo: 03492/2014-5
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Barra de São Francisco
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Classificação: Tomada de Contas Especial
Responsável: EVALDO SILVA DE OLIVEIRA, LUCIANO HENRIQUE SORDINE PEREIRA, ROBERTO RIBEIRO MARTINS,
ROSILENE ESMERALDA MELGACO, THIAGO JOSE DA SILVA,
VISUAL FINE PUBLICIDADES E SERVICOS LTDA - ME, WALDELES CAVALCANTE
Processo: 03777/2015-7
Unidade gestora: Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do
Norte
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2014
Interessado: FUNDO M SAUDE SAO DOMINGOS NORTE
Responsável: ROSIMARY DA PENHA GASPARONI COMPER
Processo: 04189/2015-5
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Brejetuba
Classificação: Prestação de Contas Anual de Prefeito
Exercício: 2014
Apensos: 00452/2014-5, 00454/2014-4
Responsável: JOAO DO CARMO DIAS
Processo: 04766/2015-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Atílio Vivácqua
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2014
Interessado: PREFEITURA ATILIO VIVACQUA
Responsável: JOSE LUIZ TORRES LOPES
Total: 5 processos
AUDITORA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Processo: 06975/2009-4
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Rio Bananal
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Admissão
Interessado: FABIANA SANT ANA GABURRO MARANGONHA
Processo: 03019/2011-2
Unidade gestora: Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim
Classificação: Edital de Concurso
Interessado: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Processo: 07245/2014-2
Unidade gestora: Polícia Civil do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Admissão
Interessado: MARIA CLARA RAMOS DANTAS
Processo: 11685/2014-8
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Serra
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: TEREZINHA FREITAS BATISTA
Processo: 03616/2015-8
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Admissão
Interessado: ANGELO MARCIO PERIS ALBIANI
Processo: 07069/2015-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Aracruz
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Admissão
Interessado: JEFF EMMANUEL COSTA FIRMINO
Processo: 07540/2015-6
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Aracruz
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Admissão
Interessado: MARDILHO FERREIRA DOS SANTOS
Processo: 07541/2015-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Aracruz
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Admissão
Interessado: ELIANE CRISTINA FREITAS DE SOUZA
Processo: 07542/2015-5
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Aracruz
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Admissão
Interessado: NADYA MARIA RANGEL MIRANDA
Processo: 12133/2015-7
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado
do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Pensão
Interessado: NILDA ELENA DA SILVA FREITAS
Processo: 12193/2015-9
Unidade gestora: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Aracruz
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Admissão
Interessado: DANIEL BARBOSA LOPES
Processo: 12194/2015-3
Unidade gestora: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Aracruz
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Admissão
Interessado: JOAO LOUREIRO NASCIMENTO
Processo: 12848/2015-2
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado
do Espírito Santo
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Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: TEREZA DOS SANTOS FREITAS
Processo: 13425/2015-2
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Serra
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: ADENIRA DOS SANTOS MERCIER
Processo: 13740/2015-5
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado
do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: SHEILA REGINA GUEDES DA SILVA PERUZINI
Processo: 13745/2015-8
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado
do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: YEDA CELIA SILVA EUGENIO
Processo: 00007/2016-5
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores Públicos
Municipais de Mimoso do Sul
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Apensos: 00008/2016-1
Interessado: SEBASTIAO PEDRO
Processo: 00008/2016-1
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores Públicos
Municipais de Mimoso do Sul
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Pensão
Apensos: 00007/2016-5
Interessado: DORACI TRUGILHO PEDRO
Processo: 00019/2016-8
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado
do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Pensão
Apensos: 06739/2013-1
Interessado: LUCIA HELENA BEMFICA SQUASSANTI
Processo: 00025/2016-3
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado
do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Reforma
Interessado: JUAREZ CARLOS MAPPA
Processo: 00051/2016-6
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado
do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Reserva
Interessado: JORGEAN GREGO GONCALVES
Processo: 00146/2016-8
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado
do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: ARLETE KLEIN TRABACH
Processo: 00425/2016-4
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado
do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: ANGELA MARIA OTTO AVELINO DA CONCEICAO
Processo: 00441/2016-3
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado
do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: ZILDA SILVA GOMES ALVES
Processo: 00584/2016-4
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Aracruz
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Admissão
Interessado: ELIANE BARCELLOS SOUZA
Processo: 01575/2016-7
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Aracruz
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Admissão
Interessado: JARDRIANA PEIXOTO GOMES
Processo: 01674/2016-5
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Admissão
Interessado: MARIA IZABELA ALVES VASQUES BOLZAN
Processo: 01675/2016-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Admissão
Interessado: LUBIA TELES GASPAR SAO TEAGO
Processo: 03039/2016-1
Unidade gestora: Secretaria de Estado da Educação
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Admissão
Interessado: MARCIO JOSE MARQUES DE SOUZA

Diário Oficial Eletrônico | Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo

Processo: 04178/2016-5
Unidade gestora: Câmara Municipal de Pinheiros
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Admissão
Interessado: DEBORA DE JESUS SOUZA
Processo: 04180/2016-2
Unidade gestora: Câmara Municipal de Pinheiros
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Admissão
Interessado: REJANE RODRIGUES SANTOS
Processo: 04181/2016-7
Unidade gestora: Câmara Municipal de Pinheiros
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Admissão
Interessado: ALLAN DOS SANTOS PINHEIRO
Processo: 08732/2016-7
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado
do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: LUCIANA MENDES FAISSAL
Processo: 08914/2016-4
Unidade gestora: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Aracruz
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Admissão
Interessado: IVO PEREIRA DA SILVA FILHO
Processo: 09412/2016-3
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Serra
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Pensão
Apensos: 00707/2010-5
Interessado: SYLVIO FRAGA LOUREIRO
Processo: 01244/2017-1
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado
do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: GERALDO DAS NEVES SANTOS JUNIOR
Total: 36 processos
Total geral: 44 processos
PRÓXIMA SESSÃO ORDINÁRIA DA 1ª CÂMARA:
Dia 31 de maio de 2017 - Quarta-Feira.

