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DECISÃO 01296/2017-3
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:
IRELATÓRIO
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.
IIFUNDAMENTAÇÃO
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 irregularidade.
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.
IIICONCLUSÃO
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;
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[ATOS DO PLENÁRIO]

[Outras Decisões - Plenário]
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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4) Dar ciência desta decisão à Representante, na forma do art. 307,
§ 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
*Republicado por incorreção na publicação anterior
DECISÃO 01439/2017-1
PROCESSO TC-04750/2015-1
Responsável: José Tadeu Marino
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE ORDENADOR (EXEDRCÍCIO DE 2014) – JURISDICIONADO: SECRETARIA DE ESTADO
DA SAÚDE - SESA – SOBRESTAR.
O SENHOR RELATOR, CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL:
I - RELATÓRIO
Versam os autos sobre a Prestação de Contas da Secretaria de
Estado da Saúde, referente ao exercício financeiro de 2014, sob
a responsabilidade do Sr. José Tadeu Marino.
Inicialmente, foram os autos à SecexContas – Secretaria de Controle Externo de Contas, que, através do Relatório Técnico Contábil
73/2016, seguido da Instrução Técnica Inicial ITI 156/2016,
concluiu pela citação da responsável, quando se tomou ciência da
instauração de procedimento fiscalizatório na modalidade de inspeção, autuada sob o n° TC 8699/2015. O objetivo do procedimento era apurar possíveis irregularidades relativas à realização
de despesas sem o devido empenho na Secretaria de Estado
da Saúde – SESA, que posteriormente foi expandida para abranger
diversos órgãos estaduais, por força de informações extraídas do
Relatório das Contas de Governador 2015.
Nos mencionados autos do TC 8699/2015, a SecexEstado, quando
da Manifestação Técnica 1132/2016, revelou seu entendimento
no sentido de que a Unidade Gestora a que se refere a prestação
de contas anual estaria envolta em possíveis irregularidades. Tal
demanda se encontra pendente de decisão acerca de proposta de
sobrestamento, com vistas a aguardar a emissão de pareceres
conclusivos do Controle Interno do Estado sobre a questão.
Encaminhado à SecexContas para proceder à instrução do feito,
esta unidade técnica expos seu entendimento pela necessidade de
sobrestamento do processo até decisão de mérito no processo TC
8699/2015, considerando sua afinidade com o objeto sob análise
nestes autos, além da possível afetação na decisão de mérito, com
vistas a subsidiar o posicionamento técnico. Eis sua conclusão:
“3 – PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Considerando a relação do assunto tratado nos autos da inspeção
instaurada no Processo TC 8699/2015 com a análise de contas realizada nestes autos, bem como a possibilidade de repercussão da
decisão de mérito nesta PCA, sugere-se o sobrestamento (suspensão) deste processo até que seja proferida a decisão de mérito no
Processo TC 8699/2015.”
Vieram, então, os autos para apreciação e decisão quanto à proposição técnica retro transcrita.
II - FUNDAMENTAÇÃO
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Sem mais o que acrescentar, resta nítida a possível repercussão,
nos presentes autos, do resultado da apuração da inspeção objeto
do TC 8699/2015, o que atrai a incidência do art. 135, § 5° do
RITCEES, que dispõe que no julgamento das contas anuais serão
levados em consideração os resultados dos procedimentos de fiscalização realizados.
Nessa linha, dispõe o art. 313, V, “a” do Novo Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente nesta esfera administrativa, a
suspensão do processo para situações como a dos autos, senão
vejamos:
“Art. 313. Suspende-se o processo:
(...)
V - quando a sentença de mérito:
a) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de
existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o
objeto principal de outro processo pendente;”
Desse modo, por estrita prudência, acompanho integralmente o entendimento da área técnica, exposto por ocasião da Manifestação
Técnica 229/2017-1, e encampo os fundamentos e conclusões
explicitadas pelo corpo técnico, tornando-os parte integrante do
presente voto.
III - CONCLUSÃO
Pelo exposto, VOTO pelo SOBRESTAMENTO dos presentes autos,
cujo objeto é a Prestação de Contas da Secretaria de Estado de
Saúde, sob a responsabilidade do Sr. JOSÉ TADEU MARINO, no
exercício financeiro de 2014, até a conclusão do mérito do processo
TC 8699/2015, nos termos do art. 135, § 5° do RITCEES, c/c o art.
313, V, “a” do Código de Processo Civil.
O SENHOR CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE
MACEDO:
VOTO-VISTA
Exmo. Senhor Presidente,
Exmo. Senhores Conselheiros,
Exmo. Senhor Representante do Ministério Público Especial de Contas.
1- RELATÓRIO
Com o propósito de examinar de forma mais detida a matéria em
discussão, particularmente no ponto em que o eminente Relator,
Conselheiro JOSÉ ANTÔNIO PIMENTEL, propõe o SOBRESTAMENTO dos presentes autos até a conclusão do mérito do processo TC
8699/2015, pedi vista dos autos, o que me permitiu elaborar o voto
que neste instante submeto a este Plenário, precedido do breve
relatório.
Inicialmente devo assinalar que versam os autos sobre a Prestação
de Contas da Secretaria de Estado da Saúde, referente ao exercício financeiro de 2014, sob a responsabilidade do Sr. José Tadeu
Marino.
Após a regular instrução processual, elaborados o Relatório Técnico Contábil 73/2016 (fls.11-20), a Instrução Técnica Inicial
ITI 156/2016 (fls.25) e a citação do responsável (fls.25), tomou-se ciência da instauração de procedimento fiscalizatório na modalidade inspeção, autuada no Processo TC 8699/2015. O objetivo
do procedimento era apurar possíveis irregularidades relativas à
realização de despesas sem o devido empenho na Secretaria de
Estado da Saúde – SESA, que posteriormente foi expandida para
abranger diversos órgãos estaduais, por força de informações extraídas do Relatório das Contas de Governador 2015.
Nos mencionados autos do TC 8699/2015, a SecexEstado, quando
da Manifestação Técnica 1132/2016, revelou seu entendimento
no sentido de que a Unidade Gestora a que se refere a prestação
de contas anual estaria envolta em possíveis irregularidades. Tal
demanda se encontra pendente de decisão acerca de proposta de
sobrestamento, com vistas a aguardar a emissão de pareceres
conclusivos do Controle Interno do Estado sobre a questão.
Encaminhado à SecexContas para proceder à instrução do feito,
esta unidade técnica expos, por meio da Manifestação Técnica
229/2017 (fls. 71-73), seu entendimento pela necessidade de
sobrestamento dos presentes autos até decisão de mérito no processo TC 8699/2015, considerando sua afinidade com o objeto sob
análise, além da possível afetação na decisão de mérito, com vistas
a subsidiar o posicionamento técnico, conforme proposta de encaminhamento que se transcreve.
“3 – PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Considerando a relação do assunto tratado nos autos da inspeção
instaurada no Processo TC 8699/2015 com a análise de contas realizada nestes autos, bem como a possibilidade de repercussão da
decisão de mérito nesta PCA, sugere-se o sobrestamento (suspensão) deste processo até que seja proferida a decisão de mérito no
Processo TC 8699/2015.”
Enviados os autos para julgamento, o Eminente Conselheiro Relator
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JOSÉ ANTÔNIO PIMENTEL, proferiu o VOTO 1766/2017 (fls. 7880) pelo SOBRESTAMENTO dos presentes autos até a conclusão
do mérito do processo TC 8699/2015 conforme conclusão que se
transcreve.
III - CONCLUSÃO
Pelo exposto, VOTO pelo SOBRESTAMENTO dos presentes autos,
cujo objeto é a Prestação de Contas da Secretaria de Estado de
Saúde, sob a responsabilidade do Sr. JOSÉ TADEU MARINO, no
exercício financeiro de 2014, até a conclusão do mérito do processo TC 8699/2015, nos termos do art. 135, § 5° do RITCEES, c/c
o art. 313, V, “a” do Código de Processo Civil.
Em 04 de abril de 2017.
JOSÉ ANTÔNIO PIMENTEL
Conselheiro Relator
É o relatório.
2- FUNDAMENTAÇÃO
Analisando a fundamentação que sustenta a conclusão do Eminente
Relator, depreende-se que Sua Excelência, por estrita prudência,
acompanhou integralmente o entendimento da área técnica exposto por ocasião da Manifestação Técnica 229/2017-1, encampando os fundamentos e conclusões explicitadas pelo corpo técnico
em conformidade com o art. 135, § 5° do RITCEES, c/c o art. 313,
V, “a” do Código de Processo Civil.
Em que pese o que disciplina o § 5° do RITCEES para que sejam
considerados os resultados dos procedimentos de fiscalização realizados no curso da instrução processual, não há, contudo, como
negligenciar o mandamento estabelecido pelo Art. 168 do mesmo
instrumento normativo.
Art. 168. O Tribunal julgará as prestações ou tomadas de contas
anuais do Tribunal de Justiça, do Ministério Público, da Assembleia
Legislativa e das Câmaras Municipais, em até dezoito meses, a contar do seu completo recebimento, e as demais até o término do
exercício seguinte àquele em que lhe tiverem sido apresentadas.
O estabelecimento do término do exercício seguinte àquele em que
lhe tiverem sido apresentadas as contas para que o Tribunal julgue
as contas objeto dos autos, conforme Art. 168 RITCEES, constitui
uma prerrogativa que deve ser conjugada com o que disciplina o §
5°, do mesmo instrumento normativo, sob pena de comprometermos os princípios da duração razoável do processo, eficiência, celeridade, economicidade, efetividade do controle, como bem salienta
a RESOLUÇÃO TC Nº. 300, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2016.
Vale ressaltar que ao analisarmos a Manifestação Técnica
1132/2016 nos autos do processo TC 8699/2015, o corpo técnico
relata que o referido processo compõe-se, dentre outros, de um
apanhado de remessas de fotocópias de Relatórios de Avaliação das
Despesas Sem Empenho no Exercício de 2014, parciais, ou seja, de
alguns órgãos do Executivo Estadual, e em sua maioria incompletos
ou inconclusivos, evidenciando que, apesar do tempo decorrido,
não há previsão para o término de sua instrução, sugerindo, inclusive, o seu SOBRESTAMENTO, conforme proposta de encaminhamento que se transcreve.
4. Proposta de Encaminhamento
Ante as razões e argumentos acima apresentados, encaminhamos
os autos para deliberação do Exmo. Relator, Conselheiro José Antônio Pimentel, com a seguinte sugestão de encaminhamento:
Repisando o já solicitado, sugerimos o sobrestamento da presente
fiscalização até o recebimento do Relatório Conclusivo a ser elaborado e encaminhado pela SECONT;
A notificação do Secretário de Estado de Controle e Transparência, Sr. Eugênio Coutinho Ricas, nos termos do art. 63, III, da LCE
621/2012 e do art. 358, III do RITCEES, para que remeta a este Tribunal, no prazo a ser definido pelo Conselheiro Relator, Relatório
Conclusivo Sobre a Realização de Despesas Sem Empenho
no Exercício de 2014 contendo o posicionamento quanto a todos
os órgãos do Executivo Estadual, ou, no caso do mesmo não estar
concluído, a previsão para tal conclusão.
Respeitosamente, à consideração superior.
Vitória, 16 de novembro de 2016.
Na mesma esteira corroborando com o fato de que não há previsão
para o término da instrução do referido processo, a qual se iniciará
somente após o recebimento do relatório conclusivo da SECONT, a
área técnica vislumbra avaliar a necessidade de realização de fiscalização por parte do Tribunal e, inclusive, de estendê-la aos demais
jurisdicionados estaduais, tendo em vista que o referido relatório
deverá conter informações de todos os órgãos estaduais de modo
que seja dispensado tratamento igualitário a todos.
Não obstante e apesar do corpo técnico ter se manifestado
pelo sobrestamento de outros processos de Prestação de
Contas de órgãos do Poder Executivo Estadual referente ao
exercício financeiro de 2014, como a PGE, SUPPIN, dentre
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outros, utilizando o mesmo argumento, ao consultar os sistemas do TCEES constata-se que a Prestação de Contas Anual de
determinados órgãos estaduais relativos ao exercício financeiro de
2014, como por exemplo o IDAF (processo TC 3907/2015) e o DETRAN (processo TC 3923/2015), já foram objeto de deliberação
por parte dessa Corte de Contas pondo em cheque a eficácia do
argumento supracitado.
Ademais, caso não seja possível considerar, no curso da instrução
processual, os resultados dos procedimentos de fiscalização realizados nos termos do que disciplina o § 5° do RITCEES, o Tribunal
pode auferir os mesmos resultados instaurando uma Tomada de
Contas Especial a partir do resultado dos procedimentos fiscalizatórios objeto dos autos do Processo TC 8699/2015.
Portanto, à luz do exposto, na situação concreta relatada nos
autos, não é prudente sobrestar os presentes autos até a conclusão do mérito do processo TC 8699/2015 (cuja proposta de encaminhamento também é pelo sobrestamento), no intuito de que sejam
considerados os resultados dos procedimentos de fiscalização realizados no curso da instrução processual.
3- DISPOSITIVO:
Assim, diante dos fundamentos fáticos e de direito aqui expendidos, pedindo vênia por divergir da proposta da área técnica e do
eminente Conselheiro Relator JOSÉ ANTÔNIO PIMENTEL no sentido
de sobrestar os presentes autos até a conclusão do mérito do processo TC 8699/2015, VOTO para que o Colegiado adote a seguinte
decisão:
3.1- Que seja mantida a instrução processual dos presentes autos
nos termos regimentais.
3.2- Que seja mantida a instrução processual dos autos dos processos de Prestação de Contas dos Órgãos e Entidades Estaduais
referentes ao exercício financeiro de 2014, nos termos regimentais,
cuja argumentação pelo sobrestamento tem como fundamento o
término da instrução do processo TC 8699/2015.
Vitória, 18 de abril de 2017.
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Conselheiro
DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-04750/20151, 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 José Antônio Almeida Pimentel, SOBRESTAR os presentes autos, cujo objeto é a Prestação de Contas da Secretaria
de Estado de Saúde, sob a responsabilidade do Sr. JOSÉ TADEU
MARINO, no exercício financeiro de 2014, até a conclusão do mérito do processo TC 8699/2015, nos termos do artigo 135, § 5° do
RITCEES, c/c o artigo 313, V, “a” do Código de Processo Civil.
Vencido o conselheiro Sebastião Carlos Ranna de Macedo que votou
pelo prosseguimento da tramitação.
Sala das Sessões, 18 de abril de 2017.
Conselheiro SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
DECISÃO 01616/2017-5
PROCESSO TC-02604/2014-5
Responsáveis: Eugênio Coutinho Ricas, André de Albuquerque
Garcia e Sérgio Alves Pereira.
Procuradores: Adilson José Cruzeiro e Edmar Lorencini dos Anjos
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE ORDENADOR – EXERCÍCIO DE 2013 – JURISDICIONADO: SECRETARIA DE ESTADO
DA JUSTIÇA – 1) FORMAR AUTOS APARTADOS – 2) DETERMINAR – 3) ARQUIVAR.
O SENHOR RELATOR, CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES:
I- RELATÓRIO E FUNDAMENTAÇÂO
Tratam os autos de Prestação de Contas Anual da Secretaria de Estado da Justiça - SEJUS, referente ao exercício financeiro de 2013,
sob a responsabilidade dos senhores André Albuquerque Garcia –
Secretário de Estado (01/01 a 03/03/2013) e Sergio Alves Pereira
– Secretário de Estado (04/03 a 31/12/2013), aprovadas com
ressalvas, de acordo com o acórdão 1005/2016, publicado
no diário oficial eletrônico do TCEES, no dia 31 de outubro
de 2016.
O aludido referido acórdão determinou que, após a verificação
de operacionalidade pela Secretaria Geral de Controle Externo SEGEX, fosse deflagrado procedimento fiscalizatório específico com
a finalidade de apurar o cumprimento pela SEGER das obrigações
previdenciárias do Estado perante o INSS, por meio de inclusão no
Plano Anual de Fiscalização de 2017, o que não logrou êxito,
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ante a impossibilidade justificada pela área técnica.
A manifestação técnica 40/2017 assinalou que o despacho
54336/2016-6 proferido pela SEGEX foi encaminhado à SecexPrevidência para que se manifestasse em relação a existência de recursos humanos e materiais necessários para a realização de fiscalização tendo como objeto “a apuração do cumprimento pela SEGER
das obrigações previdenciárias do Estado perante o INSS”, por meio
da inclusão no Plano Anual de Fiscalização – 2017, nos termos do
Acórdão TC 1005/2016 - Plenário.
O corpo técnico acrescentou que a SecexPrevidência conta com
apenas 06 (seis) Auditores de Controle Externo, sendo que no exercício de 2017 há previsão de afastamento de 02 (dois) desses servidores que entrarão em gozo de licença. Sendo assim, a inclusão
da referida fiscalização no PAF 2017 somente seria possível no caso
de cancelamento de alguma fiscalização já prevista (com o mesmo
tempo demandado de fiscalização para o referido processo). Contudo, assevera essa alternativa não seria a mais apropriada, considerando a relevância das fiscalizações já programadas no PAF 2017.
A manifestação técnica 40/2017 pontuou, ainda, que os fatos narrados nestes autos ocorreram no exercício de 2013, sugerindo o
esclarecimento de dúvidas e apuração de possível ausência de recolhimento das contribuições patronais ao RGPS por parte da SEGER, entretanto, diante da inviabilidade de inclusão no PAF
2017 para realização da presente fiscalização, em virtude da
inexistência de recursos humanos suficientes para realização da fiscalização proposta, eis a proposta de encaminhamento elaborada
pelo corpo técnico:
Proposta de Encaminhamento
Diante do exposto, tendo em vista a inviabilidade de realização da
fiscalização no exercício de 2017 sugerimos determinar à SECONT
– Secretaria de Estado de Controle e Transparência que adote as
medidas administrativas cabíveis para solução das impropriedades
noticiadas, e caso não sejam suficientes para a elisão do dano, seja
providenciada a instauração de tomada de contas especial, nos termos da Instrução Normativa TC nº 32/2014.
O Parquet de Contas, na pessoa do Dr. Luciano Vieira, exarou a manifestação 646/2017-4, oportunidade em que anuiu com a proposta
de encaminhamento elaborada pela área técnica.
Sendo assim, determino a formação de processo apartado a ser
distribuído ao relator competente com o objetivo de determinar
à SECONT – Secretaria de Estado de Controle e Transparência que
adote as medidas administrativas cabíveis para solução das impropriedades noticiadas, acerca possível ausência de recolhimento das
contribuições patronais ao RGPS por parte da SEGER e, caso não
sejam suficientes para a elisão do dano, seja providenciada a instauração de tomada de contas especial, nos termos da Instrução
Normativa TC nº 32/2014, nos moldes sugeridos pela área técnica
na manifestação 40/2017.
II- DECISÃO
Ante o exposto, acompanhando integralmente o entendimento do Parquet de Contas e da área técnica, VOTO nos seguintes termos:
Que este Egrégio Tribunal de Contas determine a SEGEX a formação de processo apartado, nos moldes do artigo 281 do Regimento Interno desta Corte, com cópia das fls. 1364 e seguintes;
Após a formação de autos apartados, encaminhar ao GAP para distribuir ao relator competente, nos termos do art. 48, I, do Regimento Interno desta Corte, com o objetivo de determinar à
SECONT – Secretaria de Estado de Controle e Transparência
que adote as medidas administrativas cabíveis para solução
das impropriedades noticiadas, acerca possível ausência de
recolhimento das contribuições patronais ao RGPS por parte da SEGER e, caso não sejam suficientes para a elisão do
dano, seja providenciada a instauração de tomada de contas
especial, nos termos da Instrução Normativa TC nº 32/2014,
nos moldes sugeridos pela área técnica na manifestação
40/2017 e contando com a anuência do Parquet de Contas;
Após as providências de estilo, bem como a remessa dos aos à
Secretaria Geral das Sessões - SGS, conforme solicitado na parte
final de certidão 4824/2016-2, arquivem-se os autos TC 2604/14.
Vitória, 28 de março de 2017.
SERGIO MANOEL NADER BORGES
Conselheiro Relator
DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do processo TC-02604/20145, DECIDE o Plenário do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, em sua 8ª sessão ordinária, realizada no dia vinte e oito de
março de dois mil e dezessete, à unanimidade, nos termos do voto
do relator, conselheiro Sérgio Manoel Nader Borges:
Determinar à Secretaria de Controle Externo-SEGEX a formação
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de processo apartado, nos moldes do artigo 281 do Regimento
Interno desta Corte, com cópia das fls. 1364 e seguintes.
Após a formação de autos apartados, encaminhar ao Gabinete da
Presidência-GAP para distribuir ao relator competente, nos
termos do artigo 48, I, do Regimento Interno desta Corte, com o
objetivo de determinar à Secretaria de Estado de Controle
e Transparência - SECONT que adote as medidas administrativas cabíveis para solução das impropriedades noticiadas, acerca possível ausência de recolhimento das contribuições patronais ao RGPS por parte da SEGER e, caso não
sejam suficientes para a elisão do dano, seja providenciada
a instauração de tomada de contas especial, nos termos da
Instrução Normativa TC nº 32/2014, nos moldes sugeridos
pela área técnica na manifestação 40/2017 e contando com
a anuência do Parquet de Contas.
Após as providências de estilo, bem como a remessa dos aos à Secretaria Geral das Sessões - SGS, conforme solicitado na parte final
de certidão 4824/2016-2, arquivar os presentes autos.
Sala das Sessões, 28 de março de 2017.
Conselheiro SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
DECISÃO 01602/2017-3
PROCESSO TC-01949/2016-5
Responsáveis: Paulo Roberto de Paula Junior, Jander Nunes Vidal
e Gilson Daniel Batista
CONTROLE EXTERNO – FISCALIZAÇÃO – DENÚNCIA – DENUNCIANTE: IDENTIDADE PRESERVADA – JURISDICIONADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES – INCLUIR
NO PAF/2017.
O SENHOR RELATOR, CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO
TAUFNER:
VOTO
Versam os autos acerca de Denúncia em face da Prefeitura Municipal de Marataízes, em face do Prefeito Municipal, Sr. Jander Nunes
Vidal e do Secretário Municipal de Saúde, Sr. Paulo Roberto de Paula
Junior, noticiando irregularidades ocorridas na gestão desses dois
agentes públicos.
Alega o denunciante:
Adesão à ata de registro de preço do Município de Viana referente à
prestação de serviços atinentes ao segmento “vigilância ambiental”,
por R$ 1.299.000,00, quando existiam no Município certames licitatórios para aquisição dos mesmos serviços por valores inferiores;
Contratação de empresa que fornece ticket alimentação (contrato
nº 24/2016) sem a devida homologação do certame “pregão nº
95/2015”;
Contratações de pessoal na Prefeitura que configurariam, segundo
o denunciante, nepotismo;
Existência de materiais permanentes do Município em comento sem
estarem registrados no patrimônio público;
Existência de processos administrativos (43.984/2015 – laboratórios; 43.983/2015 – empresa reis transporte e 39.706/2015 – casa
da paz) que tiveram uma tramitação “recorde” no Município;
Aquisição de materiais sem o devido processo licitatório.
Os autos seguiram para Secretaria de Controle Externo de Denúncias e Representações – SECEXDenúncias, que elaborou a Manifestação Técnica MTP nº 179/2016 (fls. 72/77), opinando por conhecer
a denúncia apenas em relação aos itens 1 e 6.
Após, temos a manifestação do Ministério Público de Contas, que
através do Procurador Luis Henrique Anastácio da Silva elaborou o
Parecer 642/2016, acompanhando o entendimento da equipe técnica.
Ato contínuo, foi apresentada pelo denunciante novas documentações, e os autos retornaram para a SecexDenúncias, que elaborou
a Manifestação Técnica nº 564/2016 opinando por reiterar o entendimento exarado na MTP 173/2016, tendo o Ministério Público
se manifestado através do Parecer 1334/2016 por acompanhar o
entendimento técnico.
Em seguida, foi proferido Voto por este Conselheiro Relator, acompanhando o entendimento técnico, conforme Decisão Plenária
2453/2016.
Após as devidas notificações, o Secretário Municipal de Saúde
de Marataízes encaminhou por meio do ofício SEMUS/OFÍCIO nº
200/2016 cópia do Processo 870 Adesão da Ata de Registro de Preço nº 01/2015 da Prefeitura de Viana, Pregão Presencial 014/2015
e Pregão Presencial 015/2015.
Já o Prefeito Municipal de Viana, por meio do Ofício/Gab./nº
957/2016, encaminhou cópia do processo administrativo nº
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4513/2014, bem como informações prestadas pela Secretaria Municipal de Saúde.
A Secretaria de Controle Externo de Denúncias e Representações
elaborou a Manifestação Técnica nº 1193/2016-9, opinando por
submeter ao Plenário a solicitação de inspeção e inclusão no plano
de fiscalização do Tribunal para o ano de 2017.
Com isso, o Ministério Público de Contas elaborou o Parecer
235/2017-5 através do Procurador Luis Henrique Anastácio da Silva, opinando por acompanhar o entendimento técnico.
Ante a manifestação técnica, foi elaborado o despacho nº
10.897/2017-3 por este Conselheiro Relator, solicitando informação
a Secretaria Geral de Controle Externo, sobre a possibilidade de
inspeção e inclusão no plano de fiscalização de 2017.
Após, foi proferido o despacho nº 13316/2017-1 pela SecexDenuncias, informando que seria possível a inclusão do processo no PAF
2017.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
Em 2015 a Prefeitura de Marataízes, através do Fundo Municipal de
Saúde, realizou o Pregão Presencial 015/2015, tendo como objeto a
aquisição de equipamentos para vigilância ambiental (pulverizador,
gerador, nebulizador, pulverizador costal e aparelho termonebulizador).
O edital é datado do dia 19 de agosto de 2015, o certame foi homologado em 03 de setembro de 2015, com publicação da homologação no Diário Oficial do Município de 14 de setembro de 2015.
Na mesma edição consta o extrato da Ata de Registro de Preços nº
70/2015, cujo fornecedor registrado é a empresa Agropaulos Produtos e Saneamento Ltda. – ME.
No mesmo ano de 2015 a Prefeitura, por meio do Fundo Municipal de Saúde, realizou o Pregão Presencial 014/2015, tendo como
objeto a aquisição de inseticidas fitossanitários e equipamentos de
proteção individual (EPI’s), sendo composto por 36 lotes.
O edital é datado de 26 de agosto de 2015, e o certame foi homologado em 02 de dezembro de 2015, com publicação da homologação
no Diário Oficial do Município no dia 02 de dezembro de 2015.
Alegou ainda o denunciante no processo, que teria sido publicado
no Diário Oficial do dia 11 de março de 2015 extratos de autorização que dizem respeito à aquisição eventual de diversos materiais
(bacia de plástico, lanterna, espelho, martelo, mochila, pesca larva,
pipeta, tela de sombreamento, trena e tubito), que não foram licitados e seriam equipamentos para Vigilância Ambiental.
Mesmo diante de todos os pregões e extratos de autorização de
fornecimento/execução, a Prefeitura de Marataízes, por meio do
Fundo Municipal de Saúde, procedeu ao contrato nº 01/2016, tendo como contratada a empresa Ambiental Urbanização e Serviços
Ltda., aderindo à Ata de Registro de Preços 01/2015 da Prefeitura
Municipal de Viana, que por sua vez é decorrente do Pregão Eletrônico 61/2014, tendo como objeto a contratação de empresa para
prestação de serviço de controle de incidência dos mosquitos do
gênero CULEX SP e AEGYPTI com aplicação de aerossol inseticida
e monitoramento do mosquito, no valor de R$ 1.299.000,00 (um
milhão, duzentos e noventa e nove mil reais).
A grande questão seria a redundância dos gastos públicos, tendo
em vista o valor de R$ 1.299.000,00, referente ao Contrato Administrativo nº 01/2016, mesmo após o Município ter adquirido diversos materiais para a prestação dos serviços. Destacando ainda as
contratações sem o devido processo legal.
Diante de toda a situação da Prefeitura de Marataízes, entendo ser
necessário uma análise in loco a fim de verificar tanto a prestação
dos serviços contratados quanto a aplicação dos materiais adquiridos, bem como a análise das contratações que supostamente foram
realizadas sem o devido certame licitatório.
De acordo com o disposto no artigo 190 do Regimento Interno desta Corte de Contas a “Inspeção é o instrumento de fiscalização
utilizado pelo Tribunal para suprir omissões, lacunas de informações, esclarecer dúvidas, apurar a legalidade, a legitimidade e a
economicidade de fatos específicos praticados pela Administração,
por qualquer responsável sujeito a sua jurisdição, bem como para a
apuração de denúncias ou de representações”.
Entendo assim que a inspeção é o instrumento de fiscalização mais
adequado para o presente processo.
O Plano de Fiscalização para o exercício de 2017 contempla as
ações de controle externo cujas finalidades são o cumprimento efetivo da missão institucional do Tribunal, por meio de uma prestação
de serviços de fiscalização com excelência, buscando atender às expectativas quanto a entrega de resultados com qualidade, eficiência
e respeito aos princípios que norteiam a administração pública.
Assim, na escala do planejamento, o plano de fiscalização se apresenta como o plano tático, ou seja, é o instrumento direcionador
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das ações de controle externo para a realização das auditorias, das
inspeções, dos levantamentos, dos acompanhamentos e dos monitoramentos que serão realizados no exercício de 2017 e definidas
no plano operacional.
Ressalto a informação contida no Despacho de nº 13316/2017-1
da Secretaria de Controle Externo de Denúncias e Representações
que informou sobre a possibilidade de inclusão do Processo TC
1949/2016 no PAF 2017 em virtude deste processo ser definido
como um dos processos prioritários para análise.
Com isso, acompanho o entendimento da equipe técnica e do Ministério Público no sentido de que seja determinada a inspeção, para
inclusão no PAF/2017.
DECISÃO
Diante do exposto e acompanhando o entendimento da equipe técnica e do Ministério Público de Contas VOTO pela inclusão do Processo TC 1949/2016 no PAF 2017 e para que seja determinada a
inspeção como modalidade de fiscalização, de acordo com o artigo
174, §3º do Regimento Interno desta Corte Contas, de acordo com
a capacidade operacional da Segex.
Vitória – ES, 02 de maio de 2017.
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Conselheiro Relator
DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-01949/20165, DECIDE o Plenário do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, na 13ª sessão ordinária, realizada no dia dois de maio de
dois mil e dezessete, à unanimidade, nos termos do voto do relator, conselheiro Domingos Augusto Taufner, incluir o Processo TC
1949/2016 no PAF 2017, determinando a inspeção como modalidade de fiscalização, de acordo com o artigo 174, §3º do Regimento
Interno desta Corte Contas, de acordo com a capacidade operacional da Segex.
Sala das Sessões, 02 de maio de 2017.
Conselheiro SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
DECISÃO 01538/2017-6
PROCESSO TC-03532/2001-4
Responsável: Ozair Ribeiro
Procurador: Luiz Roberto Soares Sarcinelli
PEDIDO DE REVISÃO EM FACE DO ACÓRDÃO TC 0126/2001 –
JURISDICIONADO: CÂMARA MUNICIPAL DE FUNDÃO – DAR
QUITAÇÃO – ARQUIVAR SEM BAIXA DO DÉBITO/ RESPONSABILIDADE – AO MPEC.
O SENHOR CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL:
Os presentes autos tratam de Recurso de Revisão interposto pelo
Sr. Ozair Ribeiro, Presidente da Câmara Municipal de Fundão no
exercício de 1999, em face do ACÓRDÃO TC-126/2001 (constante do processo TC-1125/2001 – Recurso de Reconsideração), que
manteve a condenação ao pagamento de multa equivalente a 500
UFIR e, ainda, o condenou a ressarcir ao erário municipal a quantia correspondente a 49.594,07 UFIR, em virtude do pagamento
indevido de sessões extraordinárias aos vereadores, nos termos
do ACÓRDÃO TC-354/2000, exarado às fls.246/249 do processo
TC-1889/2000 (Relatório de Auditoria da Câmara de Fundão).
Considerando a CERTIDÃO DE ÓBITO (fl.50), em nome do Sr. Ozair
Ribeiro, falecimento ocorrido em 20 de fevereiro de 2002;
Considerando o Princípio da pessoalidade da pena, o qual tem total
correção com o princípio da responsabilidade pessoal, que proíbe a
imposição de pena por fato de outrem, normatizado no Regimento
Interno deste Tribunal de Contas em seu artigo 383, e artigo 131 de
nossa Lei Orgânica – LC 621/2012;
Considerando que foi autuado na data de 14 de março de 2005,
Processo de nº 059.05.000079-9, por meio da Promotoria de
Justiça da Comarca de Fundão, Ação Civil Pública c/c Improbidade Administrativa em face de Rachel Rangel Ribeiro e André
Luiz Rangel Ribeiro, sucessores (esposa e filho) do Sr. Ozair Ribeiro
(fls.84/91);
Considerando que foi apresentada CONTESTAÇÃO à Ação Civil
Pública c/c Improbidade Administrativa, referente ao Processo
de nº 059.05.000079-9, (fls.250/272);
Os autos ficaram sob a guarda do Ministério Público de Contas, para
as medidas cabíveis quanto ao acompanhamento do andamento da
referida Ação.
Pois bem. Transcorrido vasto espaço de tempo, o feito recebeu o
Parecer 1258/2017-8 (fls.461/464) do Ministério Público de Contas, da lavra do ilustre Procurador-Geral Luciano Vieira, que ao final
requer:
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com fulcro no art. 148 da Lei Complementar 621/2012, seja expedida a devida QUITAÇÃO a Ozair Ribeiro, com relação à multa
pecuniária aplicada; e,
seja determinado o arquivamento dos autos, conforme art. 330,
inciso IV do RITCEES, sem baixa do débito/responsabilidade,
devolvendo-se previamente os autos à Secretaria do Ministério Público de contas para os devidos registros no sistema de cobrança
do E-TCEES.
Considerando os argumentos bem expostos no parecer acima mencionado, no sentido de que em decorrência do tempo transcorrido,
pode-se depreender que a partir da preclusão recursal (20/06/2001)
até a presente data, sem a adoção de qualquer providência pelo
então Prefeito Municipal, restou consumada a decadência para
inscrição do débito em Dívida Ativa, o que inviabiliza a propositura da ação de execução fiscal;
Considerando ainda, que o Ministério Público Contas não considera
a possibilidade de monitoramento da atuação do Ministério Público
Estadual, como também considera inviável a atuação do Executivo
Municipal, em razão do decurso do tempo para a cobrança do débito imputado, entende, portanto, o digno Procurador que não subsiste razão para a persistência deste processo de monitoramento
de execução, o qual deverá ser arquivado, sem a baixa do débito,
ressaltando-se que o seu desarquivamento poderá ser requerido
a qualquer tempo, desde que sejam trazidas informações sobre o
recolhimento do débito para as medidas de direito;
Considerando que fora tão somente expedido o Parecer nº
1429/2006 da Procuradoria de Justiça de Contas (fl.59), pela extinção da sanção pecuniária aplicada ao ordenador de despesas,
em virtude do seu falecimento, sem, contudo, emissão de voto do
Conselheiro Relator e Acórdão nesse sentido; VOTO pela QUITAÇÃO a OZAIR RIBEIRO, com relação à multa pecuniária que lhe
fora imposta;
VOTO, ainda, com fundamento no art. 288, § 4º, c/c o artigo 330,
IV, ambos do RITCEES – Res. 261/2013, pelo ARQUIVAMENTO do
feito, sem baixa do débito/responsabilidade, subscrevendo,
portanto, os termos do Parecer do digno Procurador-Geral, Luciano
Vieira.
Que os presentes autos retornem à Secretaria do Ministério
Público de Contas, conforme o solicitado.
DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC 03532/20014, DECIDE o Plenário do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, na 13ª sessão ordinária, realizada no dia dois de maio de
dois mil e dezessete, à unanimidade, nos termos do voto do vice-presidente, conselheiro José Antônio Almeida Pimentel:
DAR QUITAÇÃO ao Senhor Ozair Ribeiro, em relação à multa
que lhe fora imposta.
ARQUIVAR o feito, nos termos do artigo 288, § 4º, c/c o artigo
330, IV, ambos do Regimento Interno deste Tribunal de Contas,
sem baixa do débito/responsabilidade.
Remeter os autos à Secretaria Geral do Ministério Público de
Contas, conforme o solicitado.
Sala das Sessões, 02 de maio de 2017.
Conselheiro SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
DECISÃO 01495/2017-4
PROCESSO TC-02734/2016-5
Responsável: Paulo César Hartung Gomes.
CONTROLE EXTERNO – FISCALIZAÇÃO – DENÚNCIA – DENUNCIANTE: IDENTIDADE PRESERVADA – JURISDICIONADO: GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – SOBRESTAR.
O SENHOR RELATOR, CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL:
I – RELATÓRIO:
Versam os autos sobre a denúncia, com pedido de concessão de
medida cautelar, apresentada neste Tribunal de Contas por cidadão,
em desfavor do Senhor Paulo César Hartung Gomes, Governador
do Estado do Espírito Santo, em razão de supostas irregularidades
decorrentes de renúncia de receita em desacordo com o previsto no
art. 14 da LRF e, ainda, da concessão de incentivos fiscais sem autorização em lei específica e sem aprovação do CONFAZ – Conselho
Nacional de Política Fazendária.
Em síntese, alega o denunciante que o denunciado apresentou um
projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias com renúncia de receita
superior a um bilhão de reais sem nenhuma compensação e, além
disso, as renúncias fiscais estariam sendo concedidas via decreto
e não por lei específica. Ao final, requer a concessão de medida