[ATOS DA 2ª CÂMARA]

[Pautas das Sessões - 2ª Câmara]
PAUTA DA 16ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 2ª CÂMARA
QUARTA-FEIRA, 24 DE MAIO DE 2017 ÀS 10:00
Relação dos processos constantes da pauta, para apreciação e
julgamento pela Segunda Câmara deste Tribunal, em Sessão
Ordinária, nos termos dos artigos 60, 61, 93, 101, 102, 327 e
328 do Regimento Interno (Resolução TC-261/2013), podendo,
entretanto, nessa sessão ou em sessões subsequentes, procederse ao julgamento de processos adiados ou constantes de pautas já
publicadas.
CONSELHEIRO JOSÉ ANTONIO ALMEIDA PIMENTEL
Processo: 03133/2004-2
Unidade gestora: Companhia de Melhoramentos e Desenvolvimento
Urbano de Guarapari
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2003
Apensos: 00574/2004-7, 04017/2004-2
Interessado: CODEG
Responsável: ADEMIR FERREIRA DA CRUZ, ALSIR MONTEIRO
DA COSTA, ANTONICO GOTTARDO, DAVID ARPINI, EDUARDO
JOSE RIBEIRO, EMIR PRATTES CONCEICAO, JUAREZ MATIAS
NOGUEIRA BARBOSA, MARLETI MOCELIN, PAULO SA DA
SILVEIRA [ANTONIA ARRUDA SILVEIRA]
Processo: 02599/2010-5
Unidade gestora: Câmara Municipal de Mimoso do Sul
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Auditoria
Exercício: 2009
Interessado: CAMARA MIMOSO SUL
Responsável: ASSESSORIA FARIAS LTDA - ME, ELCIO ABREU
GOMES, RAFAEL VELASCO PIMENTA, SUPORTE CONSULTORIA
E ASSESSORIA LTDA - ME
Processo: 04350/2010-8
Unidade gestora: Centrais de Abastecimento do Espírito Santo S/A
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Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2009
Apensos: 07955/2010-2
Interessado: CEASA
Responsável: CARMO ROBILOTTA ZEITUNE [EDER JACOBOSKI
VIEGAS, FRANCISCO CARDOSO DE ALMEIDA NETTO], GETULIO
DARCY CURTY PIRES [EDER JACOBOSKI VIEGAS, FRANCISCO
CARDOSO DE ALMEIDA NETTO], LUIZ CARLOS PREZOTI
ROCHA [EDER JACOBOSKI VIEGAS, FRANCISCO CARDOSO DE
ALMEIDA NETTO]
Processo: 06523/2011-8
Unidade gestora: Câmara Municipal de Apiacá
Classificação: Embargos de Declaração
Apensos: 01152/2007-6, 02633/2009-5, 02659/2007-3
Recorrente: MARCIO JOSE DE MELO CHIERICI
Processo: 04244/2016-9
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Marilândia
Classificação: Prestação de Contas Anual de Prefeito
Exercício: 2015
Apensos: 01407/2015-1, 01408/2015-4
Interessado: GEDER CAMATA
Responsável: OSMAR PASSAMANI
Processo: 06801/2016-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Atílio Vivácqua
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2015
Responsável: JOSE LUIZ TORRES LOPES
Processo: 06916/2016-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Mucurici
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2015
Responsável: OSVALDO FERNANDES DE OLIVEIRA JUNIOR
Total: 7 processos
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Processo: 06919/2011-2
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Apiacá
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Denúncia
Denunciante: Identidade preservada
Responsável: HUMBERTO ALVES DE SOUZA [cleverson almeida
dias, Marcelo Gomes Pimentel, Marcelo Stiti de Paula]
Processo: 04013/2013-3
Unidade gestora: Fundo Municipal de Assistência Social de São
Gabriel da Palha
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2011
Interessado: FUNDO M ACAO SOCIAL SAO GABRIEL PALHA
Responsável: POLYANNA BARCELOS DOS SANTOS
Processo: 03608/2015-3
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Nova Venécia
Classificação: Prestação de Contas Anual de Prefeito
Exercício: 2014
Apensos: 00365/2014-1
Interessado: PREFEITURA NOVA VENECIA
Responsável: MARIO SERGIO LUBIANA
Processo: 04934/2016-4
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Ponto Belo
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2015
Responsável: SERGIO MURILO MOREIRA COELHO
Total: 4 processos
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Processo: 04821/2009-1
Unidade gestora: Câmara Municipal de Ibatiba
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Auditoria
Exercício: 2008
Interessado: CAMARA IBATIBA
Responsável: DPCC - CAPACITACAO, CONSULTORIA E
TECNOLOGIA EM ADMINISTRACAO S/S LTDA - ME, FABIO
AMBROZIO NASCIMENTO TRINDADE, INSTITUTO NACIONAL
DE DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO E DE PESQUISA,
JORNAL FOLHA DO CAPARAO LTDA - ME, VICENTE
GONCALVES E ADVOGADOS ASSOCIADOS
Processo: 08043/2010-7
Unidade gestora: Câmara Municipal de Jerônimo Monteiro
Classificação: Tomada de Contas Especial
Responsável: CARLOS ROBERTO RODRIGUES MOREIRA,
CELSO ZUCOLOTO, DEJENIL BERNARDINO DE PAULA,
FABIANO SOARES DE PAIVA, FERNANDO RUBENS BINOTI,
GENALDO RESENDE RIBEIRO, GILBERTO SALLES DE SOUZA,
LUIZ CARLOS DIAS NEVES BIZARELI, MARIA APARECIDA
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GIRI DIAS
Processo: 02688/2013-4
Unidade gestora: Fundo Municipal de Saúde de Ibatiba
Classificação: Prestação de Contas Bimestral
Exercício: 6º bimestre de 2012
Interessado: FUNDO M SAUDE IBATIBA
Responsável: ZENILTON VICENTE VASCONCELOS
Processo: 04105/2013-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Itaguaçu
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
Representante: 4A SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
Responsável: DARLY DETTMANN, ROMARIO CELSO BAZILIO
DE SOUZA
Processo: 02566/2014-3
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Castelo
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2013
Responsável: JAIR FERRACO JUNIOR
Processo: 02670/2014-2
Unidade gestora: Fundo Municipal de Saúde de João Neiva
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2014
Interessado: FUNDO M SAUDE JOAO NEIVA
Responsável: ANNY CRISTINNY MIRANDA DOS SANTOS,
WALCEMIR BARBOSA ALELUIA
Processo: 03047/2014-9
Unidade gestora: Câmara Municipal de Apiacá
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
Apensos: 01352/2016-1
Representante: CLAUDIO LUIZ MOREIRA CHIERICI
Responsável: HUMBERTO ALVES DE SOUZA
Processo: 11374/2015-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto
Classificação: Tomada de Contas Especial
Responsável: CLAUDIA MARTINS BASTOS
Processo: 06818/2016-6
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Ibiraçu
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2015
Responsável: EDUARDO MAROZZI ZANOTTI
Total: 9 processos
AUDITOR JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Processo: 00791/2014-3
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores Públicos
do Município de Cariacica
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Pensão
Interessado: CAMILA DEL ANTONIO CAJUEIRO RANGEL
Processo: 04917/2015-2
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado
do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: OLEGARIO FERREIRA SILVA
Processo: 00103/2016-1
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado
do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: REGINA MARIA BRAGA PERIN
Processo: 00112/2016-9
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado
do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: MARILZA MENDONCA
Processo: 00124/2016-1
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado
do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: ENEIDE LEAO
Processo: 00148/2016-7
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado
do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: RUTH DE CASSIA ROLDI RIBEIRO
Processo: 00228/2016-2
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado
do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: SERGIO LUIZ MATTOS
Processo: 00248/2016-1
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado
do Espírito Santo
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Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: ALAIR MARTINS DE PAIVA
Processo: 00372/2016-6
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado
do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: JOAO BATISTA TEIXEIRA LIMA
Processo: 00428/2016-8
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado
do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: LEONARDO BERGER
Processo: 00488/2016-1
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado
do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: SOFIA MARTA ASSUNCAO CHAMON MOUAWAD
Processo: 00491/2016-1
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado
do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: LUIS EDUARDO CASSA
Processo: 00500/2016-7
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado
do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: LUCIA MARIA DA SILVA
Processo: 00505/2016-1
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado
do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: SERGIO VIANA MOREIRA
Processo: 00512/2016-1
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado
do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: LUIZ PEREIRA GAMA
Processo: 00518/2016-7
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado
do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: ELIANE SOUZA DO VALLE
Processo: 02328/2017-7
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado
do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Reforma
Apensos: 03408/2010-7
Interessado: JONES MARTINS BARBOSA
Total: 17 processos
Total geral: 37 processos
PRÓXIMA SESSÃO ORDINÁRIA DA 2ª CÂMARA:
Dia 31 de maio de 2017 - Quarta-Feira.