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cautelar suspendendo os benefícios fiscais que constam da LDO não
amparados por lei específica e no mérito, seja proferida proibindo o
denunciado de manter qualquer benefício fiscal sem lei específica.
Acompanhando a sugestão da equipe técnica, lançada por meio da
Manifestação Técnica 396/2016, fls. 133/135, proferi proposta de
voto no sentido de indeferir a medida cautelar, submetendo os autos ao rito ordinário, determinando, ainda, a apensação dos autos
em fase processual anterior à prolação de decisão, o que fora acompanhado pelo Plenário desta Casa.
Posteriormente, decidi pelo apensamento dos processos TC8332/2016, TC-2626/2013, TC-4055/2013, TC-3961/2013 e TC2731/2016 aos presentes autos, para em seguida serem instruídos
pela equipe técnica desta Corte de Contas.
Ato contínuo, a SecexGoverno se manifestou por meio da Manifestação Técnica 1307/2016, fls. 207/232, sugerindo conclusivamente:
“Diante do exposto, sugerimos o seguinte encaminhamento:
O sobrestamento dos autos em decorrência da modelagem jurídica
que o Supremo Tribunal Federal decidirá na ADI 4935, nos termos
do 313 do novo CPC.
Que o Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo inicie, em
autos próprios, os preparativos para uma fiscalização da receita
e renúncia de receita, mediante o instrumento do “levantamento”
previsto no artigo 191 do Regimento Interno, tendo como referencial as diretrizes da Resolução Atricon nº 6/2016, de 25 de novembro de 2016.”
Encaminhados os autos ao Ministério Público de Contas, o Procurador de Contas, Doutor Luís Henrique Anastácio da Silva, manifestou-se de acordo com a proposição técnica.
Vieram, então, os autos para apreciação e decisão quanto à proposição técnica retro transcrita.
II – FUNDAMENTAÇÃO:
Os presentes autos e seus apensos apresentam três fases distintas:
autos sem manifestação (TC 8332/2016 e TC 2734/2016), aguardando citação (TC 4054/2013, TC 4217/2013, TC 4305/2013, TC
4149/2013 e TC 4055/2013) e aguardando manifestação técnica
conclusiva (TC 2626/2013 e TC 3961/2013). Todos eles, contudo,
têm como tema a renúncia de receita por incentivos fiscais, ora
focando contratos e setores específicos, ora focando o instrumento
legal (decretos, leis, etc).
Os agentes públicos arrolados não são todos os mesmos, tampouco
a responsabilidade recai sobre um único governo, alcançando tanto
o atual quanto os anteriores. A renúncia de receita decorrente do
incentivo fiscal, instrumento de política pública, exige uma análise
além da formalidade legal. As políticas públicas envolvem escolhas
(trade-off) e, diante de recursos limitados, algumas ações estatais
são priorizadas em detrimento de outras. Essa avaliação envolve
uma análise de custo e benefício. Ademais, existem externalidades,
negativas e positivas, tanto quantitativas quanto qualitativas a serem consideradas na análise.
A Atricon (Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil) constatou que, apesar da relevância da atividade de controle
externo na receita pública e sua renúncia, essa não é prática consolidada no âmbito dos Tribunais de Contas. Esse fato motivou-a
a estabelecer como prioridade estratégica a definição de diretrizes
relativas à temática, tendo em vista a definição de parâmetros nacionais uniformes e suficientes à sua implementação pelos Tribunais
de Contas, culminando com a publicação da Resolução Atricon nº
6/2016, de 25 de novembro de 2016, que aprova as Diretrizes de
Controle Externo Atricon 3210/2016, relacionadas à temática “Receita e renúncia de receita”.
Em nível de Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, as
ações fiscalizatórias tiveram um foco específico: ou se investigou
um contrato de concessão de benefício fiscal, ou um setor, ou algum dispositivo legal da LRF. Entretanto, o tema exige uma ação
fiscalizatória ampla, que leve em conta as diversas legislações envolvidas, diversas secretarias do governo, a concepção de política
pública e suas escolhas, os sistemas de controle, registro e acompanhamento dos órgãos envolvidos.
No caso do Estado do Espírito Santo, o tema receberá o contorno
jurídico pelo Supremo Tribunal Federal (STF) quando decidir sobre
a ADI 4935, que questiona a constitucionalidade e legalidade dos
incentivos fiscais concedidos no Estado do Espírito Santo. Assim,
verifica-se tratar de matéria controversa, e a deliberação do STF
dará parâmetros para a ação fiscalizatória pelo Tribunal de Contas.
Nessa linha, dispõe o art. 313, V, “a” do Código de Processo Civil,
aplicado subsidiariamente nesta esfera administrativa, a suspensão
do processo para situações como a dos autos, senão vejamos:
“Art. 313. Suspende-se o processo:
(...)
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V - quando a sentença de mérito:
a) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de
existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o
objeto principal de outro processo pendente;”
Desse modo, por estrita prudência, acompanho integralmente o entendimento da área técnica, exposto por ocasião da Manifestação
Técnica 1307/2016, e encampo os fundamentos e conclusões explicitadas pelo corpo técnico e Ministério Público de Contas, tornando-os parte integrante do presente voto.
III – CONCLUSÃO:
Pelo exposto, VOTO pelo SOBRESTAMENTO da denúncia em exame, de responsabilidade do Senhor Paulo César Hartung Gomes, até a decisão de mérito na ADI 4935, nos termos do art. 313,
V, “a” do Código de Processo Civil.
Em 25 de Abril de 2017.
JOSÉ ANTÔNIO PIMENTEL
Conselheiro Relator
DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do processo TC-02734/20165, DECIDE a 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 José Antônio Almeida Pimentel, SOBRESTAR a presente denúncia, de responsabilidade do Senhor Paulo
César Hartung Gomes, até a decisão de mérito na Ação Direta de
Inconstitucionalidade - ADI 4935, nos termos do artigo 313, V, “a”,
do Código de Processo Civil.
Sala das Sessões, 25 de abril de 2017.
Conselheiro SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
DECISÃO 01494/2017-1
PROCESSO TC-10372/2016-7
Responsável: Luciano de Paiva Alves
Procuradores: Gregório Ribeiro da Silva e Altamiro Thadeu Frontino Sobreiro
PEDIDO DE REEXAME EM FACE DO ACÓRDÃO TC-00670/20161 – JURISDICIONADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM – 1) CONHECER E INDEFERIR EFEITO SUSPENSIVO
– 2) NOTIFICAR - 3) À ÁREA TÉCNICA.
O SR. RELATOR, CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER
BORGES:
I - RELATÓRIO E FUNDAMENTAÇÃO
Trata-se de Pedido de Reexame interposto pelo Senhor Luciano
de Paiva Alves, Prefeito Municipal de Itapemirim, com pedido de
que ao presente expediente seja atribuído o efeito suspensivo,
em face do Acórdão TC – 670/2016 - Plenário, que decidiu, à unanimidade:
Acolher as razões de justificativa e afastar os indicativos de
irregularidades constantes dos itens 2.1, 2.2 e 2.5 da Instrução
Técnica Conclusiva – ITC nº 5229/2015, de responsabilidade dos
Srs. Luciano de Paiva Alves, Viviane da Rocha Peçanha Sampaio,
Mônica Izabela dos Reis, Ronildo Hilário Gomes, Fernanda Pinheiro
da Silva, Thales Moreno Geão e Marcela Borbosa Gomes Mota;
Rejeitar as razões de justificativas dos Srs. Luciano de Paiva
Alves (revel), Viviane da Rocha Peçanha Sampaio, Mônica Izabela
dos Reis, Ronildo Hilário Gomes e Fernanda Pinheiro da Silva quanto aos itens 2 (correspondente ao item 2.3 – ITC Restrição à Competitividade – Exigência de Capital Social acima de R$ 459.000,00)
e item 3 (correspondente ao item 2.4 – ITC – Restrição Indevida
– Exigência de Garantia das Propostas), ambos do voto do Relator;
Considerar parcialmente procedente a Representação, em
razão da manutenção das irregularidades indicadas nos itens 2 e
3 do voto do relator, com aplicação de multa, na forma do art.
389, inciso II, da Resolução TC nº 261/2013, c/c o art. 135 da Lei
Complementar Estadual nº 621/2012, no valor de 3.000 reais,
individualmente, aos Srs.: Luciano de Paiva Alves, então Prefeito
Municipal, Viviane da Rocha Peçanha Sampaio, então Secretária
Municipal de Educação, Mônica Izabela dos Reis, então Diretora de
Apoio Logístico as Unidades Escolares, Ronildo Hilário Gomes, Pregoeiro e Fernanda Pinheiro da Silva, Subprocuradora-Geral;
Recomendar ao atual Prefeito do Municipio de Itapemirim que oriente os seus agentes quanto à pesquisa de mercado nas futuras
licitações que deverão ser tão amplas quanto as características do
mercado, ampliando, assim, as fontes de consulta utilizadas;
Desconverter o feito em Processo de Fiscalização, em razão
da Decisão TC nº 8776/2014 que converter o feito em Tomada de
Contas Especial, em face da não confirmação de dano ao erário;
Arquivar os autos, após o trânsito em julgado.
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Em sede de admissibilidade, verifica-se que a parte é capaz e possui interesse e legitimidades processuais. A proposição, protocolizada em 19/10/2016, encontra-se tempestiva, uma vez que a
notificação do Acórdão TC nº 670/2016 (prolatado no Processo TC
n. 1530/2014) foi disponibilizada no Diário Oficial Eletrônico deste
Tribunal no dia 19/09/2016, considerando-se publicada no dia
20/09/2016.
Demais disso, o recorrente requer, de forma excepcional, a concessão de efeito suspensivo ao presente pedido de reexame, nos termos do art. 166, § 1° da LC 621/2012, embasando os pressupostos
para sua concessão no fato de que:
“há fundados indicativos que o acórdão recorrido se posicionou de
forma contrária a julgados do TCEES no que diz respeito à realização da matriz de responsabilidade e imputação de penalidade ao
Recorrente”. (in verbis)
De acordo com o art. 408 do Regimento Interno desta Corte não há
previsão de concessão ope legis de efeito suspensivo para o referido recurso, podendo o mesmo, excepcionalmente, ser concedido
diante de situações excepcionais por parte do julgador diante.
Ocorre que no caso em tela não logrou êxito o recorrente em comprovar os requisitos constantes do parágrafo primeiro do art. 408
no sentido desta concessão excepcionalíssima.
Portanto, entendo por não conceder, de maneira excepcional, o
efeito suspensivo da decisão recorrida no que se refere à execução
da penalidade imposta ao recorrente sr. Luciano de Paiva Alves.
II – DECISÃO
Ante o exposto, VOTO no sentido da admissão do presente expediente e da não concessão, de forma excepcional, de efeito suspensivo da decisão recorrida no que se refere à execução da penalidade
imposta ao recorrente sr. Luciano de Paiva Alves.
Notifique-se o recorrente, na forma do artigo 358, inciso III da
Resolução TC n° 261/2013 da decisão que venha ser prolatada.
Após, encaminhem-se os autos à SEGEX para análise do mérito
recursal.
Vitória, 25 de abril de 2017.
SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Conselheiro Relator
DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do processo TC-010372/20167, 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, que integra
esta Decisão:
Admitir o presente expediente e não conceder, de forma excepcional, efeito suspensivo da decisão recorrida no que se refere à
execução da penalidade imposta ao recorrente, sr. Luciano de Paiva
Alves.
Notificar o recorrente, na forma do artigo 358, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Contas, desta decisão.
Remeter os autos à Secretaria Geral de Controle Externo – SEGEX
para análise do mérito recursal.
Sala das Sessões, 25 de abril de 2017.
Conselheiro SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
DECISÃO 01557/2017-1
PROCESSO TC-03324/2000-6
Responsável: Gilberto Luiz Pinheiro
RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO EM FACE DO ACÓRDÃO TC
091/2000 – JURISDICIONADO: CÂMARA MUNICIPAL DE
ARACRUZ – 1) DAR QUITAÇÃO – 2) ARQUIVAR SEM BAIXA
DO DÉBITO/RESPONSABILIDADE – 3) AO MPEC.
O SENHOR CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL:
Cuidam os presentes autos de Recurso de Reconsideração, interposto pelo Sr. GILBERTO LUIZ PINHEIRO, irresignado com o
teor do ACÓRDÃO TC-091/2000 (fls.573/575 do TC-2763/1999
– Relatório de Auditoria, em apenso), o qual apenou o responsável,
na qualidade de Presidente da Câmara Municipal de Aracruz à época, a multa no valor correspondente a 1.000 UFIR, a ser recolhida ao Tesouro Estadual, bem como ao ressarcimento da quantia
equivalente a R$ 23.750,00 ao erário municipal.
Após os trâmites regulares, por meio do ACÓRDÃO TC-079/2001
(fls.26/28), por unanimidade, nos termos do voto do Relator, então
Conselheiro Dailson Laranja, decidiu o Plenário deste Tribunal de
Contas conhecer do Recurso, para, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo-se integralmente o Acórdão atacado.
Tendo em vista que não foi efetuado o recolhimento espontâneo do
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valor estipulado por esta Corte de Contas, os autos foram à então
Procuradoria de Justiça de Contas para proceder à execução judicial
da decisão aqui proferida. Sendo assim, foram enviados os ofícios
de fls. 35 e 38, respectivamente, ao senhor Prefeito Municipal de
Aracruz, solicitando providências com relação à cobrança do ressarcimento relacionado ao Sr. Gilberto Luiz Pinheiro, e ao Subcoordenador de Dívida Ativa – SEFA, solicitando a inscrição em
dívida ativa do débito (multa). Às fls. 48/49 consta ofício datado
de 02/09/2002, SEFA/GEARI/SUDAT/OF. Nº 328/02, informando o
número da CDA 688/2002 em nome do Sr. Gilberto Luiz Pinheiro.
À fl.87 consta CERTIDÃO, oriunda do Cartório do 3º Ofício – Comarca de Aracruz, informando o ajuizamento de Ação de Execução
Fiscal, registrada sob o nº 006.06.002270-1, interposta pelo Município de Aracruz, em face do Sr. Gilberto Luiz Pinheiro, baseando-se nos termos do Acórdão TC-091/2000.
Compulsando os autos, verifica-se o Despacho 9564/2017-6
(fl.185), certificando que o prazo para interposição de recurso/pagamento referente ao Acórdão TC-079/2001, venceu
em 02/05/2001, conforme informação às fls. 30 e 33 dos presentes autos.
A Secretaria Geral do Ministério Público de Contas lançou o Termo
de Verificação Nº 060/2016-1 (fls.169/170), no qual ficou certificado que a quantia da MULTA consignada pelo Sr. Gilberto Luiz
Pinheiro foi recolhida a menor (0,0018 VRTE), de acordo com o
valor constante na Certidão de Dívida Ativa – CDA 688/2002, em
29/11/2016, DUA Nº 2250577271, conforme se depreende do comprovante juntado à fl. 171. Solicita ao final, que os autos retornem
àquela Secretaria para acompanhamento da execução do Acórdão
TC-091/2000, relativamente à cobrança do ressarcimento imputado ao responsável.
O Ministério Público de Contas pronuncia-se por meio da lavra
do ilustre Procurador Geral Luciano Vieira, Parecer 1222/2017-1
(fls.187/189), o qual, após as ponderações feitas, requer:
Quanto à multa pecuniária – pela quitação.
Observando que o Termo de Verificação expedido pela Secretaria
Geral do Ministério Público de Contas certificou o recolhimento a
menor, correspondente a 0,0018 VRTE, em relação ao valor da multa aplicada, entretanto, considerando o valor remanescente desprezível, entende que deva ser conferida quitação ao responsável em
relação à multa pecuniária contra ele aplicada.
Quanto ao ressarcimento – pelo arquivamento.
Seja determinado o arquivamento dos autos, conforme art. 330,
inciso IV, do RITCEES, sem baixa do débito/responsabilidade,
devolvendo-se previamente, os autos à Secretaria do Ministério Público de Contas para os devidos registros no sistema de cobrança
do E-TCEES.
Considerando os argumentos bem colocados no parecer acima
mencionado, no sentido de que a autoridade responsável adotou
as medidas legalmente impostas para a cobrança dos créditos decorrentes de referidas decisões, portanto, torna-se desnecessária
a continuidade do procedimento de acompanhamento e monitoramento de cobrança, precavendo-se de incorrer em custos dispensáveis, tais como diligências para se obter informações sobre
o andamento de ações de cobranças ajuizadas e procedimentos
instaurados pelo Ministério Público Estadual, até porque não dispõe
o Ministério Público de Contas de atribuições para censurar atos
finalísticos judiciais ou ministeriais;
Considerando ainda, que o acompanhamento pelo Ministério Público de Contas da execução do acórdão condenatório só pode desenvolver-se diante das providências a serem adotadas pelo órgão
fazendário estadual, no caso de multa pecuniária, e pelos órgãos
municipal ou estadual quando houver imputação de débito, para a
cobrança do crédito, o que ficou nos autos evidenciado. Contudo,
no caso, o gestor ajuizou a ação judicial de nº 006.06.002270-1
para cobrança dos valores decorrentes da condenação imposta por
esta Corte de Contas, que se encontra na pendência de um provimento judicial favorável, não sindicável pelo Parquet de Contas,
o que justifica a extinção do procedimento de monitoramento e
acompanhamento, entretanto, sem proceder-se à baixa do débito,
do qual ainda resta obrigado o responsável;
Diante do exposto, considero, portanto, que foi cumprida pelo responsável, em parte, a decisão proferida por esta Corte de Contas,
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 GILBERTO LUIZ PINHEIRO, somente em relação à
multa pecuniária referida, conforme verificado valor constante
da CDA 688/2002, DUA Nº 2250577271.
VOTO, ainda, pelo ARQUIVAMENTO do feito, nos termos do artigo 330, IV, sem baixa do débito/responsabilidade, ressaltan-
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do-se que o seu desarquivamento poderá ser requerido a qualquer
tempo, desde que sejam trazidas informações sobre o recolhimento
do débito para as medidas de direito. Portanto, subscrevo em todos
os seus termos o Parecer 1222/2017-1, da lavra do digno Procurador-Geral, Luciano Vieira.
Que os autos retornem à Secretaria Geral do Ministério Público
de Contas, conforme o solicitado.
Em 02 de maio de 2017.
JOSÉ ANTÔNIO PIMENTEL
Conselheiro Vice-Presidente.
DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC 03324/20006, DECIDE o Plenário do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, na 13ª sessão ordinária, realizada no dia dois de maio de
dois mil e dezessete, à unanimidade, nos termos do voto do vice-presidente, conselheiro José Antônio Almeida Pimentel:
DAR QUITAÇÃO ao Senhor GILBERTO LUIZ PINHEIRO, somente em relação à multa pecuniária referida, conforme verificado valor constante da CDA 688/2002, DUA Nº 2250577271.
ARQUIVAR o feito, nos termos do artigo 330, IV, sem baixa do
débito/responsabilidade, ressaltando-se que o seu desarquivamento poderá ser requerido a qualquer tempo, desde que sejam
trazidas informações sobre o recolhimento do débito para as medidas de direito.
Remeter os autos à Secretaria Geral do Ministério Público de
Contas, conforme o solicitado.
Sala das Sessões, 2 de maio de 2017.
Conselheiro SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente

[ATOS DA 1ª CÂMARA]

[Outras Decisões - 1ª Câmara]
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.
DECISÃO 01307/2017-8
PROCESSO TC-00802/2007-5
Responsáveis: Maria Dulce Rudio Soares, Marcelo Barbosa Fracalossi, Juarez Dias de Carvalho, Carlos Augusto Tófoli, Marcos Pedro
de Souza, Ricardo Henrique Brozeghini, Gisto Venturim Filho, Maria
Aparecida Vieira Carreta, José Adriano Rangel Ramos, Carlos Edi de
Oliveira e Vera Lúcia Machado
Procuradores: Luísa Paiva Magnago e Pedro Josino Cordeiro
CONTROLE EXTERNO – FISCALIZAÇÃO – DENÚNCIA DENUNCIANTE: IDENTIDADE PRESERVADA – JURISDICIONADO:
PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDÃO – CONVERTER EM TCE
– RECONHECER PRESCRIÇÃO – AFASTAR APRECIAÇÃO DE MÉRITO DO ITEM 1.4 DA ITI 173/2008 – EXTRAIR CÓPIAS – REJEITAR ALEGAÇÕES DE JUSTIFICATIVAS – NOTIFICAR PARA
RECOLHIMENTO – PRAZO: 30 DIAS.
O SENHOR RELATOR, CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN:
I – RELATÓRIO:
Tratam os autos de denúncia formulada pelo Presidente da Associação de Moradores de Praia Grande, na qual são relatadas supostas
irregularidades relativas à gestão do Município de Fundão no exercício
de 2006.
Referida denúncia foi recebida à época para a apuração dos fatos
através de Auditoria Especial, conforme autorização às fls. 128, cujo
atendimento se deu, em razão da existência de matéria afeta ao setor de engenharia, em duas fiscalizações, uma pela 4ª Controladoria
Técnica e outra pela 9ª CT.
Assim, os fatos denunciados foram apurados em auditorias especiais
realizadas pela 4ª Controladoria Técnica retratados no Relatório de
Auditoria Especial 28/2007(fls. 146/156) e pela 9ª Controladoria Técnica – Engenharia, consubstanciados no Relatório de Auditoria Especial 14/2008 (fls. 300/314), que apontaram indícios de irregularidades, reproduzidos na Instrução Técnica Inicial ITI 173/2008 (fls.
740/751) da 9ª CT e pela ITI 790/2007 (fls. 288/294) da 4º CT, sendo
que esta última foi substituída posteriormente pela ITI 757/2013 (fls.
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1016/1023).
Após a devida citação para responder aos termos da ITI 173/2008
da 9ªCT, a Senhora Maria Dulce Rudio Soares apresentou, tempestivamente, a defesa de fls. 770/801, com os anexos de fls. 802/933,
silenciando-se em relação aos fatos imputados na ITI 790/2007.
Em relação à matéria técnica de engenharia o NEO se manifestou
elaborando a Instrução de Engenharia Conclusiva IEC 30/2013,
de fls. 940/1003.
Quanto aos demais indícios de irregularidade apontados na ITI
790/2007 (fls. 288/294), verificou o Núcleo de Estudos Técnicos e
Análises – NEC que não teria ocorrido a citação da responsável.
Nesse aspecto, foi elaborada nova Instrução Técnica Inicial – ITI
757/2013 (fls. 1016/1023) pela então 4ª Controladoria Técnica, indicando como possível irregularidade a Ausência de Controle na Distribuição dos Tíquetes, bem como apontando os respectivos responsáveis pela referida irregularidade.
A Decisão Monocrática Preliminar – DECM 942/2013 (fls. 1025)
decidiu pela citação dos responsáveis, sendo expedidos os Termos
de Citação nº 2288/2013, 2289/2013, 2290/2013, 2291/2013,
2292/2013, 2293/2013, 2294/2013, 2295/2013, 2296/2013,
2297/2013 e 2298/2013 (fls. 1026/1037).
Os referidos citados, encaminharam por intermédio de seu procurador (procurações às fls. 1048/1059), as justificativas unificadas, presentes no documento de fls. 1060/1066, bem como documentação
anexa (fls. 1067/1084).
Os autos foram remetidos ao Núcleo de Estudos Técnicos e Análises Conclusivas para análise, que finalizou os trabalhos com a elaboração da Instrução Técnica Conclusiva – ITC 3463/2014 (fls.
1090/1156), cujos destaques faço a seguir:
“(...) 5.3 No que se refere ao indício de irregularidade apontado pela
Instrução Técnica Inicial 757/2013 da 4ª CT, este Núcleo de Estudos
e Análises Conclusivas realizou sua respectiva análise.
5.4 Deste modo, levando em conta as análises procedidas e as motivações adotadas, conclui-se pelo seguinte entendimento:
5.4.1 – Pela PROCEDÊNCIA PARCIAL DA DENÚNCIA diante das
irregularidades a serem mantidas a seguir elencadas:
5.4.1.1 Indevida exigência de visita técnica conjunta (item 2.2
desta ITC)
Base legal: Art. 3º, § 1º ; e 30, da Lei 8.666/93
Responsável: Maria Dulce Rúdio Soares – Prefeita Municipal
5.4.1.2. Ausência de designação de representante da administração para acompanhar e fiscalizar a execução do contrato
(item 2.3 desta ITC)
Base legal: Art. 67, caput, da Lei 8.666/93
Responsável: Maria Dulce Rúdio Soares – Prefeita Municipal
5.4.1.3. Ausência de critérios de aceitabilidade (item 2.4 desta
ITC)
Base legal: Art. 40, inciso X, da Lei nº 8.666/93
Responsável: Maria Dulce Rúdio Soares – Prefeita Municipal
5.4.1.4. Ausência de designação de representante da administração para acompanhar e fiscalizar a execução do contrato
(item 2.5 desta ITC)
Base legal: Art. 67, caput, da Lei 8.666/93
Responsável: Maria Dulce Rúdio Soares – Prefeita Municipal
5.4.1.5. Pagamento de quantitativos de serviços em quantidade superior à executada ou com preços superiores ao de
mercado (item 2.6 desta ITC)
Base legal:
Responsável: Maria Dulce Rúdio Soares – Prefeita Municipal
5.4.1.6 Da ausência de controle na distribuição dos tickets
(item 3.1 desta ITC)
Base Legal: Infringência ao art. 1º da Lei Municipal nº 0324/2005.
Responsáveis:
Maria Dulce Rudio Soares – Prefeita Municipal
Marcelo Barbosa Fracalossi – Secretário Municipal de Gabinete
Juarez Dias de Carvalho – Secretário Municipal de Desenvolvimento
Carlos Augusto Tofoli – Secretário Municipal de Agricultura
Vera Lúcia Machado Sirtoli – Secretária Municipal de Educação
Marcos Pedro de Souza – Secretário Municipal de Ação Social
Ricardo Henrique Brozeghini – Secretário Municipal de Meio Ambiente
Gisto Venturim Filho – Secretário Municipal de Turismo
Maria Aparecida Vieira Carreta – Secretária Municipal de, RH e Administração
José Adriano Rangel Ramos – Secretário Municipal de Governo
Carlos Edi de Oliveira – Secretário Municipal de Finanças
5.4.2 Deve ser reconhecida a prescrição relativa à aplicação da pena
de multa aos indícios de irregularidades acima citadas (Itens 5.4.1.1
a 5.4.1.6), eis que a pretensão punitiva sancionatória, atribuída constitucionalmente a este E. Tribunal, extinguiu-se em maio de 2013,
a teor do disposto no inciso II do § 2º c/c § 4º, inciso II do art. 71 da
LC da Lei Complementar nº 621/2012.
5.4.3. Tendo em vista que nas irregularidades descritas nos itens
5.4.1.5 e 5.4.1.6 desta ITC foram apontados danos ao erário e conDiário Oficial Eletrônico | Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo

siderando que o fenômeno prescricional não atinge a obrigação de
restituição ou a respectiva ação judicial de ressarcimento pelo dano
causado ao erário, os responsáveis abaixo relacionados encontram-se
sujeitos ao ressarcimento aos cofres públicos municipais, na forma
individualizada no quadro a seguir:
Irregularidade
Pagamento
de
serviços
em quantidade superior à
executada ou
com
preços
superiores
aos
praticados no mercado
Ausência de
controle
na
distribuição
dos tickets

Item/ITI

Referência Responsável
Item 1.4 da Contrato nº Maria Dulce
ITI
05/2006, de Rudio Soa173/2008 02/01/2007 res – Prefeiderivado da ta Municipal
Concorrência Pública
005/2006

Valor a ser ressarcido
R$273.046,26 (duzentos e setenta e
três mil, quarenta
e seis reais e vinte
e seis centavos),
correspondente a
155.723,00 VRTE

Item 1 da
ITI
757/2013

R$2.660,00 (dois
mil, seiscentos e
sessenta
reais)
correspondente a
1.517,0525 VRTE

Ausência de Item 1 da
controle
na ITI
d i s t r i b u i ç ã o 757/2013
dos tickets
Ausência de Item 1 da
controle
na ITI
d i s t r i b u i ç ã o 757/2013
dos tickets
Ausência de Item 1 da
controle
na ITI
d i s t r i b u i ç ã o 757/2013
dos tickets
Ausência de Item 1 da
controle
na ITI
d i s t r i b u i ç ã o 757/2013
dos tickets
Ausência de Item 1 da
controle
na ITI
d i s t r i b u i ç ã o 757/2013
dos tickets
Ausência de Item 1 da
controle
na ITI
d i s t r i b u i ç ã o 757/2013
dos tickets
Ausência de Item 1 da
controle
na ITI
d i s t r i b u i ç ã o 757/2013
dos tickets
Ausência de Item 1 da
controle
na ITI
d i s t r i b u i ç ã o 757/2013
dos tickets
Ausência de Item 1 da
controle
na ITI
d i s t r i b u i ç ã o 757/2013
dos tickets

Convite nº Maria Apa057/2006
recida Vieira
Carreta
– Secretaria
de Gestão e
RH- Administração
Convite nº Marcelo Bar057/2006
bosa Fracolossi – Secretaria de
Gabinete
Convite nº Juarez Dias
057/2006
de Carvalho
– Secretaria
de
Desenvolvimento
Convite nº Carlos Au057/2006
gusto Tofoli
– Secretaria
de Agricultura
Convite nº Vera
Lúcia
057/2006
Machado
Sirtole – Secretaria de
Educação
Convite nº M a r c e l o
057/2006
Pedro
de
Souza – Secretaria de
Ação Social
Convite nº R i c a r d o
057/2006
Henrique
Brozheguini
– Secretaria
de Meio Ambiente
Convite nº Gisto Ven057/2006
turim Filho
– Secretaria
de Turismo
Convite nº José Adria057/2006
no
Rangel
Ramos – Secretaria de
Governo
Convite nº Carlos
Edi
057/2006
de Oliveira
– Secretaria
de Finanças

R$3.780,00
(três
mil,
setecentos
e oitenta reais)
correspondente a
2.154,7055 VRTE
R$1.260,00 (hum
mil, duzentos e
sessenta
reais)
correspondente a
718,6038 VRTE
R$1.960,00 (hum
mil,
novecentos
e sessenta reais)
correspondente a
1.117,8282 VRTE
R$5.040,00 (cinco
mil e quarenta reais) correspondente a 2.874,4154
VRTE
R$5.460,00 (cinco
mil, quatrocentos
e sessenta reais)
correspondente a
3.113,9500 VRTE
R$1.400,00 (hum
mil e quatrocentos
reais)
correspondente a 798,4487
VRTE
R$1.260,00 (hum
mil, duzentos e
sessenta
reais)
correspondente a
718,6038 VRTE
R$1.260,00 (hum
mil, duzentos e
sessenta
reais)
correspondente a
718,6038 VRTE
R$980,00
(novecentos e oitenta
reais)
correspondente a 558,9141
VRTE

5.5 Tendo em vista a existência de DANO presentificado no item
5.4.3 supra, sugere-se, preliminarmente, a conversão dos autos
em tomada de contas especial na forma do artigo 57, inciso
IV, da Lei Complementar 621/2012, ressaltando-se que os responsáveis foram regularmente citados quanto à possibilidade de ressarcimento, nos moldes do artigo 162 da Resolução TCE182/2002,
conforme Termo de Citação nº 0091/2008 (fl. 756) que se fez
acompanhar de cópias da Instrução Técnica Inicial ITI 173/2008,
bem como dos Termos de Citação nºs 2288/2013 a 2298/2013 (fls.
1026/1037), acompanhados da ITI 757/2013.
5.6 POR TODO O EXPOSTO, e diante do preceituado no art. e
diante do preceituado no art. 319, da Res. TC 261/2013, conclui-se
opinando por:
5.6.1 declarar a prescrição da pretensão punitiva relativa à pena
de multa;
5.6.2 julgar irregulares as contas da senhora Maria Dulce Rudio
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Soares, ex-prefeita do Município de Fundão, no exercício de 2007,
tendo em vista o cometimento de injustificado dano ao erário (art.
84, III, “e”, da LC 621/2012) presentificado no item 5.4.3 desta
Instrução Técnica Conclusiva (item 1.4 da ITI 173/2008 da 9º CT-Engenharia).
5.6.3 julgar irregulares as contas do Srs. Marcelo Barbosa
Fracalossi (Secretário Municipal de Gabinete), Juarez Dias de
Carvalho (Secretário Municipal de Desenvolvimento), Carlos Augusto Tófoli (Secretário Municipal de Agricultura), Marcos Pedro
de Souza (Secretário Municipal de Ação Social), Ricardo Henrique Brozeghini (Secretário Municipal de Meio Ambiente), Gisto
Venturim Filho (Secretário Municipal de Turismo), José Adriano
Rangel Ramos (Secretário Municipal de Governo), Carlos Edi de
Oliveira (Secretário Municipal de Finanças) e das Srªs Vera Lúcia Machado Sirtoli (Secretária Municipal de Educação) e Maria
Aparecida Vieira Carreta (Secretária Municipal de RH e Administração), tendo em vista o cometimento de injustificado dano ao
erário (art. 84, III,”c” e “e”, da LC 621/2012) presentificado no item
5.4.3 desta Instrução Técnica Conclusiva (item 1 da ITI 757/2013
da 4º CT).
4.6.4 Em razão do cometimento das irregularidades descritas no
item 5.4.3 desta Instrução Técnica Conclusiva, os responsáveis devem ser sujeitados, individualmente, à restituição aos cofres do
Município de Fundão de acordo com a responsabilidade e valores
abaixo transcritos:
Responsável
Maria Dulce Rudio
Soares – Prefeita
Municipal
Maria Aparecida Vieira
Carreta – Secretaria
de Gestão e RHAdministração
Marcelo Barbosa
Fracolossi – Secretaria
de Gabinete
Juarez Dias de
Carvalho – Secretaria
de Desenvolvimento
Carlos Augusto
Tofoli – Secretaria de
Agricultura
Vera Lúcia Machado
Sirtole – Secretaria de
Educação
Marcelo Pedro de
Souza – Secretaria de
Ação Social
Ricardo Henrique
Brozheguini –
Secretaria de Meio
Ambiente
Gisto Venturim Filho –
Secretaria de Turismo

Valor a ser ressarcido
R$273.046,26 (duzentos e setenta e
três mil, quarenta e seis reais e vinte
e seis centavos), correspondente a
155.723,00 VRTE
R$2.660,00 (dois mil seiscentos e
sessenta reais) correspondente a
1.517,0525 VRTE
R$3.780,00 (três mil, setecentos
e oitenta reais) correspondente a
2.154,7055 VRTE
R$1.260,00 (hum mil, duzentos e
sessenta reais) correspondente a
718,6038 VRTE’s
R$1.960,00 (hum mil, novecentos
e sessenta reais) correspondente a
1.117,8282 VRTE
R$5.040,00 (cinco mil e quarenta reais)
correspondente a 2.874,4154 VRTE
R$5.460,00 (cinco mil, quatrocentos
e sessenta reais) correspondente a
3.113,9500 VRTE
R$1.400,00 (hum mil e quatrocentos
reais) correspondente a 798,4487VRTE

R$1.260,00 (hum mil, duzentos e
sessenta reais) correspondente a
718,6038 VRTE
José Adriano Rangel
R$1.260,00 (hum mil, duzentos e
Ramos – Secretaria de sessenta reais) correspondente a
Governo
718,6038 VRTE
Carlos Edi de Oliveira – R$980,00 (novecentos e oitenta reais)
Secretaria de Finanças correspondente a 558,9141 VRTE

4.7 Por derradeiro, tendo em vista que os citados referentes à ITI
757/2013 (fls. 1016/1023) possuem advogado regularmente constituído nos autos, sugere-se que as comunicações os atos processuais vindouros sejam dirigidas, também, à Drª. Luisa Paiva Magnago
(procurações às fls. 1049/1059), em conformidade com o disposto
no art. 359, § 8º, da Res. TC 261/2013 (RITCEES).”
Dando prosseguimento, o MPEC manifestou-se através do PPJC
5693/2014 (fls. 1159/1164), concluindo em consonância com os
termos da ITC 3463/2014, da forma acima reproduzida, inclusive,
quanto à extinção da pretensão punitiva por parte deste Tribunal,
em decorrência do instituto da prescrição.
Adiante, foi realizada a sustentação oral por parte do representante
da responsável, conforme notas taquigráficas de fls. 1175/1179,
bem com foi encartado pela prefeita responsável Memorial dos fatos imputados (fls. 1183/1212).
Nesse passo, o Núcleo de Estudos Técnicos e Análises Conclusivas
se pronunciou, conforme se depreende da Manifestação Técnica
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0447/2016-5 (fls. 1214/1228), seguido pelo Ministério Público Especial de Contas, que se manifestou sobre os termos da defesa oral
acompanhando integralmente a proposta técnica (fls. 1235/1237).
É o relatório. Segue o VOTO.
II – FUNDAMENTAÇÃO:
Examinando os autos, verifico que o mesmo se encontra devidamente instruído, portanto, apto a um julgamento de mérito, eis que
observados todos os trâmites legais e regimentais.
Contudo, ante a documentação conduzida aos autos, com as manifestações da Área Técnica e do Ministério Público Especial de Contas, bem como as argumentações trazidas à colação em defesa
oral pelo representante da responsável apontada, tornam-se necessárias algumas considerações, com o enfrentamento das matérias suscitadas, no intuito de fornecer ao Plenário desta Corte de
Contas, plenas condições de julgamento do presente processo.
Assim, antes de adentrarmos no mérito das questões postas, entendo necessária a análise sobre a prescrição, uma vez que os fatos
denunciados remontam licitações e contratos realizados em 2006
e 2007 (Concorrência Pública nº 05/2006 – Contrato nº 05/07
e Convite nº 55/2007 – Contrato s/nº de 2007) e a citação da
responsável por parte deste Tribunal teria ocorrido em 2008, bem
como a apreciação da conexão e continência arguidas em defesa
oral.
Nesse sentido, passo a análise dessas prejudiciais de mérito:
II.1 – Da prescrição:
Da análise dos autos face ao instituto jurídico da prescrição, verifico de antemão que a pretensão punitiva por parte desta Corte de
Contas resta prejudicada, vez que atingida pela prescrição administrativa, nos termos do § 2º, inciso II c/c o § 4º, inciso I, todos
do art. 71 da LC 621/12, tendo em vista a data em que ocorreram
os atos inquinados de irregularidades (2006 e 2007), bem como a
respectiva citação, que teria ocorrido em 2008, conforme termos
da ITI 173/2008.
Todavia, ante a doutrina balizada sobre a matéria e os dispositivos
legais supracitados, bem como as hipóteses de suspensão e interrupção ocorridas no presente feito, todos bem explicados no item
4 da ITC nº 3463/2014 (fls. 1147/1151), entendo que o assunto
dispensa maiores explanações.
Neste contexto, decreto, de ofício, a prescrição administrativa, em
conformidade com o §1º do supracitado art. 71 da LC 621/12, que
atinge as irregularidades registradas na ITI 173/2008, dispostas na Instrução de Engenharia Conclusiva - IEC 30/2013 da
seguinte forma:
4.1 da IEC 30/2013 - Edital de licitação não especifica critérios de aceitabilidade (referente ao item 1.1 da ITI):
4.2 da IEC 30/2013 - Visita técnica conjunta (referente ao
item 1.2 da ITI):
4.3 da IEC 30/2013 - Ausência de designação de representante da administração para acompanhar e fiscalizar a execução do contrato (referente ao item 1.3 da ITI):
4.4 da IEC 30/2013 - Edital de licitação não especifica critérios de aceitabilidade (referente ao item 2.1 da ITI)
4.5 da IEC 30/2013 - Ausência de designação de representante da administração para acompanhar e fiscalizar a execução do contrato (referente ao item 2.2 da ITI):
No entanto, cabe ressalvar que a prescrição quinquenal, prevista
no art. 71 da LC 621/2012, não atinge a obrigação de restituição
ou a respectiva ação judicial de ressarcimento pelo dano causado
ao erário, conforme disposto no § 5º, do art. 37, da CRF/88, razão pela qual, entendo que para efeito de julgamento, persiste a
necessidade de análise pelo Tribunal de Contas das irregularidades
que ensejam ressarcimento de valores, no caso concreto, o item
4.6. da IEC 30/2013 (Quantitativos de serviços foram pagos em
quantidade superior à executada ou com preços superiores aos de
mercado - referente ao item 1.4 da ITI 173/2008) e o item 3.1.
da ITC 3463/2014 (Da ausência de controle na distribuição dos
tickets - referente ao item 1 da ITI 757/2013).
II.2 – Da Continência e Conexão:
Foi arguida a continência e conexão, em razão da irregularidade
apontada no item 1.4 da ITI 173/2008 (Pagamento de quantitativos de serviços em quantidade superior à executada ou
com preços superiores ao de mercado, referente à concorrência pública 05/2006 - contrato n.º 05/2006), estar sendo tratada,
também, nos autos dos processos: TC 7486/2008, TC 2011/2008
e TC 7547/2009.
Segundo a área técnica este item tem o apontamento de suposto
sobrepreço em decorrência de duas condutas:
Pagamento por serviços não prestados e;
Pagamento por serviços com preços superiores ao do mercado.
Em relação ao pagamento de serviços com preços superiores
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ao do mercado apontado pela equipe de auditoria na Concorrência
Pública 05/2006 (contrato 05/2006, fls. 484/492), abordado no item
2.6 da ITC 3463/2014, constatou-se que este assunto já foi decidido no Processo TC 7486/2008, no acórdão n.º 00257/20016-3
da Primeira Câmara, de 02 de março de 2016, tendo sido decidido
pelo afastamento da irregularidade.
Nesta vertente foi afastada pela área técnica a irregularidade disposta na alínea ‘b’ acima explicitada, em decorrência do instituto
da coisa julgada administrativa, na forma da fundamentação constante da Manifestação Técnica 0447/2016-5 (fls. 1214/1228),
segundo parte que transcrevo:
Cotejando-se o processo TC 7486/2008 com os presentes autos
percebe-se que o fato apontado como anômalo no presente feito
é o mesmo que fora alcançado no processo TC 7486/2008, que se
encontra definitivamente julgado, conforme Acórdão 00257/20163, da Primeira Câmara. Ressalte-se, ainda, que ambos os processos
se referem ao mesmo jurisdicionado e exercício (2007), de sorte
que resulta induvidoso a identidade de elementos para efeito de
reconhecimento da coisa julgada administrativa.
Ademais, embora o defendente tenha arguido conexão e continência, a subscritora da manifestação supracitada entendeu que
a utilização destes institutos não se mostrava adequado ao caso
concreto.
Nessa linha, entendo por acompanhar a exauriente explicação
constante na Manifestação Técnica referenciada, no que diz respeito ao afastamento da irregularidade relativa ao Pagamento por
serviços com preços superiores ao do mercado, tendo em vista o reconhecimento da coisa julgada administrativa, uma vez que
a matéria já foi devidamente julgada por esta Corte no processo TC
7486/2008, conforme Acórdão 00257/2016-3, da Primeira Câmara.
Quanto à irregularidade disposta na alínea ‘a’ antes explicitada, que
se refere ao Pagamento por serviços não prestados, foi constatado que a matéria foi abordada no item 4.1.1.1 - Comprovação
insuficiente da execução da despesa - do Relatório de Auditoria
RA-E 07/2013, nos autos do Processo TC 2011/2008, entretanto,
referindo-se apenas ao exercício de 2008, ou seja, exercício diverso dos presentes autos.
Também foi constatado nos autos do Processo TC 7547/2009 este
assunto, apontado como suposta irregularidade no item 7.7.1.5 Pagamentos indevidos por ausência de controle na execução
e/ou ausência de comprovação de execução dos serviços do Relatório de Auditoria RA-E 21/2014, abrangendo os exercícios
de 2007 e 2008.
Deste modo, nos termos da manifestação técnica, verifico que há
continência entre o processo TC 7547/2009 e os presentes autos,
haja vista que há identidade quanto ao ente auditado e os agentes
responsáveis, contudo, quanto ao objeto auditado, verifica-se que
o tratado no processo 7547/2009, por ser mais amplo, engloba o
tratado nestes autos.
Contudo, foi salientado pela área técnica que o Processo TC
7547/2009 se encontra em fase processual diversa dos presentes
autos e, nessas circunstâncias, acompanhando o raciocínio da área
técnica, entendo que o apensamento não seria uma decisão adequada no caso concreto.
Assim, objetivando evitar decisões conflitantes, acompanho a sugestão da área técnica quanto à exclusão deste tópico de irregularidade, para que seja tratado apenas nos autos do processo TC
7547/2009, conforme preceito contido no §1º do art. 277 da Resolução TC 261/2013, in verbis:
Art. 277. O apensamento de processos, em caráter definitivo ou
temporário, decorrente da conexão ou continência, observará as
disposições específicas do Código de Processo Civil.
§ 1º O apensamento definitivo dos processos poderá se efetivar
quando ocorrer a conexão ou continência, a fim de evitar decisões
conflitantes, observado o princípio da segurança jurídica.
II.3 – Do Mérito:
Considerando o afastamento da irregularidade que ensejava dano,
constante do item 1.4 da ITI 173/2008 (Pagamento de quantitativos de serviços em quantidade superior à executada ou
com preços superiores ao de mercado, referente à concorrência
pública 05/2006 - contrato n.º 05/2006), tendo em vista o reconhecimento da coisa julgada administrativa, bem como em decorrência
do instituto da continência, consoante explicitado no item II.2 acima, passo a apreciar a irregularidade que resta não alcançada pela
prescrição:
Da ausência de controle na distribuição dos tíquetes (item
3.1 da ITC 3463/2014)
Infração ao art. 1º da Lei Municipal nº 0324/2005
Identificação:
Maria Dulce Rudio Soares – Prefeita Municipal
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Marcelo Barbosa Fracalossi – Secretário Municipal de Gabinete
Juarez Dias de Carvalho – Secretário Municipal de Desenvolvimento
Carlos Augusto Tofoli – Secretário Municipal de Agricultura
Vera Lúcia Machado Sirtoli – Secretária Municipal de Educação
Marcos Pedro de Souza – Secretário Municipal de Ação Social
Ricardo Henrique Brozeghini – Secretário Municipal de Meio Ambiente
Gisto Venturim Filho – Secretário Municipal de Turismo
Maria Aparecida Vieira Carreta – Secretária Municipal de, RH e Administração
José Adriano Rangel Ramos – Secretário Municipal de Governo
Carlos Edi de Oliveira – Secretário Municipal de Finanças
A auditoria constatou que o Município, por meio do edital de convite
nº 057/2006, contratou o fornecimento mensal de tíquetes alimentação aos servidores municipais, amparado nas autorizações dadas
pelas Leis nº 0251/2003 e nº 0324/2005.
Desta forma, à exceção dos profissionais elencados na Lei 251/2003,
os demais só fariam jus ao referido benefício quando houvesse a
necessidade de prestação de serviços fora do local onde habitualmente exerciam as funções inerentes aos seus cargos.
Os responsáveis apresentaram suas justificativas, nos termos constantes na ITC 3463/2014, da forma abaixo reproduzida:
“(...) a Lei nº 0251/2003 concede auxílio refeição aos médicos, enfermeiros e dentistas do Programa de Saúde da Família, tendo tal
benefício natureza salarial e será fornecido todos os meses uma vez
ter se tornado direito do beneficiário.
Em contrapartida, afirmam que a Lei nº 0324/2005 autoriza a concessão de vale-refeição aos servidores que, não estando gozando
de diária, se ausentem, a serviço, do seu local de trabalho. Esse benefício possui natureza indenizatória e só será fornecido mediante a
necessidade constatada na Lei.
Portanto, concordam com os termos do relatório de auditoria que,
com exceção dos profissionais do PSF, os demais servidores somente fariam jus ao recebimento do vale-refeição quando houvesse a
necessidade de que seus serviços fossem prestados fora de seu
local de trabalho e desde que não estivessem gozando de diária.
Afirmam que os servidores eram designados a deslocar-se a Timbuí
e Praia Grande (distritos do Município), bem como para a capital,
ausentando-se da sede do Município por um período curto de 04
(quatro) ou 05 (cinco) horas, coincidindo com o horário de almoço,
esse servidor recebia do Secretário a qual estivesse diretamente
subordinado (do qual havia recebido a incumbência de se ausentar
da sede do Município) o vale-refeição.
Explicam que o fornecimento dos vales aos servidores que possuíam o direito de recebê-lo era feito pelo Secretário ao qual o servidor
estivesse subordinado, mesmo porque a ordem para se ausentar da
sede do Município partia do mesmo Secretário.
Nessa esteira explica-se a comprovação da necessidade da ausência do servidor de seu local de trabalho, uma vez que a ordem
partia de seu próprio superior (secretário) que era o mesmo responsável por fornece-lhe o vale.
No entanto, alegam que a ordem de serviço era fornecida de forma
verbal pelo secretário de cada setor ao seu servidor subordinado e
esse mesmo secretário, ciente da ordem por ele imposta, fornecia
o vale.
Afirmam, com isso, que o controle da distribuição do vale-refeição
era sim realizado pelo Secretário de cada setor.
Destacam, portanto, que discordam de que incorreram em descumprimento à qualquer lei, em especial à lei citada como infringida
(art. 1º da Lei Municipal nº 0324/2005), uma vez que em toda sua
redação não há qualquer menção quanto à obrigatoriedade imposta
pelos auditores.
Não obstante entender ser absolutamente desnecessário, posto que
não exigida em lei, afirmam estar colacionando aos autos declaração de cada secretário responsável por ordenar aos servidores da
prefeitura municipal de Fundão a prestação dos serviços fora do
local habitual de suas funções, bem como responsável pelo fornecimento de vale-refeição àqueles servidores que precisavam se
ausentar da sede do Município por força de necessidades inerentes
aos seus cargos públicos.
Desde que não estivesse gozando de diária e que o período de
trabalho fora do seu local habitual apresentasse a necessidade da
concessão dos referidos vales, atestando que o controle do fornecimento do vale-refeição era realizado diretamente por eles, onde a
concessão só era efetivada mediante os critérios expostos acima e
em conformidade com a Lei nº 324/2005.
Mencionam, ainda, que a tabela confeccionada pelos auditores e
presente na ITI 757/2013 e que serviu de base para o cálculo do
valor a ser ressarcido apresenta um demonstrativo de cartelas distribuídas no exercício de 2007, sendo que o presente processo em
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análise, originou por denúncia que se prestaria a auditar atos referentes ao exercício de 2006.
Afirmam, novamente que apesar de não haver obrigatoriedade legal no controle, do modo desejado pelos auditores, o mesmo existia. Para comprovação de tal fato, declaram anexar algumas planilhas de controle de fornecimento de vale refeição que, ainda não
sendo parte integrante dos processos administrativos (entendem
que não havia tal obrigatoriedade), eram confeccionadas por cada
secretaria para controle pessoal do secretario, ficando à critério dos
mesmos decidir por sua necessidade ou não.
Esperam, por fim, que os documentos anexados aos autos (declarações planilhas), configurem prova material do controle de distribuição dos vales – o que não é requerido pela lei, mas que fazem
questão de trazer a esta Corte para demonstrar que o fornecimento
foi devidamente controlado (...).”
Na ITC ficou consignado que a distribuição do referido auxílio era
realizada através da Secretaria de Administração que recebia o
quantitativo mensal de cartelas fornecido pela empresa contratada e controlava esse repasse às demais secretarias. Entretanto,
o encargo da responsabilidade pela distribuição dos tíquetes alimentação aos servidores devidamente identificados, os locais onde
seriam prestados os serviços, bem como as necessidades/finalidades de tais deslocamentos ficava a cargo de cada secretário ou
responsável.
Nesse passo, embora a obrigatoriedade de controlar o repasse das
cartelas fornecidas pela empresa contratada fosse da Secretaria de
Administração, restou demonstrado que cabia às demais secretarias a distribuição individual para o servidor em deslocamento, o
que não foi verificado, com exceção da Secretaria de Saúde, quando da distribuição das cartelas em 2007, conforme relacionado a
seguir:
Secretaria

Mês
Jan

Fev

Mar Abr

Mai Jun Jul

Ago Set

Admi- 02
02
nistração
Gabi- 03
03
03
03
03
03
03
03
nete
Desen- 01
01
01
01
01
01
01
01
volvimento
Agri01
01
01
02
01
02
02
02
cultura
Educa- 04
04
04
04
04
04
04
04
ção
Ação
04
04
04
04
04
04
05
05
Social
Meio
01
01
01
01
01
02
01
01
Ambiente
Turis- 01
01
01
01
01
01
01
01
mo
Gover- 01
01
01
01
01
01
01
01
no
Gestão
02
02
02
02
02
02
e RH
Finan01
01
01
01
01
01
ças
Total
18
18
19
20
19
21
21
21
Total pago incluindo a taxa de administração de 9,5%