[ATOS DOS RELATORES]
DECM 470/2017-2
PROCESSO TC - 2516/2017
JURISDICIONADO - CÂMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO
NORTE
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE ORDENADOR
EXERCÍCIO - 2016
RESPONSÁVEIS - CAMILO COELHO DA SILVA
A SECEX/CONTAS – Secretaria de Controle Externo de Contas, através da Instrução Técnica Inicial 341/2017-3, diante do descumprimento do Termo de Notificação Eletrônico encaminhado ao gestor
responsável para que este encaminhasse a Prestação de Contas
Anual de Gestão, referente ao exercício de 2016, sugere a citação
do responsável, conforme explicitado na mencionada peça técnica.
Assim, acompanho o entendimento da SECEX/CONTAS, nos termos
do artigo 2° da Resolução TC 294/2015 c/c art. 63, I da Lei Complementar n° 621/2012, para DETERMINAR:
a CITAÇÃO do Sr. CAMILO COELHO DA SILVA, Presidente da
Câmara Municipal de Bom Jesus do Norte, para, no prazo de 15
(quinze) dias improrrogáveis, prestar os esclarecimentos que julgar pertinentes quanto ao descumprimento do Termo de Notificação Eletrônico que determinou o encaminhamento da Prestação de
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Contas Anual de Gestão, referente ao exercício de 2016, sob pena
de multa e demais sanções legais, nos termos do art. 135, IX, da
LC n° 621/2012 c/c art. 389, IX do RITCCES.
a NOTIFICAÇÃO do Sr. CAMILO COELHO DA SILVA, Presidente
da Câmara Municipal de Bom Jesus do Norte, para, no prazo de
15 (quinze) dias improrrogáveis, encaminhar a Prestação de Contas Anual de Gestão (CidadES), relativa ao exercício de 2016 (IN
TCEES 34/2015), em consonância com os artigos 358, III e 359 da
RITCEES.
Em 04 de maio de 2017.
JOSÉ ANTÔNIO PIMENTEL
Conselheiro Relator
DECM 468/2017-2
PROCESSO TC - 2567/2017
JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO
EXERCÍCIO - 2016
RESPONSÁVEIS - JOÃO DO CARMO DIAS
A SECEX/CONTAS – Secretaria de Controle Externo de Contas,
através da Instrução Técnica Inicial 340/2017-9, diante do
descumprimento do Termo de Notificação Eletrônico encaminhado
ao gestor responsável para que este encaminhasse a Prestação de
Contas Anual de Governo, referente ao exercício de 2016, sugere a
citação do responsável, conforme explicitado na mencionada peça
técnica.
Assim, acompanho o entendimento da SECEX/CONTAS, nos
termos do artigo 2° da Resolução TC 294/2015 c/c art. 63, I da Lei
Complementar n° 621/2012, para DETERMINAR:
a CITAÇÃO do Sr. JOÃO DO CARMO DIAS, Prefeito Municipal
de Brejetuba, para, no prazo de 15 (quinze) dias improrrogáveis,
prestar os esclarecimentos que julgar pertinentes quanto ao
descumprimento do Termo de Notificação Eletrônico que determinou
o encaminhamento da Prestação de Contas Anual de Governo,
referente ao exercício de 2016, sob pena de multa e demais sanções
legais, nos termos do art. 135, IX, da LC n° 621/2012 c/c art. 389,
IX do RITCCES.
a NOTIFICAÇÃO do Sr. JOÃO DO CARMO DIAS, Prefeito Municipal
de Brejetuba, para, no prazo de 15 (quinze) dias improrrogáveis,
encaminhar a Prestação de Contas Anual de Governo (CidadES),
relativa ao exercício de 2016 (IN TCEES 34/2015), em consonância
com os artigos 358, III e 359 da RITCEES.
Em 04 de maio de 2017.
JOSÉ ANTÔNIO PIMENTEL
Conselheiro Relator
DECM 466/2017-6
PROCESSO TC - 2568/2017
JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE ORDENADOR
EXERCÍCIO - 2016
RESPONSÁVEIS - JOÃO DO CARMO DIAS
A SECEX/CONTAS – Secretaria de Controle Externo de Contas,
através da Instrução Técnica Inicial 341/2017-3, diante do descumprimento do Termo de Notificação Eletrônico encaminhado ao
gestor responsável para que este encaminhasse a Prestação de
Contas Anual de Gestão, referente ao exercício de 2016, sugere
a citação do responsável, conforme explicitado na mencionada
peça técnica.
Assim, acompanho o entendimento da SECEX/CONTAS, nos termos do artigo 2° da Resolução TC 294/2015 c/c art. 63, I da Lei
Complementar n° 621/2012, para DETERMINAR:
a CITAÇÃO do Sr. JOÃO DO CARMO DIAS, Prefeito Municipal
de Brejetuba, para, no prazo de 15 (quinze) dias improrrogáveis,
prestar os esclarecimentos que julgar pertinentes quanto ao descumprimento do Termo de Notificação Eletrônico que determinou
o encaminhamento da Prestação de Contas Anual de Gestão, referente ao exercício de 2016, sob pena de multa e demais sanções legais, nos termos do art. 135, IX, da LC n° 621/2012 c/c
art. 389, IX do RITCCES.
a NOTIFICAÇÃO do Sr. JOÃO DO CARMO DIAS, Prefeito Municipal de Brejetuba, para, no prazo de 15 (quinze) dias improrrogáveis, encaminhar a Prestação de Contas Anual de Gestão (CidadES), relativa ao exercício de 2016 (IN TCEES 34/2015), em
consonância com os artigos 358, III e 359 da RITCEES.
Em 04 de maio de 2017.
JOSÉ ANTÔNIO PIMENTEL
Conselheiro Relator
www.tce.es.gov.br
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DECM 467/2017-1
PROCESSO TC - 2569/2017
JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO
SUL
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO
EXERCÍCIO - 2016
RESPONSÁVEIS - THIAGO FIORIO LONGUI
A SECEX/CONTAS – Secretaria de Controle Externo de Contas, através da Instrução Técnica Inicial 342/2017-8, diante do descumprimento do Termo de Notificação Eletrônico encaminhado ao gestor
responsável para que este encaminhasse a Prestação de Contas
Anual de Governo, referente ao exercício de 2016, sugere a citação
do responsável, conforme explicitado na mencionada peça técnica.
Assim, acompanho o entendimento da SECEX/CONTAS, nos termos
do artigo 2° da Resolução TC 294/2015 c/c art. 63, I da Lei Complementar n° 621/2012, para DETERMINAR:
a CITAÇÃO da Sra. THIAGO FIORIO LONGUI, Prefeito Municipal
de Rio Novo do Sul, para, no prazo de 15 (quinze) dias improrrogáveis, prestar os esclarecimentos que julgar pertinentes quanto ao
descumprimento do Termo de Notificação Eletrônico que determinou o encaminhamento da Prestação de Contas Anual de Governo,
referente ao exercício de 2016, sob pena de multa e demais sanções legais, nos termos do art. 135, IX, da LC n° 621/2012 c/c art.
389, IX do RITCCES.
a NOTIFICAÇÃO do Sr. THIAGO FIORIO LONGUI, Prefeito Municipal de Rio Novo do Sul, para, no prazo de 15 (quinze) dias improrrogáveis, encaminhar a Prestação de Contas Anual de Governo
(CidadES), relativa ao exercício de 2016 (IN TCEES 34/2015), em
consonância com os artigos 358, III e 359 da RITCEES.
Em 04 de maio de 2017.
JOSÉ ANTÔNIO PIMENTEL
Conselheiro Relator
DECM 464/2017-7
PROCESSO TC - 2570/2017
JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO
SUL
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE ORDENADOR
EXERCÍCIO - 2016
RESPONSÁVEIS - THIAGO FIORIO LONGUI
A SECEX/CONTAS – Secretaria de Controle Externo de Contas, através da Instrução Técnica Inicial 344/2017-7, diante do descumprimento do Termo de Notificação Eletrônico encaminhado ao gestor
responsável para que este encaminhasse a Prestação de Contas
Anual de Gestão, referente ao exercício de 2016, sugere a citação
do responsável, conforme explicitado na mencionada peça técnica.
Assim, acompanho o entendimento da SECEX/CONTAS, nos termos
do artigo 2° da Resolução TC 294/2015 c/c art. 63, I da Lei Complementar n° 621/2012, para DETERMINAR:
a CITAÇÃO da Sra. THIAGO FIORIO LONGUI, Prefeito Municipal
de Rio Novo do Sul, para, no prazo de 15 (quinze) dias improrrogáveis, prestar os esclarecimentos que julgar pertinentes quanto ao
descumprimento do Termo de Notificação Eletrônico que determinou o encaminhamento da Prestação de Contas Anual de Gestão,
referente ao exercício de 2016, sob pena de multa e demais sanções legais, nos termos do art. 135, IX, da LC n° 621/2012 c/c art.
389, IX do RITCCES.
a NOTIFICAÇÃO do Sr. THIAGO FIORIO LONGUI, Prefeito Municipal de Rio Novo do Sul, para, no prazo de 15 (quinze) dias improrrogáveis, encaminhar a Prestação de Contas Anual de Gestão
(CidadES), relativa ao exercício de 2016 (IN TCEES 34/2015), em
consonância com os artigos 358, III e 359 da RITCEES.
Em 04 de maio de 2017.
JOSÉ ANTÔNIO PIMENTEL
Conselheiro Relator
Decisão Monocrática 00446/2017-9
Processo: 3958/2012
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Conceição da Barra
Assunto: Tomada de Contas Especial/Auditoria
Responsáveis: Espólio do senhor Jorge Duffles Andrade Donati na
pessoa de seu filho Jorge Henrique Soneghete Duffles Donati
I – RELATÓRIO
Versam os autos sobre a auditoria ordinária levada a efeito na Prefeitura Municipal de Conceição da Barra, relativa ao exercício financeiro de 2011, em cumprimento ao Plano Anual Consolidado
de Auditorias Ordinárias, previamente aprovado pelo Plenário deste
Tribunal de Contas.
Em decorrência de supostas irregularidades, foi elaborada a In-