Re(R$)
cebidas
04
560,00

03

27

3.780,00

01

09

1.260,00

02

14

1.960,00

04

36

5.040,00

05

39

5.460,00

01

10

1.400,00

01

09

1.260,00

01

09

1.260,00

03

15

2.100,00

01
22

07
179

980,00
25.060,00
27.440,70

Fonte: processos de despesas
Quanto a este item, importa salientar que a área técnica manteve
o entendimento firmado na ITC 3463/2014, haja vista que a defesa
oral não apresentou fatos novos, repisando os mesmos argumentos
antes levantados.
Pois bem.
Vislumbro que o cerne da irregularidade deste tópico refere-se à
ausência de controle na distribuição de auxílio-alimentação aos servidores de Fundão que somente seria devido àqueles que estivessem em serviço fora da sede, de acordo como o artigo 2º da Lei
324/2005.
Da análise dos fatos e dos documentos encartados pelo corpo técnico desta Corte, percebe-se que através da Lei nº 324/2005 o
Município de Fundão autorizou a concessão de vale-refeição aos
servidores municipais que se ausentarem, a serviço, do seu local
de trabalho.
Observou-se, no entanto, que a ausência de controle para a concessão do vale-refeição seria de responsabilidade das Secretarias
envolvidas, uma vez que o requisito essencial para que fosse autorizada a concessão do benefício ao servidor municipal era a comprovação da necessidade de ausência do seu local de trabalho (no
exercício de suas funções).
Infere-se, também, que a própria lei já elegeu a forma como se
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daria a comprovação por parte do servidor de sua necessidade de
ausência ao local de trabalho, ou seja, isso seria feito por meio de
Ordem de Serviço, expedida pelo secretário da pasta a que pertencesse o servidor.
Contudo, a expedição de uma Ordem de Serviço se constitui requisito formador do ato administrativo em questão para sua perfeição
e eficácia, inclusive, como importante meio de controle da Administração Pública, porque se o ato não tiver uma forma escrita, se
ele não observar determinadas formalidades, fica difícil o controle
daquilo que não foi documentado.
Não obstante, a defesa agiu contrariamente ao que determinava a
lei, e inovou ao afirmar que as ordens eram verbais, feitas diretamente aos servidores, e que só caberia ordem de serviço escrito
quando o responsável pelo fornecimento do vale-refeição fosse diverso daquele responsável por ordenar a necessidade de ausência
do servidor. Como nos casos em questão o servidor responsável era
o mesmo, afirma que não havia necessidade.
Assim, não cabe prosperar a justificativa da defesa de que não estava determinada na lei a forma pela qual se realizaria o controle
do fornecimento de vale-refeição, vez que a própria lei estabelece
que para a concessão do referido auxílio seria necessária a ordem
de serviço.
Também a lei não exige declarações a posteriori, como quis apresentar a defesa, mas sim a ordem de serviço escrita feita anteriormente ao ato de concessão do referido vale-refeição. Além disso,
tais declarações em nada contribuem para os esclarecimentos requeridos pela Instrução Técnica Inicial.
Portanto, meras afirmações feitas em sede de defesa pelos citados
não possuem o condão de substituir a exigência legal, uma vez que
somente o fato dos servidores se deslocarem até Timbuí e Praia
Grande, restaria claro que o mesmo não se encontraria em local
habitual de trabalho e não gozando de diária caberia o direito ao
recebimento do vale-refeição.
Era exatamente na ordem de serviço, documento escrito pelo secretário ou responsável pelo servidor, em que restariam presentes
as informações essenciais como necessidade/finalidade dos deslocamentos, identificação dos servidores, locais onde seriam prestados os serviços, bem como o dia e horário, com o claro intuito de
comprovar o direito à concessão do vale-refeição.
Lado outro, percebe-se que de fato a Prefeita, como chefe do Executivo Municipal, detinha a competência para autorizar o benefício, no entanto, a denúncia se refere especificamente à ausência
de controle na distribuição deste auxílio-alimentação, e de acordo
com o artigo 2º da Lei 0324/2005, o servidor deveria comprovar a
necessidade de sua ausência do seu local de trabalho, por meio de
Ordem de Serviço expedida pelo secretário e/ou responsável pelo
respectivo Órgão que estivessem em serviço fora da sede.
Deste modo, o controle para a concessão do vale-refeição seria atribuição dos Secretários Municipais responsáveis pelo deslocamento,
ou seja, daqueles que efetivamente estivessem aproveitando os
serviços do servidor deslocado em suas respectivas pastas, o que
exclui a indigitada responsabilidade da Prefeita.
Nesse sentido, reconheço que a prefeita não pode ser apontada
como responsável, tendo em vista a ausência de nexo de causalidade entre esta falha e a sua conduta, sobretudo, porque a legislação
municipal não a teria incumbido do acompanhamento na distribuição de vale-refeição.
Quanto à impropriedade apontada pela defesa, relativamente aos
demonstrativos de ressarcimentos atinentes ao exercício de 2007
encartados pela auditoria, enquanto a denúncia se referia apenas
aos atos referentes ao exercício de 2006, verifico que tal questionamento não encontra amparo legal, ante o papel atribuído a
esta Corte de Contas no exercício do controle externo, verificado
em nosso Regimento Interno acerca das Denúncias (Resolução TC
182/2002), sobretudo, porque a realização da auditoria especial na
Prefeitura Municipal de Fundão (fls. 133 e 142) e os apontamentos
feitos pela auditoria obedeceram todos os trâmites processuais exigidos para os processos de denúncia, mencionados nos dispositivos
legais vigentes à época dos fatos.
Deste modo, não há como negar que a regulamentação para a concessão e utilização de vale-refeição prevista pelos artigos 1º e 2º da
Lei 0324/2005 do Município de Fundão não foi observada.
Nesse sentido, entendo que permanece a irregularidade de não
controlar a distribuição individual das cartelas de vale refeição concedidos aos servidores pelos secretários municipais respectivos, da
forma individualmente disposta na ITC, como passo a transcrever:
“Secretaria de Gestão e RH - Administração – Sr. Maria
Aparecida Vieira Carreta – pena de devolução da importância de
R$2.660,00 (dois mil seiscentos e sessenta reais) equivalente a
1.517,0525 VRTE’s;
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Secretaria de Gabinete – Sr. Marcelo Barbosa Fracalossi – pena
de devolução da importância de R$3.780,00 (três mil setecentos e
oitenta reais) equivalentes a 2.154,7055 VRTE’s;
Secretaria de Desenvolvimento – Sr. Juarez Dias de Carvalho pena de devolução da importância de R$1.260,00 (hum mil duzentos e sessenta reais) equivalentes a 718,6038 VRTE’s;
Secretaria de Agricultura – Sr. Carlos Augusto Tofoli - pena de
devolução da importância de R$1.960,00 (hum mil novecentos e
sessenta reais) equivalentes a 1.117,8282 VRTE’s;
Secretaria de Educação – Sr. Vera Lucia Machado Sirtoli - pena
de devolução da importância de R$5.040,00 (cinco mil e quarenta
reais) equivalentes a 2.874,4154 VRTE’s;
Secretaria de Ação Social – Sr. Marcos Pedro de Souza - pena de
devolução da importância de R$5.460,00 (cinco mil, quatrocentos e
sessenta reais) equivalentes a 3.113,9500 VRTE’s;
Secretaria de Meio Ambiente – Sr. Ricardo Henrique Brozheguini - pena de devolução da importância de R$1.400,00 (hum mil e
quatrocentos reais) equivalentes a 798,4487 VRTE’s;
Secretaria de Turismo – Sr. Gisto Venturim Filho - pena de devolução da importância de R$1.260,00 (hum mil duzentos e sessenta
reais) equivalentes a 718,6038 VRTE’s;
Secretaria de Governo – Sr. José Adriano Rangel Ramos - pena
de devolução da importância de R$1.260,00 (hum mil duzentos e
sessenta reais) equivalentes a 718,6038 VRTE’s;
Secretaria de Finanças – Sr. Carlos Edi de Oliveira - pena de devolução da importância de R$980,00 (novecentos e oitenta reais)
equivalentes a 558,9141 VRTE’s.”
Deste modo, mantenho a conclusão da Área Técnica pelo ressarcimento de R$ 27.440,70, equivalentes a 15.649,9943 VRTE,
divididos no limite de responsabilidade de cada Secretaria, da forma acima apresentada.
III - CONCLUSÃO:
Na forma do exposto e por tudo mais que dos autos consta, divergindo parcialmente da área técnica e o MPEC, VOTO para que este
Colegiado profira Decisão no seguinte sentido:
Converter a presente denúncia em tomada de contas especial,
em virtude do dano ao erário de R$27.440,70, equivalentes a
15.649,9943 VRTE, evidenciado na seguinte irregularidade:
Ausência de controle na distribuição dos tickets (item 1 da
ITI 757/2013);
Preliminarmente, pelo reconhecimento da PRESCRIÇÃO da
pretensão punitiva deste Tribunal, em conformidade com o §1º do
supracitado art. 71 da LC 621/12, que atinge as seguintes falhas
dispostas neste voto:
4.1 da IEC 30/2013 - Edital de licitação não especifica critérios de aceitabilidade (referente ao item 1.1 da ITI):
Infração ao Art. 40, inciso X, da Lei 8.666/93
Identificação: Maria Dulce Rudio Soares.
Conduta/Nexo: Não fazer constar em edital os critérios de aceitabilidade dos preços unitário e global.
4.2 da IEC 30/2013 - Visita técnica conjunta (referente ao
item 1.2 da ITI):
Infração ao Art. 3º, § 1º; e 30, da Lei 8.666/93
Identificação: Maria Dulce Rudio Soares.
Conduta/Nexo: Fazer constar no edital exigência imprópria, capaz
de criar oportunidade de ajuste entre os participantes da licitação.
4.3 da IEC 30/2013 - Ausência de designação de representante da administração para acompanhar e fiscalizar a execução do contrato (referente ao item 1.3 da ITI):
Infração ao Art. 67, caput, da Lei 8.666/93
Identificação: Maria Dulce Rudio Soares.
Conduta/Nexo: Por não designar servidor legalmente habilitado
para acompanhar e fiscalizar a execução do contrato.
4.4 da IEC 30/2013 - Edital de licitação não especifica critérios de aceitabilidade (referente ao item 2.1 da ITI)
Infração ao Art. 40, inciso X, da Lei 8.666/93
Identificação: Maria Dulce Rudio Soares.
Conduta/Nexo: Não fazer constar em edital os critérios de aceitabilidade dos preços unitário e global.
4.5 da IEC 30/2013 - Ausência de designação de representante da administração para acompanhar e fiscalizar a execução do contrato (referente ao item 2.2 da ITI):
Infração ao Art. 67, caput, da Lei 8.666/93
Identificação: Maria Dulce Rudio Soares.
Conduta/Nexo: Por não designar servidor legalmente habilitado
para acompanhar e fiscalizar a execução do contrato.
Tendo em vista o reconhecimento da coisa julgada administrativa, bem como em decorrência do instituto da continência, consoante explicitado no item II.2 deste voto, afastar a apreciação de
mérito do indício de irregularidade constante no item 1.4 da ITI
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173/2008 (Pagamento de quantitativos de serviços em quantidade superior à executada ou com preços superiores ao de mercado,
referente à concorrência pública 05/2006 - contrato n.º 05/2006),
determinando, também, a extração de cópias das fls.307/308, 310,
316, 318/319, 484/494, 827, 858/900 dos presentes autos para
serem anexadas aos autos do processo TC 7547/2009, visando
subsidiar a análise e julgamento a ser proferido naqueles autos;
Rejeitar as razões de justificativas apresentadas pelos responsáveis abaixo arrolados e, nos termos do art. 87, §§ 1º e 2º, da
LC 621/12 c/c o art. 157, §§ 3º e 4º da Resolução TC 261/13,
promover suas respectivas NOTIFICAÇÕES, para que em novo e
improrrogável prazo de 30 dias, recolham a importância devida
de R$27.440,70, equivalentes a 15.649,9943 VRTE, divididos individualmente no limite de responsabilidade do representante de
cada Secretaria, da forma apresentada neste voto, tendo em vista
a manutenção da irregularidade contida no item II.3, sob pena de
terem suas contas julgadas irregulares, nos termos dos art. 84,
inciso III, alínea ‘e’, da Lei Complementar nº 621/2012:
Secretaria de Gestão e RH - Administração – Sr. Maria Aparecida Vieira Carreta – pena de devolução da importância de
R$2.660,00 (dois mil seiscentos e sessenta reais) equivalente a
1.517,0525 VRTE’s;
Secretaria de Gabinete – Sr. Marcelo Barbosa Fracalossi – pena
de devolução da importância de R$3.780,00 (três mil setecentos e
oitenta reais) equivalentes a 2.154,7055 VRTE’s;
Secretaria de Desenvolvimento – Sr. Juarez Dias de Carvalho pena de devolução da importância de R$1.260,00 (hum mil duzentos e sessenta reais) equivalentes a 718,6038 VRTE’s;
Secretaria de Agricultura – Sr. Carlos Augusto Tofoli - pena de
devolução da importância de R$1.960,00 (hum mil novecentos e
sessenta reais) equivalentes a 1.117,8282 VRTE’s;
Secretaria de Educação – Sr. Vera Lucia Machado Sirtoli - pena
de devolução da importância de R$5.040,00 (cinco mil e quarenta
reais) equivalentes a 2.874,4154 VRTE’s;
Secretaria de Ação Social – Sr. Marcos Pedro de Souza - pena de
devolução da importância de R$5.460,00 (cinco mil, quatrocentos e
sessenta reais) equivalentes a 3.113,9500 VRTE’s;
Secretaria de Meio Ambiente – Sr. Ricardo Henrique Brozheguini - pena de devolução da importância de R$1.400,00 (hum mil e
quatrocentos reais) equivalentes a 798,4487 VRTE’s;
Secretaria de Turismo – Sr. Gisto Venturim Filho - pena de devolução da importância de R$1.260,00 (hum mil duzentos e sessenta
reais) equivalentes a 718,6038 VRTE’s;
Secretaria de Governo – Sr. José Adriano Rangel Ramos - pena
de devolução da importância de R$1.260,00 (hum mil duzentos e
sessenta reais) equivalentes a 718,6038 VRTE’s;
Secretaria de Finanças – Sr. Carlos Edi de Oliveira - pena de devolução da importância de R$980,00 (novecentos e oitenta reais)
equivalentes a 558,9141 VRTE’s.
Alertar os responsáveis que, nos termos do art. 398, III, do Regimento Interno deste Tribunal, não cabe recurso da decisão preliminar que rejeitar as alegações de defesa.
Em 11 de janeiro de 2017.
RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Conselheiro Relator
DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC 00802/20075, DECIDE a Primeira Câmara do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo, em sua 10ª sessão ordinária, realizada no dia doze
de abril de dois mil e dezessete, por maioria, nos termos do voto
do relator, conselheiro em Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun:
Converter a presente denúncia em tomada de contas especial, em virtude do dano ao erário de R$27.440,70, equivalentes a
15.649,9943 VRTE, evidenciado na seguinte irregularidade:
Ausência de controle na distribuição dos tickets (item 1 da ITI
757/2013).
Preliminarmente, reconhecer a prescrição da pretensão punitiva deste Tribunal, em conformidade com o §1º do supracitado
artigo 71 da Lei Complementar 621/2012, que atinge as seguintes
falhas dispostas neste voto:
4.1 da IEC 30/2013 - Edital de licitação não especifica critérios de aceitabilidade (referente ao item 1.1 da ITI):
Infração ao Art. 40, inciso X, da Lei 8.666/93
Identificação: Maria Dulce Rudio Soares.
Conduta/Nexo: Não fazer constar em edital os critérios de aceitabilidade dos preços unitário e global.
4.2 da IEC 30/2013 - Visita técnica conjunta (referente ao
item 1.2 da ITI):
Infração ao Art. 3º, § 1º; e 30, da Lei 8.666/93
Identificação: Maria Dulce Rudio Soares.
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Conduta/Nexo: Fazer constar no edital exigência imprópria, capaz
de criar oportunidade de ajuste entre os participantes da licitação.
4.3 da IEC 30/2013 - Ausência de designação de representante da administração para acompanhar e fiscalizar a execução do contrato (referente ao item 1.3 da ITI):
Infração ao Art. 67, caput, da Lei 8.666/93
Identificação: Maria Dulce Rudio Soares.
Conduta/Nexo: Por não designar servidor legalmente habilitado
para acompanhar e fiscalizar a execução do contrato.
4.4 da IEC 30/2013 - Edital de licitação não especifica critérios de aceitabilidade (referente ao item 2.1 da ITI)
Infração ao Art. 40, inciso X, da Lei 8.666/93
Identificação: Maria Dulce Rudio Soares.
Conduta/Nexo: Não fazer constar em edital os critérios de aceitabilidade dos preços unitário e global.
4.5 da IEC 30/2013 - Ausência de designação de representante da administração para acompanhar e fiscalizar a execução do contrato (referente ao item 2.2 da ITI):
Infração ao Art. 67, caput, da Lei 8.666/93
Identificação: Maria Dulce Rudio Soares.
Conduta/Nexo: Por não designar servidor legalmente habilitado
para acompanhar e fiscalizar a execução do contrato.
Tendo em vista o reconhecimento da coisa julgada administrativa,
bem como em decorrência do instituto da continência, consoante
explicitado no item II.2 deste voto, afastar a apreciação de mérito do indício de irregularidade constante no item 1.4 da Instrução Técnica Inicial 173/2008 (Pagamento de quantitativos de
serviços em quantidade superior à executada ou com preços superiores ao de mercado, referente à concorrência pública 05/2006 contrato n.º 05/2006), determinando, também, a extração de cópias das fls.307/308, 310, 316, 318/319, 484/494, 827, 858/900
dos presentes autos para serem anexadas aos autos do processo
TC 7547/2009, visando subsidiar a análise e julgamento a ser proferido naqueles autos.
Rejeitar as alegações de justificativas apresentadas pelos responsáveis abaixo arrolados e, nos termos do artigo 87, §§ 1º e 2º,
da LC 621/12 c/c o artigo 157, §§ 3º e 4º do RITCEES, promover
suas respectivas NOTIFICAÇÕES, para que em novo e improrrogável prazo de 30 (trinta) dias, recolham a importância devida
de R$27.440,70, equivalentes a 15.649,9943 VRTE, divididos individualmente no limite de responsabilidade do representante de
cada Secretaria, da forma apresentada neste voto, tendo em vista
a manutenção da irregularidade contida no item II.3, sob pena de
terem suas contas julgadas irregulares, nos termos dos art. 84,
inciso III, alínea ‘e’, da Lei Complementar nº 621/2012:
Secretaria de Gestão e RH - Administração – Sr. Maria Aparecida
Vieira Carreta – pena de devolução da importância de R$2.660,00
(dois mil seiscentos e sessenta reais) equivalente a 1.517,0525
VRTE;
Secretaria de Gabinete – Sr. Marcelo Barbosa Fracalossi – pena de
devolução da importância de R$3.780,00 (três mil setecentos e oitenta reais) equivalentes a 2.154,7055 VRTE;
Secretaria de Desenvolvimento – Sr. Juarez Dias de Carvalho - pena
de devolução da importância de R$1.260,00 (hum mil duzentos e
sessenta reais) equivalentes a 718,6038 VRTE;
Secretaria de Agricultura – Sr. Carlos Augusto Tofoli - pena de devolução da importância de R$1.960,00 (hum mil novecentos e sessenta reais) equivalentes a 1.117,8282 VRTE;
Secretaria de Educação – Sr. Vera Lucia Machado Sirtoli - pena de
devolução da importância de R$5.040,00 (cinco mil e quarenta reais) equivalentes a 2.874,4154 VRTE;
Secretaria de Ação Social – Sr. Marcos Pedro de Souza - pena de
devolução da importância de R$5.460,00 (cinco mil, quatrocentos e
sessenta reais) equivalentes a 3.113,9500 VRTE;
Secretaria de Meio Ambiente – Sr. Ricardo Henrique Brozheguini pena de devolução da importância de R$1.400,00 (hum mil e quatrocentos reais) equivalentes a 798,4487 VRTE;
Secretaria de Turismo – Sr. Gisto Venturim Filho - pena de devolução da importância de R$1.260,00 (hum mil duzentos e sessenta
reais) equivalentes a 718,6038 VRTE;
Secretaria de Governo – Sr. José Adriano Rangel Ramos - pena de
devolução da importância de R$1.260,00 (hum mil duzentos e sessenta reais) equivalentes a 718,6038 VRTE;
Secretaria de Finanças – Sr. Carlos Edi de Oliveira - pena de devolução da importância de R$980,00 (novecentos e oitenta reais)
equivalentes a 558,9141 VRTE.
Parcialmente vencido o conselheiro em substituição Marco Antonio
da Silva, que votou pela não ocorrência do fenômeno da continência.
Fica(m) o(s) senhor(es) responsável(is) ciente(s) de que:
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a) a liquidação tempestiva do débito, atualizado monetariamente,
saneará o processo, hipótese em que o Tribunal julgará as contas
regulares com ressalva e lhes dará quitação;
b) não ocorrendo o recolhimento tempestivo da importância devida,
o Tribunal julgará o mérito das contas, nos termos dos artigos 87
a 89 da Lei Complementar nº 621/2012, aplicando-lhes as sanções
cabíveis;
c) não cabe recurso da decisão preliminar que converte o processo
em tomada de contas especial e rejeita as alegações de defesa, nos
termos do art. 398 do Regimento Interno deste Tribunal.
Sala das Sessões, 12 de abril de 2017.
Conselheiro SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Presidente
DECISÃO 01501/2017-6
PROCESSO TC-06956/2016-4
Responsável: Claumir Antônio Zamprogno
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL (1º SEMESTRE DE 2016) –
JURISDICIONADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA – ARQUIVAR.
O SR. RELATOR, CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE
FARIAS CHAMOUN:
Trata-se de processo de emissão de Parecer de Alerta sobre o Relatório de Gestão Fiscal referente ao 1º semestre de 2016 da Prefeitura de Santa Teresa, pelo fato do ente ter realizado despesa
com pessoal no percentual de 53,45%, acima dos limites de alerta
e prudencial.
Na Instrução Técnica 00020/2017-3 (fls. 31/35), a área técnica verificou que a Prefeitura de Santa Teresa apresentou o
Relatório de Gestão Fiscal referente ao 2º semestre de 2016 demonstrando a trajetória de queda dos gastos com pessoal e
sua manutenção num patamar de 51,60%, inferior aos limites
prudencial (51,30%) e legal (54%).
Diante dos dados apresentados, a área técnica sugeriu o arquivamento dos autos, sendo acompanhado pelo Ministério Público Especial de Contas através do Em. Luís Henrique Anastácio da Silva que
pugnou pelo ARQUIVAMENTO dos autos.
Diante do exposto acompanho a Área Técnica e o Ministério Público Especial de Contas e VOTO pelo ARQUIVAMENTO do presente processo, com fundamento no art. 330, IV da Resolução TC nº
261/13.
Em, 27 de Março de 2017.
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Conselheiro Relator
DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do processo TC-06956/20164, DECIDE a Primeira Câmara do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo, na 12ª sessão ordinária, realizada no dia vinte e seis
de abril de dois mil e dezessete, à unanimidade, nos termos do voto
do relator, conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, arquivar os presentes autos, com fundamento no artigo 330, inciso
IV, do Regimento Interno deste Tribunal de Contas.
Sala das Sessões, 26 de abril de 2017.
Conselheiro SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Presidente
DECISÃO 01502/2017-1
PROCESSO TC-06943/2016-7
Responsável: Francisco Saulo Belisário
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL (1º SEMESTRE DE 2016) –
JURISDICIONADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO
DO CASTELO – ARQUIVAR.
O SR. RELATOR, CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE
FARIAS CHAMOUN:
Trata-se de processo de emissão de Parecer de Alerta sobre o Relatório de Gestão Fiscal referente ao 1º semestre de 2016 da Prefeitura de Conceição do Castelo, pelo fato do ente ter realizado
despesa com pessoal no percentual de 52,27%, acima dos limites
de alerta e prudencial.
Na Instrução Técnica 00019/2017-1 (fls. 57/60), a área técnica
verificou que a Prefeitura de Conceição do Castelo apresentou
o Relatório de Gestão Fiscal referente ao 2º semestre de 2016 demonstrando a trajetória de queda dos gastos com pessoal e
sua manutenção num patamar de 51,94%, inferior ao limite
legal (54%).
Diante dos dados apresentados, a área técnica sugeriu o arquivamento dos autos, sendo acompanhado pelo Ministério Público Especial de Contas através do Em. Luís Henrique Anastácio da Silva que
pugnou pelo ARQUIVAMENTO dos autos.
www.tce.es.gov.br

Sexta-feira, 12 de maio de 2017
Diante do exposto acompanho a Área Técnica e o Ministério Público Especial de Contas e VOTO pelo ARQUIVAMENTO do presente processo, com fundamento no art. 330, IV da Resolução TC nº
261/13.
Em, 28 de Março de 2017.
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Conselheiro Relator
DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do processo TC-06943/20167, DECIDE a Primeira Câmara do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo, na 12ª sessão ordinária, realizada no dia vinte e seis
de abril de dois mil e dezessete, à unanimidade, nos termos do voto
do relator, conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, arquivar os presentes autos, com fundamento no artigo 330, inciso
IV, do Regimento Interno deste Tribunal de Contas.
Sala das Sessões, 26 de abril de 2017.
Conselheiro SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Presidente
DECISÃO 01522/2017-8
PROCESSO TC-01322/2016-1
Responsável: Vagner Rodrigues Pereira
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE ORDENADOR (EXERCÍCIO
DE 2012) – JURISDICIONADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE
GUAÇUÍ – SOBRESTAR.
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
12ª SESSÃO 1ª CÂMARA 26/04/2017
DISCUSSÃO DO PROCESSO TC-01322/2016-1
RELATOR: CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
O SR. CONSELHEIRO SUBSTITUTO MARCO ANTÔNIO DA SILVA - Senhor presidente, quero fazer uma colocação, seria até um
adendo em razão de voto-vista apresentado por este conselheiro. Pedi
uma posição do Processo TC-4531/2016, de relatoria do conselheiro
Chamoun, em que s. ex.ª pugnou para que não houvesse bis in idem
naquele caso, embora não fosse o art. 42. Parece-me que é o caso
também desses autos. Tenho que deixar registrado que é possível sim
o apenamento do gestor que descumprir o art. 42. No meu sentir, não
nos termos da Lei 10.028/2000, mas na forma do art. 135 e 389 do
Regimento Interno desta Casa. Então, presidente, divirjo de v. ex.ª,
entendendo não ser possível a cominação de multa na forma da Lei
10.028, nesse caso específico. Já adiantando que no 4531 entendo
que está corretamente colocado. Então, entendo que não seria o caso
de aplicar. Mas podemos sim aplicar penalidade no gestor. Aquele que
descumprir o art. 42 não tem que sair, digamos assim, sem cominação ou sem penalidade. Tem que ter penalidade sim! É meu voto
divergente.
O SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
- Houve também pedido de vista do Ministério Público de Contas. Concedo a palavra ao procurador.
O SR. PROCURADOR HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA Somente corroborando com a posição do Ministério Público no sentido
de ser devida a multa com base na Lei 10.028/2000. Fazer destaque
da revelia do gestor - ele nem sequer veio aos autos. Fazer também
uma ponderação no sentido de que um cometimento de uma infração
sem uma correspondente sanção, sem correspondente penalidade,
ou, então, com uma penalidade simbólica, por exemplo, 1.000 VRTE
não tem nenhum efeito educativo. Por isso o Ministério Público defende, como não poderia ser diferente, a plena possibilidade de aplicação
da Lei 10.028/2000 com base na infração ao art. 42. Aliás, a sua
necessidade de aplicação como meio de coerção e de observância das
normas jurídicas.
O SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN - Presidente, é o mesmo tema da sustentação oral. Qual é
a minha sugestão ao conselheiro Marco Antonio? Que, inclusive, se
faz necessário estudar o voto de qual endereço que s. ex.ª encontra a possibilidade de multar em substituição à multa prevista na Lei
10.028/2000. De fato, procurador Heron, não tenho dúvida nenhuma
que essa multa é cabível no descumprimento da limitação de empenho e movimentação financeira que o art. 9º faz referência. Contrário
até ao pensamento da minha equipe, também não tenho dúvida que
essa multa, por enquanto, poderia ser aplicada por diversas vezes
em um mesmo exercício. Veja bem! O que diz a lei: o art. 8º diz que
uma vez publicado o orçamento se faz necessário publicar o decreto
da execução orçamentária. O art. 9º diz que uma vez não cumprida
o resultado de superávit primário e nominal previsto na LDO ficará o
poder ou o órgão obrigado no bimestre subsequente a fazer limitação
de empenho e movimentação financeira. O que esse artigo quer? Que
se corrija fluxo de caixa. E quando se fala no bimestre subsequente, se

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

Página 15
são seis bimestres ao ano, são seis possibilidades de correção. E o que
diz a Lei 10.028/2000? O não cumprimento da limitação de empenho
e limitação de movimentação financeira, em infringência, que entendo, ao art. 9º, ensejará multa de 30% dos valores da remuneração
anual do prefeito. Acho até que é cabível essa multa mais de uma vez,
se for verificado, por exemplo, duas ou três vezes no mesmo exercício
contrário até ao o que a minha equipe pensa, acho que é cabível. Mas
estou muito mais próximo de consolidar a posição de que essa multa
é endereçada apena ao art. 9º do que a interpretação que v. ex.ª
fez, muito inteligente. V. ex.as fizeram juntos e acompanhei, aplicando
essa multa também ao art. 42. Considerando essa dúvida, sugiro ao
conselheiro Marco Antonio que possamos conhecer, após o retorno da
área técnica...
O SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
- O relator sou eu, excelência.
O SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN - Desculpe! Então, como v. ex.ª é o relator, e tem outro processo que chegará até com opinião da área técnica, seria bom ouvir,
depois das razões de defesa, a opinião da área técnica. Pode ser até
que enriqueça o nosso debate. Sugiro que fique sobrestado até o retorno do... Porque o processo que fez sustentação oral é a primeira
defesa, que estou entendendo, que chega aqui questionando a aplicação dessa multa. Acho que é a primeira defesa.
O SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
- Queria apenas...Entendo e penso até que é razoável a sugestão de v.
ex.ª, mas a conduta prevista na Lei 10.028 não diz que é a conduta do
art. 9º. A conduta descrita se aplica ao art. 9º e ao art. 42.
O SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN - Foi um argumento muito forte de v. ex.ª.
O SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
- A conduta é a mesma, tanto do art. 9º para os bimestres, como v.
ex.ª entende que caberia uma multa para cada bimestre, e com mais
razão ainda, é a mesma conduta do art. 42, que é o final do exercício,
do último ano de mandato. Daí, entendo que a conduta é a mesma. A
lei não diz que a infringência é ao art. 9º da lei.
O SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN - Não diz.
O SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
- Se dissesse, estaria claro. Mas descreve a conduta que é aplicável. E não é nenhuma interpretação analógica, que concordo com o
conselheiro Marco Antonio, porque não podemos fazer interpretações
analógicas com relação a entendimento que vai mais para perto do
direito penal do que o direito civil. Não estamos fazendo interpretação
analógica, mas a conduta descrita é a mesma, sendo que é mais grave
para o art. 42, que, ao final do mandato, é o espírito principal da LRF
não deixar obrigações sem condições do próximo gestor pagar. Evitar
o que se chama de terra arrasada. Esse é o espírito da lei. E a sanção
descrita é exatamente a conduta que se quer evitar, com mais razão
ainda, no art. 42. Também concordo com v. ex.ª do art. 9º para os
bimestres. Mas com mais força e mais razão ainda para o art. 42. V.
ex.ª não solicitou vista desses autos ainda.
O SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN - Não. Não solicitei. Como disse, minha posição oscilou. Mas,
como é a primeira vez que há sustentação oral e há o encaminhamento que v. ex.ª faz à área técnica, e posteriormente ao Ministério
Público, talvez fosse uma oportunidade de termos mais uma posição,
ou para confirmar a posição que já adotamos. De qualquer forma,
vai enriquecer esse debate. Tenho receio de decidirmos, nesse caso,
sempre em busca de consolidarmos uma posição mais clara, e depois
decidirmos de outra forma, no caso da sustentação oral. Se é que
serão suficientes os argumentos para mudar a opinião
O SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
- Concordo com o argumento do Ministério Público que o gestor sequer se deu ao trabalho de fazer a defesa. Mas acato a sugestão de v.
ex.ª, de sobrestar o processo, porque não há nenhum tipo de prejuízo.
O SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN - Não há! Acho que está dentro de todos os prazos. E, paralelamente...
O SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
- Fora da pauta
O SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN - É, paralelamente, estudaremos o voto do conselheiro Marco
Antonio, que traz uma possibilidade de substituição das multas. Se não
for possível, nesse caso, aplicar a multa prevista na Lei 10.028/2000,
é possível aplicar um outro artigo de nossa Lei Orgânica. Que, ao final,
a depender do tamanho da dose e da multa causará o mesmo efeito
de reprimenda. Aí dependeria do valor da multa, obviamente. Porque
o legislador, nesse caso, nem trabalhou a dosagem. Assim, para aquele que infringiu em um milhão e para aquele que infringiu em dez mil,
não temos nem o direito de trabalhar o valor da multa.
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O SR. CONSELHEIRO SUBSTITUTO MARCO ANTÔNIO DA SILVA - Senhor presidente, é importante a posição do procurador, agora
também levantada pelo conselheiro Chamoun. O art. 389 do Regimento trata das multas com gradação de 3%, na forma do 135, a
100%. Aí temos, quando as contas são julgadas regulares, e não há
débito, prática de ato, omissão com grave infração à norma legal de
natureza contábil – é o caso -, financeira, orçamentária; 3% de 100
mil. Então, quando o procurador coloca que não será com multa de
mil, não necessariamente precisa ser de três mil, nem de cinco mil.
Pode ser de vinte mil, dez mil, quinze mil. Aí a gradação vai ser do relator. Se levarmos na essência o cotejo do art. 135 da Lei Complementar 621, com o art. 389 do Regimento Interno, a multa que podemos
praticar, mesmo que não seja o caso da Lei 10.028/2000, dá margem
de operacionalização de até 100%, no caso de cem mil reais. Então,
com isso, quero diz que não estou dizendo que o gestor que praticou
um ato ilegítimo ou antieconômico, ou até de natureza contábil, que é
o caso do art. 42. Porque não tem que ser multado não. Aí vai depender do relator, do colegiado, fazer a dosimetria da pena a ser aplicada.
Então, quando coloco dessa maneira, estou entendendo que não estão
presentes a questão de subsunção do fato à norma. Ou seja, há uma
tipicidade para fins apenas da Lei 10.028/2000. Entendo que, pela redação da Lei 10.028/2000 se reporta, especificamente, à questão de
limitação de empenho. Mas deixo clara a minha posição de que pode
ser apenado sim! Talvez até de maneira mais severa, porque, aqui,
como v. ex.ª colocou, está limitada exatamente aos 30% anuais. Aí
não tem margem de dosar. Tem que aplicar, ou não aplicar. No caso
da legislação da Lei Complementar 621, do Regimento Interno, art.
389, há margem de dosagem, digamos assim. Então, dessa maneira,
tranquilamente, registro a minha posição de que é possível apenar.
O SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN - O texto é seco, deixar de expedir ato determinando limitação
de empenho, movimentação financeira, nos casos e condições estabelecidos em lei. É o que v. ex.ª fala também. Para não infringir o art. 42,
qual seria a conduta? Seria passar a limitação. Mas para acabar com
essa nossa aflição acho que mais um mês, um mês e meio. O procurador Heron está acompanhando isso muito de perto. Então, chegando
em seu gabinete, acho que no máximo em dois meses estaremos aqui
chagando à conclusão. Até porque esses processos pararão no Plenário para que possamos ter posições com a menor sombra de dúvidas
possível.
O SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
- Muito bem! Então, no caso do Processo 1322/2016, estamos decidindo, em comum acordo, sobrestar os autos fora da pauta.
O SR. CONSELHEIRO SUBSTITUTO MARCO ANTÔNIO DA SILVA
- Na área técnica
O SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
- Não, na secretaria. Para não ficar na pauta se repetindo, ficará sobrestado fora da pauta, na secretaria das sessões. Vamos fazer a juntada das notas taquigráficas da discussão a respeito do tema e juntar
ao Processo TC-1313/2016, que foi objeto de sustentação oral, para
que a área técnica também possa entender que foi discutido aqui, qual
o contexto que está sendo analisado e as posições dos conselheiros
Marco Antonio e Rodrigo, do Ministério Público e a nossa, como relator.
E possa, dentro do prazo já estipulado de 30 dias, encaminhar a sua
análise ao Ministério Público. E aí sim o Ministério Público faz o parecer
encaminhando ao nosso gabinete.
O SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN - Então, a dúvida em resumo, até para constar nas notas taquigráficas é se essa multa do art. 5º, inciso III, §§ 1º e 2º, da Lei
10.028/2000, é aplicável a infringência do art. 9º da LRF e também
o art. 42.
O SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
- Isso. É uma ou outra.
O SR. PROCURADOR, DR. HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
- Uma em substituição à outra.
O SR. CONSELHEIRO SUBSTITUTO MARCO ANTÔNIO DA SILVA
- O artigo 9º, não tem dúvida.
O SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN - Exatamente. (Final)
DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC 01322/2016-1,
DECIDE a Primeira Câmara do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, na 12ª sessão ordinária, realizada no dia vinte e seis de
abril de dois mil e dezessete, à unanimidade, nos termos das notas
taquigráficas que integram esta Decisão, SOBRESTAR os presentes
autos até o julgamento do processo TC 1313/2016-1.
Sala das Sessões, 26 de abril de 2017.
Conselheiro SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Presidente

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

[ATOS DA 2ª CÂMARA]