Diário Oficial Eletrônico | Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo

Página 17
strução Técnica Inicial 131/2013, de folhas 1251/1305, que opinou
pela citação dos responsáveis, entre eles o senhor Jorge Duffles
Andrade Donati - Prefeito Municipal de Conceição da Barra, à época - para que apresentasse esclarecimentos e/ou justificativas que
entendesse necessárias.
Assim, o responsável em comento exerceu seu direito ao contraditório, tendo suas justificativas analisadas pela Instrução Técnica
Conclusiva ITC 2770/2016, folhas 2015-2058, anuída pelo Ministério Público Especial de Contas, onde restaram entendidos como
irregulares itens acerca dos quais recai sobre o responsável acima
mencionado ressarcimento, bem como a aplicação de multa.
É de conhecimento público e notório o falecimento do senhor Jorge
Duffles Andrade Donati, fato que foi inclusive veiculado fartamente
na imprensa, porém não há nos autos o documento necessário para
a comprovação do falecimento, qual seja, a certidão de óbito.
O artigo 5º, XLV, da CF/88 e o artigo 131 da Lei Complementar
621/2012 tratam do princípio da responsabilidade pessoal, que significa que a pena não passa da pessoa do condenado, não obstante
seja inalterada a situação do responsável falecido no que se refere
ao ressarcimento de dano ao erário.
Assim, é imprescindível para o prosseguimento deste feito que se
faça nos autos a prova do óbito do senhor Jorge Duffles Andrade
Donati.
Tendo sido realizadas diversas buscas na imprensa acerca do local
do óbito, apurou-se que este ocorreu no Estado de São Paulo, tendo
sido registrado possivelmente no 30º Cartório Civil Notarial Iberapuera, na cidade de Monções.
De igual forma localizou-se, por meio de buscas informais, herdeiro
do responsável, Jorge Henrique Soneghete Duffles Donati, seu filho
Ante o exposto, visando à celeridade processual e tendo em conta
não termos como certo o local do registro do óbito, DECIDO:
NOTIFICAR o 30º Cartório Civil Notarial Iberapuera, na cidade de
Monções, no Estado de São Paulo para que encaminhe a esta Corte
de Contas cópia da certidão de óbito do senhor Jorge Duffles Andrade Donati.
NOTIFICAR o senhor Jorge Henrique Soneghete Duffles Donati
para que no prazo de 30 (trinta) dias encaminhe a esta Corte de
Contas cópia da certidão de óbito do senhor Jorge Duffles Andrade
Donati.
NOTIFICAR o espólio do responsável, na pessoa de seu filho, Jorge
Henrique Soneghete Duffles Donati, para ciência da tramitação neste Tribunal do presente processo, resguardando-lhe assim, o exercício de seu direito de sustentação oral quando do julgamento, na
forma do artigo 327 do Regimento Interno, e seu direito de recurso.
Após, encaminhem-se os autos à Secretaria-Geral de Controle Externo para prosseguimento do feito.
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Conselheiro Relator
Decisão Monocrática 00493/2017-3
Processo: 4645/2016
Jurisdicionado: Fundo Municipal de Saúde de Muniz Freire
Assunto: Prestação de Contas Anual - ordenadores
Responsáveis: Rodrigo Soroldoni Braga - Secretário Municipal de
Saúde 01/01/2015 a 03/02/2015
Alcino Batista de Oliveira - Secretário Municipal de Saúde
04/02/2015 a 16/04/2015
Aline Martins Batosta Valli - Secretário Municipal de Saúde
17/04/2015 a 11/08/2015
Juliana de Paula Louzada - Secretário Municipal de Saúde
11/08/2015 a 31/12/2015
Versam os presentes autos de Prestação de Contas Anual – Ordenadores do Fundo Municipal de Saúde de Muniz Freire, exercício
de 2015, cujos gestores foram os senhores Rodrigo Soroldoni
Braga, Alcino Batista de Oliveira, Aline Martins Batista Valli
e Juliana de Paula Louzada.
A Prestação de Contas foi encaminhada a este Tribunal por meio
do Sistema CIDADES-WEB, em 29/03/2016, de acordo com o prazo regimental e foi analisada, juntamente com seus anexos pela
SecexContas que elaborou o Relatório Técnico 185/2017, onde
constatou indícios de irregularidades apontados na Instrução Técnica Inicial ITI 311/2017 , com propositura de citação dos responsáveis.
Desta forma DECIDO:
A citação dos responsáveis descritos no quadro adiante, nos termos do artigo 157, III do Regimento Interno do TCEES, aprovado
pela Resolução 261 de 4 de junho de 2013 c/c artigo 56,II e artigo
63, I, da Lei Complementar 621 de 8 de março de 2012, para que,
no prazo de 30 (trinta) dias apresentem razões de justificativa,
bem como documentos, individual ou coletivamente, que entendewww.tce.es.gov.br
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rem necessários em razão dos achados detectados: Devendo todos
os documentos estar em formatados em conformidade com a Instruçãi Normativa TC 35/2015.
Responsável
Alcino Batista de
Oliveira, Aline Martins
Batista Valli, Rodrigo
Soroldoni Braga e
Juliana de Paula
Louzada

Itens
Achados
Subitens
3.4.1
Ausência de recolhimento de
contribuições previdenciárias
devidas ao regime geral de
previdência geral.

Sejam os responsáveis notificados de que poderão exercer sua
defesa por todos os meios em direito admitidos e, querendo, exercer o direito de sustentação oral, nos termos do disposto no art.
327 da Resolução nº 261/2013 – Regimento Interno, quando do
julgamento dos presentes autos, cuja data será devidamente publicada no Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo, em seu sítio eletrônico, instituído pelo artigo 181 da
Lei Complementar nº 621, de 8 de março de 2012 e regulamentado
pela Resolução TC nº 262, de 13 de agosto de 2013.
Registra-se que não cabe recurso da decisão que determinar a
CITAÇÃO, na forma do art. 153, inciso II, da Lei Complementar
621/2012. Na forma do inciso I, do § 1º, do Artigo 64, da Lei Complementar 621/2012, a comunicação dos atos processuais ter-se-á
como realizada quando confirmada por recibo assinado por pessoa
encarregada de receber correspondência, ou, conforme o caso, por
membro da família ou empregado do responsável ou do interessado.
Acompanha esta decisão, integrando-a, cópia do Relatório Técnico Contábil 185/2017 e cópia da ITI 311/2017.
À Secretaria-Geral das Sessões para os impulsos necessários.
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Conselheiro Relator
Decisão Monocrática 00495/2017-2
Processo: 9910/2014
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Ecoporanga
Assunto:Tomada de Contas Especial
Responsáveis: Pedro Costa Filho - Prefeito Municipal
Marly Ferreira da Silva - Presidente da Comissão de Processo Administrativo de Tomada de Contas Especial
Nestor Amorim filho - Responsável pela Unidade Central de Controle Interno
Versam os presentes autos sobre Tomada de Contas Especial determinada ao Prefeito Municipal de Ecoporanga, conforme Decisão
TC 1032/2013 e Acórdão TC 194/2013 insertos no Processo TC
3083/2012.
Mediante a Decisão Monocrática Preliminar DECM 1909/2015
(fls. 119/121), foi procedida a notificação do senhor Pedro Costa
Filho, Prefeito Municipal de Ecoporanga, para que, no prazo de 10
(dez) dias, encaminhasse a este Tribunal a Tomada de Contas Especial instituída pela Portaria nº 117, na forma da Instrução Normativa nº 32/2014 desta Corte de Contas, ficando seu desatendimento
sujeito à multa prevista no artigo 135 da Lei Complementar nº
621/2012.
Tendo o senhor Pedro Costa Filho solicitado prorrogação de prazo
em 60 dias para atendimento à determinação constante da Decisão
Monocrática Preliminar DECM 1909/2015, em razão da dificuldade
para compor a Comissão de Investigação/Apuração, da inexperiência na realização de tal procedimento, e, ainda, pela dificuldade
em localizar o investigado (fls. 127/128), exarei a Decisão Monocrática Preliminar DECM 2167/2015 (fls. 144/145) deferindo a
prorrogação requerida.
Diante do encaminhamento pelo jurisdicionado dos documentos
anexados às fls. 153/606, os autos foram enviados à Secretaria
de Controle Externo de Previdência e Pessoal - Secex Previdência
para análise.
Mediante a Manifestação Técnica 383/2016 (fls. 613/627), a
área técnica encaminhou sugestão para que os responsáveis encaminhassem informações e documentos relativos às medidas administrativas a serem tomadas, o que foi acolhido na Decisão Monocrática Preliminar DECM 1048/2016 (fls. 636/640).
Novo requerimento de prorrogação de prazo para conclusão da Tomada de Contas Especial foi apresentado pelo senhor Pedro Costa Filho, Prefeito Municipal, mas foi indeferido em obediência ao
Princípio da Duração Razoável do Processo (Decisão Monocrática
1418/2016 (fls. 650/652).
Em seguida, os autos retornaram à Secex Previdência para análise. Mediante a Manifestação Técnica 458/2017 (fls. 684/690),
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a área técnica aponta a necessidade de devolução das peças da
Tomada de Contas Especial ao jurisdicionado para que sejam atendidos diversos quesitos constantes do art. 8º da Instrução Normativa 32/2014, dentre os quais documentos relativos ao dano (folhas
de pagamento e extratos bancários) e demonstração das medidas
efetivamente adotadas para a notificação do devedor e a cobrança
administrativa ou judicial do débito apurado.
Desta forma, DECIDO:
Pelo DESENTRANHAMENTO das folhas 156/606 e 663/679
dos presentes autos para reconstituição do Processo 6946 do Município de Ecoporanga E DEVOLUÇÃO DOS AUTOS do processo
administrativo à Prefeitura Municipal de Ecoporanga para complementação dos dados faltantes apontados na Manifestação Técnica
458/2017 (fls. 684/690), ressaltando que tal processo deve ser
novamente enviado pelos responsáveis a esta Egrégia Corte de
Contas quando do cumprimento da presente Decisão, momento em
que deverá ser anexado aos presentes autos;
2 Pela NOTIFICAÇÃO dos responsáveis, senhores Pedro Costa
Filho, Marly Ferreira da Silva e Nestor Amorim Filho, para que, no
PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, tragam as informações complementares e documentos necessários ao aperfeiçoamento dos requisitos de encaminhamento da Tomada de Contas Especial ao Tribunal de Contas, na forma da Instrução Normativa TC nº 32/2014,
conforme explicitado na Manifestação Técnica 458/2017
(fls. 684/690), alertando-os quanto às consequências do descumprimento desta Decisão, em especial quanto às penalidades
dispostas no art. 135 e § 1º da Lei Complementar nº 621/2012,
em especial, a pena de imputação de multa no valor compreendido
entre R$ 1.000,00 e R$ 10.000,00 prevista no artigo 389, inciso
IX do Regimento Interno desta Corte de Contas., sem prejuízo das
demais sanções cabíveis e da responsabilidade solidária.
Acompanha esta decisão, integrando-a, cópia da Manifestação
Técnica 458/2017 (fls. 684/690), elaborada pela Secretaria de
Controle Externo de Previdência e Pessoal - Secex Previdência.
À Secretaria Geral das Sessões para os impulsos necessários.
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Conselheiro Relator
Decisão Monocrática 00492/2017-9
Processo: 4070/2015
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Fundão
Assunto: Prestação de Contas Anual - Ordenador
Exercicio: 2014
Responsável: Maria Dulce Rúdio Soares - Prefeita Municipal
Versam os presentes autos sobre a Prestação de Contas Anual da
Prefeitura Municipal de Fundão, referente ao exercício de 2014, sob
a responsabilidade da senhora Maria Dulce Rúdio Soares, então
Prefeita Municipal.
A análise técnica formalizada no Relatório Técnico 212/2017 (fls.
71/109) registrou indicativos de irregularidades, que foram apontados na Instrução Técnica Inicial 289/2017 (fls. 110/111), com sugestão de citação à responsável para apresentação de justificativas
ou documentos que entenda necessários.
Desta forma, DECIDO:
1 Pela CITAÇÃO da agente responsável, senhora Maria Dulce Rúdio Soares, Prefeita Municipal de Fundão no exercício de 2014, na
forma do art. 56, II da Lei Complementar 621/2012 para, no PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, apresentar justificativas em relação aos
indícios de irregularidades apontado na Instrução Técnica Inicial
289/2017 (fls. 110/111), como se demonstra a seguir:
Responsável
Maria Dulce
Rúdio Soares

Maria Dulce
Rúdio Soares

Maria Dulce
Rúdio Soares

Itens
Achados
Subitens
3.1.1
Não conformidade entre folha
de pagamento e balancete da
despesa, bem como indícios de
não pagamento da totalidade
das contribuições previdenciárias
patronais devidas (RGPS).
3.1.2
Não conformidade entre folha
de pagamento e balancete da
despesa, bem como indícios de
não pagamento da totalidade
das contribuições previdenciárias
patronais devidas (RPPS).
3.1.3
Ausência de comprovação de
retenções das contribuições sociais
dos servidores e do recolhimento dos
valores retidos ao RPPS.
www.tce.es.gov.br
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Maria Dulce
Rúdio Soares

3.1.4

Maria Dulce
Rúdio Soares
Maria Dulce
Rúdio Soares
Maria Dulce
Rúdio Soares
Maria Dulce
Rúdio Soares

3.2.1
3.4.1
3.4.2
3.4.3

Maria Dulce
Rúdio Soares

3.5.1.1

Maria Dulce
Rúdio Soares

3.5.1.2

Maria Dulce
Rúdio Soares

3.5.1.3

Maria Dulce
Rúdio Soares

3.5.2

Maria Dulce
Rúdio Soares

3.6.1

Não recolhimento da contribuição
previdenciária de INSS retida de
servidores e terceiros.
Ausência de pagamento dos
parcelamentos previdenciários.
Ausência de adoção de providências
para cobrança da Dívida Ativa.
Divergência no saldo da Dívida Ativa
apurada.
Ausência de documentos que
comprovem a legalidade e a
motivação dos cancelamentos de
créditos inscritos em Dívida Ativa.
Não conformidade, quanto aos bens
em almoxarifado, ente o saldo de
inventário e o saldo contábil.
Não conformidade, quanto aos bens
móveis, ente o saldo de inventário e
o saldo contábil.
Não conformidade, quanto aos bens
imóveis, ente o saldo de inventário e
o saldo contábil.
Ausência de movimentação e
acumulo de saldo nas contas de
consignações no passivo financeiro.
Ausência de comprovação dos
saldos existentes em 31/12/2014,
informados no termo de verificação
das disponibilidades financeiras,
indicando distorção no saldo
disponível.

2 Seja a responsável notificada de que poderá exercer sua defesa
por todos os meios em direito admitidos e, querendo, exercer o
direito de sustentação oral, nos termos do disposto no art. 327 da
Resolução nº 261/2013 – Regimento Interno, quando do julgamento dos presentes autos, cuja data será devidamente publicada no
Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, em seu sítio eletrônico, instituído pelo artigo 181 da Lei
Complementar nº 621, de 8 de março de 2012 e regulamentado
pela Resolução TC nº 262, de 13 de agosto de 2013.
Registra-se, ainda, que não cabe recurso da decisão que determinar a CITAÇÃO, na forma do art. 153, inciso II, da Lei Complementar 621/2012. Na forma do inciso I, do §1º, do artigo 64 da
Lei Complementar 621/2012, a comunicação dos atos processuais
ter-se-á como realizada quando confirmada por recibo assinado por
pessoa encarregada de receber correspondência, ou, conforme o
caso, por membro da família ou empregado do responsável ou do
interessado.
Acompanha esta decisão, integrando-a, cópia do Relatório Técnico
212/2017 (fls. 71/109).
À Secretaria-Geral das Sessões para os impulsos necessários.
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Conselheiro Relator
Decisão Monocrática 00458/2017
Processo: 1726/2017
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim
Assunto: Agravo
Exercício: 2015
Recorrente: Ministério Público Especial de Contas
Recorrido: Carlos Roberto Casteglione Dias
Versam os presentes autos sobre Agravo interposto pelo Ministério
Público de Contas em face do Acórdão TC 966/2016 - Plenário,
constante do Processo TC 4698/2016, que aplicou multa ao gestor
em razão do não envio dos arquivos da Prestação de Contas
Anual do exercício de 2015 e reiterou a notificação ao gestor para
encaminhamento dos arquivos faltantes.
Mediante a Instrução Técnica de Recurso 53/2017 (fls. 40/43),
a Secex Recursos concluiu que o presente recurso é tempestivo
e atende aos requisitos de admissibilidade. No entanto, ressalta
a necessidade de notificação do recorrido para apresentar suas
contrarrazões.
Isto posto, DECIDO:
1. Para que a Secretaria Geral das Sessões disponibilize o conteúdo
do Agravo interposto pelo Ministério Público Especial de Contas,
protocolo eletrônico nº 3009/2017-2, no site do Tribunal de Contas;
2. pela NOTIFICAÇÃO do senhor Carlos Roberto Casteglione Dias,
para que, no PRAZO IMPRORROGÁVEL de 10 (dez) dias, apresente
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suas contrarrazões recursais.
Seja o responsável notificado de que poderá exercer o direito de
sustentação oral, nos termos do disposto no art. 327 da Resolução
nº 261/2013, quando do julgamento dos presentes autos, cuja data
será devidamente publicada no Diário Oficial Eletrônico do Tribunal
de Contas do Estado do Espírito Santo, em seu sítio eletrônico,
instituído pelo artigo 181 da Lei Complementar nº 621, de 8 de
março de 2012 e regulamentado pela Resolução TC nº 262, de 13
de agosto de 2013.
À Secretaria Geral das Sessões para os impulsos necessários.
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Conselheiro Relator
Decisão Monocrática 00458/2017
Processo: 1726/2017
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim
Assunto: Agravo
Exercício: 2015
Recorrente: Ministério Público Especial de Contas
Recorrido: Carlos Roberto Casteglione Dias
Versam os presentes autos sobre Agravo interposto pelo Ministério
Público de Contas em face do Acórdão TC 966/2016 - Plenário,
constante do Processo TC 4698/2016, que aplicou multa ao gestor
em razão do não envio dos arquivos da Prestação de Contas Anual
do exercício de 2015 e reiterou a notificação ao gestor para encaminhamento dos arquivos faltantes.
Mediante a Instrução Técnica de Recurso 53/2017 (fls. 40/43), a
Secex Recursos concluiu que o presente recurso é tempestivo e
atende aos requisitos de admissibilidade. No entanto, ressalta a
necessidade de notificação do recorrido para apresentar suas contrarrazões.
Isto posto, DECIDO:
1. Para que a Secretaria Geral das Sessões disponibilize o conteúdo
do Agravo interposto pelo Ministério Público Especial de Contas,
protocolo eletrônico nº 3009/2017-2, no site do Tribunal de Contas;
2. pela NOTIFICAÇÃO do senhor Carlos Roberto Casteglione Dias,
para que, no PRAZO IMPRORROGÁVEL de 10 (dez) dias, apresente
suas contrarrazões recursais.
Seja o responsável notificado de que poderá exercer o direito de
sustentação oral, nos termos do disposto no art. 327 da Resolução
nº 261/2013, quando do julgamento dos presentes autos, cuja data
será devidamente publicada no Diário Oficial Eletrônico do Tribunal
de Contas do Estado do Espírito Santo, em seu sítio eletrônico,
instituído pelo artigo 181 da Lei Complementar nº 621, de 8 de
março de 2012 e regulamentado pela Resolução TC nº 262, de 13
de agosto de 2013.
À Secretaria Geral das Sessões para os impulsos necessários.
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Conselheiro Relator
Decisão em Protocolo 00255/2017-2
Protocolo: 05475/2017-4
Assunto: Requerimento / Solicitação
Criação: 09/05/2017 14:44
Origem: GAC - Domingos Taufner - Gabinete do Conselheiro Domingos Augusto Taufner
Trata o presente expediente de requerimento de vista dos autos do
Processo TC 6946/2012-8, formulado por GUERINO LUIZ ZANON,
por intermédio de sua advogada BARBARA DALLA BERNARDINA LACOURT, OAB/ES 14.469.
Neste contexto, com fundamento no artigo 265 do Regimento Interno desta Corte de Contas, DEFIRO o pedido de vista para eventuais cópias do Processo TC 6946/2012-8, cujas despesas deverão
ser suportadas pelo Interessado, na forma do art. 268 do mesmo
Diploma legal.
Determino a publicação da presente Decisão no Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo a fim de
cientificar o Interessado, que deverá comparecer junto ao Núcleo
de Controle de Documentos – NCD desta Corte, com cópia desta
Decisão a fim de que seja viabilizada a vista dos autos para cópia,
na forma regimental.
Após, a publicação desta Decisão, encaminhe o presente expediente ao NCD para que proceda a juntada do presente aos autos do
Processo TC 6946/2012-8 devolvendo-o ao local onde se encontrava.
Em, 09 de maio de 2017.
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Conselheiro Relator
www.tce.es.gov.br
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Decisão Monocrática 00498/2017-6
Processo: 05680/2015-1
Classificação: Tomada de Contas Especial
Criação: 08/05/2017 17:46
Origem: GAC - Domingos Taufner - Gabinete do Conselheiro
Domingos Augusto Taufner
Jurisdicionado: ADERES – Agência de Desenvolvimento das Micro
e Pequenas Empresas e do Empreendimento
Assunto: Tomada de Contas Especial
Responsável: Associação Chão Vivo
Diante das informações do Núcleo de Controle de Documentos
– NCD e da Secretaria Geral das Sessões de que não consta no
sistema documentação protocolizada referente ao Termo de Citação
nº 50080/2016, em nome da Associação Chão Vivo. Considerando
a ausência de atendimento ao Termo de Citação nº 50080/2016
entendo que deve ter sua revelia declarada.
Ante o exposto, a fim de dar prosseguimento regular ao processo,
DECIDO considerar REVEL a Associação Chão Vivo com fulcro
no artigo 361 do Regimento Interno desta Corte de Contas.
Após, encaminhem-se os autos à Secretaria de Controle Externo de
Denúncias e Representações para prosseguimento do feito.
Em, 09 de maio de 2017.
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Conselheiro Relator

[ATOS DA PRESIDÊNCIA]
Resumo do Contrato nº 019/2017
Processo TC-9526/2016
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CONTRATANTE: Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo.
CONTRATADA: J. C. P. da Silva Comercial Deskart – ME
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios, conforme Anexo I do
instrumento.
VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$ 10.243,40 (dez mil, duzentos e
quarenta e três reais e quarenta centavos).
VIGÊNCIA: Até 31 de dezembro de 2017.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Ação: 2017
Elemento de Despesa: 3.3.90.30
Vitória, 08 de maio de 2017.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
Resumo do Contrato nº 018/2017
Processo TC-9526/2016
CONTRATANTE: Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo.
CONTRATADA: Mabol Comercial Ltda – ME
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios, conforme Anexo I do
instrumento.
VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$ 68.340,00 (sessenta e oito mil,
trezentos e quarenta reais).
VIGÊNCIA: Até 31 de dezembro de 2017.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Ação: 2017
Elemento de Despesa: 3.3.90.30
Vitória, 08 de maio de 2017.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
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