[Outras Decisões - 2ª Câmara]
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.
DECISÃO 01498/2017-8
PROCESSO TC-06952/2016-6
Responsável: Samuel Zuqui
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL (1º SEMESTRE DE 2016) –
JURISDICIONADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÚMA –
ARQUIVAR.
O SENHOR RELATOR, CONSELHEIRO SERGIO MANOEL NADER
BORGES:
I -Relatório e Fundamentação
Tratam os presentes autos de PARECER DE ALERTA emitido por este
Tribunal de Contas, em atenção ao art. 59, § 1º da Lei 101/2000,
em virtude da despesa total com pessoal do Poder Executivo
do Município de Piúma,. em que figura como responsável o Sr.
SAMUEL ZUQUI, ter ultrapassado, no primeiro 1º do exercício
de 2016, o limite para alerta estabelecido em relação à Receita
Corrente Líquida - RCL.
Além do parecer de alerta, consta da Decisão - 2ª Câmara
03171/2016-6, a seguinte determinação ao responsável:
(...) No prazo improrrogável de 30 dias, inicie e comprove perante
este Tribunal de Contas a adoção das medidas saneadoras na estrita
ordem em que estão previstas nos parágrafos 3º e 4º do artigo
169 da Constituição Federal de 1998 (c/c Lei Federal 9.801/99),
de modo a eliminar 1/3 o percentual excedente ao limite, até o
término do 1º quadrimestre/2017 e cumprir com o limite legal de
despesa total com pessoal até o 3º quadrimestre/2017.
Alerta, ainda, na decisão que o descumprimento dos limites
em questão e a não adoção das medidas corretivas ordenadas
pela Constituição Federal e pela Lei 101/2000 são “condutas
gravíssimas, que podem ensejar a prática de ato de
improbidade administrativa pelo gestor, sujeitando à aplicação
de sanções administrativas e penais, conforme art. 19, 21, 22 e
23 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF – 101/2000).”
O responsável foi notificado, por meio do termo de Notificação
02285/2016-9, porem não apresentou justificativas alusivas
ao assunto, conforme despacho do NCD À fl. 25. O prazo para
cumprimento da Decisão foi encerrado em 23/01/2017.
Em seguida os autos foram encaminhados à área técnica para
análise e instrução.
A Secex Contas, ao consultar o Sistema LRFWeb - demonstrativo
referente ao terceiro quadrimestre de 2016, constatou que as
despesas com pessoal do poder executivo do município de Piúma
atingiram 52,61% da RCL reconduzindo ao limite legal de 54% da
RCL estabelecido pela LRF. A Área técnica destacou que ocorreu um
acrescimento da RCL no período apurado (1,99%) frente à uma
queda menor no valor das despesas com pessoal (-0,69%), que
demonstra ser o motivo mais representativo para a recondução do
percentual ao limite.
Muito embora o Sr. Samuel Zuqui não tenha protocolizado
justificativas ou documentos complementares está-se considerando
que o retorno ao limite máximo de despesa total com pessoal,
conforme dados declaratórios, deu-se antes do prazo legal,
expressamente estabelecido na referida Decisão – 2ª Câmara
03171/2016-6, qual seja, 3º quadrimestre de 2017. A área técnica,
baseado nos dados apresentado, verificou que foi o cumprido, por
parte do responsável, à determinação contida no item 2. da Decisão
– 2ª Câmara 03171/2016-6, qual seja, de iniciar e comprovar
perante este Tribunal de Contas a adoção de medidas saneadoras
para recondução da despesa total com pessoal ao limite máximo
estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal – LC 101/2000.
Destaca-se inda, que a partir de 01/01/2017 uma nova gestão
teve inicio com um novo chefe do poder executivo (Jose Ricardo
Pereira da Costa) e que novas emissões de parecer de alerta
foram providenciados, (TC - 01666/2017-9 (2º quadrimestre de
2016) e TC -01506/2017-4 (3º quadrimestre de 2016), acerca do
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descumprimento de limite prudencial.
A área técnica concluiu que o Sr. Samuel Zuqui, como não é mais
prefeito de Piúma, esgotou-se as suas possibilidades de ação,
bem como que para este caso houve cumprimento do limite legal,
observando-se o prazo estabelecido na Decisão – 2ª Câmara
03171/2016-6, além do fato de que os pareceres de alerta são
considerados na análise das prestações de contas anual de governo,
sugerimos o arquivamento dos presentes autos, na forma do artigo
330, inciso IV, c/c artigo 303 do regimento Interno TCEES, aprovado
pela Resolução TC 261/2013.
No mesmo sentido manifestou-se o Ministério Público Especial de
Contas (fl.38).
II - VOTO:
Comungando com o posicionamento da área técnica e do Parquet
Especial de Contas VOTO pelo ARQUIVAMENTO dos presentes
autos na forma do art. 330, inciso lV, da Resolução TC 261/2013.
Vitória, 26 de abril de 2017.
Sérgio Manoel Nader Borges
Conselheiro Relator
DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC 06952/20166, DECIDE a Segunda Câmara do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo, na 12ª sessão ordinária, realizada no dia vinte e
seis de abril de dois mil e dezessete, à unanimidade, nos termos do
voto do relator, conselheiro Sergio Manoel Nader Borges, arquivar
os presentes autos, nos termos do artigo 330, IV, do Regimento
Interno deste Tribunal de Contas.
Sala das Sessões, 26 de abril de 2017.
Conselheiro SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
*Republicado por incorreção na publicação anterior
DECISÃO 01610/2017-8
PROCESSO TC-03388/1995-4
Responsável: Ricardo Maurício Vieira
CONTROLE EXTERNO - FISCALIZAÇÃO - AUDITORIA
(EXERCÍCIO DE 1994) – JURISDICIONADO: CÂMARA
MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO – ARQUIVAR.
O SENHOR CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA
PIMENTEL:
Os presentes autos tratam de Relatório de Auditoria realizada na
Câmara Municipal de Conceição do Castelo, referente ao exercício
de 1994, sob a responsabilidade do ex-Presidente, Sr. Ricardo
Maurício Vieira.
Conforme o ACÓRDÃO TC Nº 004/96 (fls.118/119), as despesas
realizadas pelo responsável foram consideradas irregulares,
resultando na aplicação de multa no valor equivalente a 01 (uma)
UFIR, devendo essa quantia ser recolhida ao Tesouro Estadual,
bem como ao ressarcimento ao erário municipal da importância
correspondente a 2.180,43 UFIR.
Depreende-se da DECISÃO TC-Nº 1241/96 (fl.122), deferimento
do pedido de parcelamento para pagamento do débito, em
cinco parcelas mensais, solicitado pelo Sr. Ricardo Maurício
Vieira.
À fl. 133 encontra-se o OFÍCIO PMCC Nº 010/99, de 11/01/1999,
assinado pelo Prefeito Municipal, encaminhado ao Espólio de
Ricardo Maurício Vieira, comunicando que se encontrava inscrito
em Dívida Ativa naquela repartição pública, um débito em nome
do finado Ricardo Maurício Vieira, oriundo de processo da época
em que exerceu o cargo de Presidente da Câmara Municipal.
Na DECISÃO TC-179/2003 (fl.183), o Plenário desta Corte de
Contas decide extinguir a multa que fora aplicada ao Sr. Ricardo
Maurício Vieira através do Acórdão TC-004/96, no valor de 01 (uma)
UFIR, tendo em vista seu falecimento em 19/12/1998 (certidão
de óbito acostada à fl.170).
Compulsando os autos, verifica-se que foi registrada sob o nº
016.980.000.077 a Ação Civil Pública figurando como requerido
o Sr. Ricardo Maurício Vieira. Tendo em vista o seu falecimento,
foram inseridas no polo passivo da Ação suas herdeiras – esposa
e filhas.
Transcorrido vasto espaço de tempo, aguardando-se o
acompanhamento e monitoramento da execução do v. acórdão
condenatório através do Ministério Público de Contas, verificase à fl.255 o OF/PJGCC/Nº 65/2011, oriundo da Promotoria
de Justiça Geral de Conceição do Castelo, em resposta ao
Ofício/PJC/TCEES/Nº 275/2011, encaminhado a este Tribunal
pela Promotora de Justiça Andréa Heidenreich Melo, dando conta
de que o processo nº 016.980.000.077 estaria arquivado
provisoriamente diante da ausência de localização de bens
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penhoráveis para satisfação do débito exequendo, em nome
do Sr. Ricardo Maurício Vieira, até aquele momento.
O Despacho 9698/2017-8 (fl.261) certifica que o prazo para
interposição de recurso/pagamento referente ao Acórdão TC
04/1996 venceu em 06/03/1996, conforme informação no AR
(verso) à fl.84 dos presentes autos.
O Ministério Público de Contas pronunciou-se através do bem
lançado Parecer 1209/2017-4, da lavra do ilustre ProcuradorGeral, Luciano Vieira (fls.263/266), concluindo ao final, in verbis:
Isso posto, requer o Ministério Público de Contas seja
determinado o arquivamento dos autos conforme art. 330,
inciso IV do RITCEES, sem baixa do débito/responsabilidade,
devolvendo-se previamente, os autos à Secretaria do Ministério
Público de contas para os devidos registros no sistema de cobrança
do E-TCEES.
Considerando os argumentos bem colocados no parecer acima
mencionado, no sentido de que em decorrência do tempo
transcorrido, pode-se depreender que a partir da preclusão recursal
(06/03/2001) até a presente data, sem a adoção de qualquer
providência pelo então Prefeito Municipal, restou consumada
a decadência para a constituição definitiva do crédito
(inscrição em Dívida Ativa), o que inviabiliza a propositura
da ação de execução fiscal;
Considerando ainda, que o Ministério Público de Contas não considera
a possibilidade de monitoramento da atuação do Ministério Público
Estadual, como também considera inviável a atuação do Executivo
Municipal, em razão do decurso do tempo, para a cobrança do débito
imputado, entende, portanto, o digno Procurador, que não subsiste
razão para a persistência deste processo de monitoramento de
execução, o qual deverá ser arquivado, sem a baixa do débito,
ressaltando-se que o seu desarquivamento poderá ser requerido
a qualquer tempo, desde que sejam trazidas informações sobre o
recolhimento do débito para as medidas de direito;
Diante do exposto, considerando a DECISÃO TC-179/2003 desta
Corte de Contas que extinguiu a multa que fora aplicada ao Sr.
Ricardo Maurício Vieira, em virtude de seu falecimento, vez que se
trata de sanção pecuniária de caráter personalíssimo;
VOTO com fundamento no art. 288, § 4º, do RITCEES – Res.
261/2013, pelo ARQUIVAMENTO do feito, nos termos do artigo
330, IV, sem baixa do débito/responsabilidade, subscrevendo,
portanto, em todos os seus termos, o Parecer 1209/2017-4
subscrito pelo ilustre Procurador-Geral, Luciano Vieira.
Que os autos retornem à Secretaria Geral do Ministério Público
de Contas, conforme o solicitado.
Em 03 de maio de 2017.
JOSÉ ANTÔNIO PIMENTEL
Conselheiro Vice-Presidente
DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC 3388/19954, DECIDE a Segunda Câmara do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo, na 13ª sessão ordinária, realizada no dia três de
maio de dois mil e dezessete, à unanimidade, nos termos do voto
do vice-presidente, conselheiro José Antônio Almeida Pimentel,
arquivar os presentes autos, nos termos do artigo 330, IV,
do Regimento Interno deste Tribunal de Contas, sem baixa do
débito/responsabilidade, bem como encaminhar à Secretaria
Geral do Ministério Público de Contas, conforme o solicitado.
Sala das Sessões, 03 de maio de 2017.
Conselheiro SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente

[ATOS DOS RELATORES]
DECM 488/2017-2
PROCESSO TC - 953/2017
JURISDICIONADO - MUNICÍPIO DE VITÓRIA
(SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO)
ASSUNTO - REPRESENTAÇÃO
REPRESENTANTE - SIMPRESS COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS
S.A
Tratam os presentes autos de Representação com pedido de
cautelar, oferecida pela sociedade empresária SIMPRESS COMÉRCIO
LOCAÇÃO E SERVIÇOS S.A, em face do Município de Vitória,
questionando possíveis irregularidades no Pregão Presencial nº
002/2017, que tem como objeto o “Registro de preços visando
futura e eventual contratação de empresa especializada na locação
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de Hardware, Software e provimento de serviços de impressão,
cópia e construção de fluxo de trabalho”, lançado pela Secretaria
Municipal de Administração.
Por meio da Decisão Monocrática 062/2017-7, determinou-se
a notificação dos senhores Silvanio José de Souza Magno Filho
(Secretário Municipal de Administração – SEMAD) e Tiago Muller
Valcher (Pregoeiro do Município), para se manifestarem quanto à
Representação interposta.
Em análise das respostas encaminhadas pelos notificados acima
mencionados, o NTI – Núcleo de Tecnologia da Informação –
pronunciou-se através da Manifestação Técnica 128/20172, sugerindo a suspensão por medida cautelar do procedimento
licitatório do Pregão Presencial 002/2017, notificando-se a
autoridade competente, nos termos do artigo 307, §3º da Resolução
TC 261/2013.
Discordando do entendimento da área técnica, o Plenário desta
Corte de Contas lançou a Decisão 1091/2017-5, que por
unanimidade indeferiu a medida cautelar, com base nos artigos
306 e 309 do RITCEES, c/c o artigo 125, §5º da Lei Complementar
621/2012, remetendo os autos à unidade técnica para instrução do
feito, submetendo-o ao rito ordinário.
Novamente manifestou-se o NTI – Instrução Técnica Inicial
368/2017-2 (doc. eletrônico 35) –, que em sua proposta de
encaminhamento sugere a citação dos responsáveis ali listados.
Assim, acompanho o entendimento do NTI, e com base no artigo
56, inciso II, da Lei Complementar nº 621/2012, DETERMINO
a CITAÇÃO dos responsáveis com relação aos itens apontados,
conforme o quadro abaixo:
RESPONSÁVEL
MÁRCIO AURÉLIO PASSOS
ANTÔNIO CARPANEDO
FIÓRIO
GLAUBER DA PASCHOA
TEIXEIRA
RENÊ DE SOUZA SCHWARTZ

IRREGULARIDADE
2.1 AUSÊNCIA DE
PARCELAMENTO DO OBJETO
Base Legal: art. 23, §1º da Lei
nº 8.666, de 1993, e a Súmula
247 do TCU.
2.2 CLÁUSULAS RESTRITIVAS À
COMPETITIVIDADE
Base Legal: art. 3º, I e III, da
lei 10.520/02 e art. 3º, §1º, I,
da lei 8.666/93.

Para tanto, concedo-lhes o prazo de trinta dias, para que
apresentem, individual ou coletivamente, as alegações de defesa e/
ou documentos que julgarem necessários. Que seja encaminhada
cópia da Instrução Técnica Inicial 368/2017-2 (doc. eletrônico
35), juntamente com os respectivos Termos de Citação, para
garantia do direito do contraditório e da ampla defesa.
Orientando ainda, quanto à observação do formato dos documentos
(defesa e anexos) aceitos pelo TCEES, de acordo com o disposto na
Instrução Normativa TC 35/2015.
Em 05 de maio de 2017.
JOSÉ ANTÔNIO PIMENTEL
Conselheiro Relator
DECM 432/2017-7
PROCESSO TC - 1092/2017
ASSUNTO - REPRESENTAÇÃO
REPRESENTANTE - MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS
(PROCURADOR HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA)
(PROCURADOR LUIS HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA)
JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA
SECRETARIA DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA
Os presentes autos cuidam de Representação formulada pelo
Ministério Público de Contas (MPC-ES), em face de suposta
ilegalidade com possível dano ao erário, relacionada com a
Concorrência Pública 001/2006, conduzida pela Secretaria de
Serviços do Município de Vitória, para execução dos serviços de
coleta manual e semi-automatizada de resíduos sólidos domiciliares,
residenciais e comerciais, coleta de resíduos especiais, coleta dos
resíduos de serviços de saúde, coleta seletiva, operação de sistema
de transbordo, coleta manual em áreas não trafegáveis por veículos
coletores, destinação final dos resíduos em aterro sanitário,
varrição manual e mecanizada, serviços complementares em vias
e logradouros públicos e locação de veículos e equipamentos para
atendimento à limpeza pública em Vitória.
Conforme Despacho 7938/2017-1, os autos foram encaminhados
à SECEX/DENÚNCIA para a competente instrução.
Foi então elaborada a Manifestação Técnica 311/2017-2 pela
SECEX/ENGENHARIA – Secretaria de Controle Externo de Obras e
Serviços de Engenharia, tendo em vista tratar-se o assunto da sua
competência.
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Na peça técnica referida, em análise preliminar, foi observada a
existência de conteúdo relevante para os indícios apresentados na
peça inicial. Entretanto, para melhor exame do conteúdo, com o
intuito de que se dê continuidade à análise do feito, entende-se
necessário requisitar informações e cópias de alguns documentos.
Por fim, em sua proposta de encaminhamento, sugere a área
técnica o conhecimento da presente Representação, e a baixa dos
autos em diligência para solicitar à Prefeitura Municipal de Vitória o
envio dos documentos ali listados.
Diante do exposto, acolhendo a sugestão acima mencionada,
DETERMINO, com base no artigo 288, inciso VI do RITCEES, c/c o
artigo 63, III da Lei Complementar nº 621/2012, a NOTIFICAÇÃO
ao Secretário Municipal de Serviços de Vitória, Senhor
CARLOS EDUARDO DE SOUZA PINEL, ou quem suas vezes o
fizer, para que, no prazo de trinta dias, envie informações que
julgar necessárias, bem como cópias dos seguintes documentos:
Composições de Preços das empresas habilitadas na Concorrência
Pública 001/2006, que deu origem ao Contrato 008/2006, bem
como a composição de preço final utilizada no orçamento da
Administração (inclusive entrega de mídia contendo as tabelas/
composições salvas em extensão xls);
Todas as medições oriundas do Contrato 008/2006 (inclusive
Contrato de Cessão nº 1/2007, de subcontratação, etc.), bem
como tabelas de preços provenientes dos aditamentos realizados
e listagem final de pagamentos efetuados para este contrato
(inclusive entrega de mídia contendo as tabelas e medição salvas
em extensão xls);
Tabela de preços e composições de serviços provenientes da
Subcontratação da Corpus Saneamento e Obras Ltda., e de outras
que porventura tenham ocorrido a partir de jun/06 (inclusive
entrega de mídia contendo as tabelas/composições salvas em
extensão xls);
Todas as Contratações emergências realizadas a partir do fim
da execução do Contrato 008/2006 até os dias atuais, inclusive
justificativas, tabelas, composições e justificativas dos preços
adotados (inclusive entrega de mídia contendo as tabelas/
composições salvas em extensão xls);
Todas as medições oriundas destas contratações emergenciais
e listagem final de pagamentos efetuados para este contrato
(inclusive entrega de mídia contendo as tabelas e medição salvas
em extensão xls);
Tabela contendo identificação completa dos agentes públicos e
período de atuação, relacionados ao Contrato nº 008/2006, Contrato
de Cessão nº 001/2017 e Contratos Emergenciais realizados desde
o término dos contratos mencionados até os dias atuais. Incluem-se
obrigatoriamente nesta listagem prefeitos, secretários municipais
de serviços e/ou outros, fiscais dos contratos, controladores gerais).
Solicitar também à Prefeitura Municipal de Vitória que informe se
ocorreu contratação proveniente de licitação após a Concorrência
nº 001/2006, e, em caso positivo, envie cópias dos respectivos
contratos, das tabelas/composições de preços contratados, bem
como medições oriundas destas contratações (inclusive entrega de
mídia contendo as tabelas/composições salvas em extensão xls).
DETERMINO, ainda, nos termos do artigo 207, inciso II do RITCEES,
a oitiva do responsável pela Prefeitura Municipal de Vitória,
no caso em tela o Secretário de Serviços do Município, para
que, caso queira, no prazo de trinta dias, se manifeste sobre os
fatos narrados na peça exordial da representação.
Que seja dada CIÊNCIA ao Prefeito Municipal de Vitória, Sr.
LUCIANO SANTOS REZENDE, das determinações aqui propostas,
bem como lhe oportunize também a oitiva, para que, caso queira,
no prazo de trinta dias, se manifeste sobre os fatos trazidos nos
presentes autos.
Sejam encaminhadas juntamente com os respectivos Termos de
Notificação, cópia da Manifestação Técnica 311/2017-2, e do
Requerimento 108/2017-5.
Em 26 de abril de 2017.
JOSÉ ANTÔNIO PIMENTEL
Conselheiro Relator
DECM 479/2017-3
PROCESSO TC - 2564/2017
JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – ORDENADOR
EXERCÍCIO - 2016
RESPONSÁVEL - LAURO VIEIRA DA SILVA
DETERMINO a CITAÇÃO do Sr. LAURO VIEIRA DA SILVA, nos
termos do artigo 56, II, da Lei Complementar nº 621/2012, c/c o
artigo 358, I, do Regimento Interno do TCEES, para que, no prazo

www.tce.es.gov.br

Página 19

Sexta-feira, 12 de maio de 2017
de quinze dias, preste os esclarecimentos que julgar pertinentes,
tendo em vista o desatendimento ao Termo de Notificação
Eletrônico para encaminhar a PCA (Gestão) de 2016, conforme
indicado na Instrução Técnica Inicial 00339/2017-6.
DETERMINO, também, a NOTIFICAÇÃO ao Agente Responsável,
com base no artigo 56, I, da LC 621/2012, c/c o artigo 358, III,
do RITCEES, para que, no prazo de quinze dias, encaminhe a
Prestação de Contas Anual de Gestão (CidadES), exercício
2016 – IN TCEES 34/2015, advertindo-o, ainda, de que o não
cumprimento de tal providência o sujeitará às penalidades legais,
conforme o disposto no artigo 389, VIII, IX da Res. TC 261/2013.
Cumpre ressaltar, orientação ao gestor quanto à observação do
formato dos documentos (defesa e anexos) aceitos pelo TCEES,
de acordo com o disposto na Instrução Normativa TC 35/2015.
Em 04 de maio de 2017.
JOSÉ ANTÔNIO PIMENTEL
Conselheiro Relator
DECM 480/2017-6
PROCESSO TC - 2564/2017
JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – ORDENADOR
EXERCÍCIO - 2016
RESPONSÁVEL - LAURO VIEIRA DA SILVA
DETERMINO a CITAÇÃO do Sr. LAURO VIEIRA DA SILVA, nos
termos do artigo 56, II, da Lei Complementar nº 621/2012, c/c o
artigo 358, I, do Regimento Interno do TCEES, para que, no prazo
de quinze dias, preste os esclarecimentos que julgar pertinentes,
tendo em vista o desatendimento ao Termo de Notificação
Eletrônico para encaminhar a PCA (Gestão) de 2016, conforme
indicado na Instrução Técnica Inicial 00339/2017-6.
DETERMINO, também, a NOTIFICAÇÃO ao Agente Responsável,
com base no artigo 56, I, da LC 621/2012, c/c o artigo 358, III,
do RITCEES, para que, no prazo de quinze dias, encaminhe a
Prestação de Contas Anual de Gestão (CidadES), exercício
2016 – IN TCEES 34/2015, advertindo-o, ainda, de que o não
cumprimento de tal providência o sujeitará às penalidades legais,
conforme o disposto no artigo 389, VIII, IX da Res. TC 261/2013.
Cumpre ressaltar, orientação ao gestor quanto à observação do
formato dos documentos (defesa e anexos) aceitos pelo TCEES,
de acordo com o disposto na Instrução Normativa TC 35/2015.
Em 04 de maio de 2017.
JOSÉ ANTÔNIO PIMENTEL
Conselheiro Relator
DECM 460/2017-9
PROCESSO TC - 2578/2017
ASSUNTO - REPRESENTAÇÃO
REPRESENTANTE - SPX SERVIÇOS DE IMAGEM LTDA
JURISDICIONADO - MUNICÍPIO DE VITÓRIA
Tratam os presentes autos de Representação com pedido de
cautelar, protocolizada nesta Corte de Contas, oferecida pela
sociedade empresária SPX SERVIÇOS DE IMAGEM LTDA, em face do
MUNICÍPIO DE VITÓRIA questionando possíveis irregularidades no
Pregão Eletrônico nº 072/2017, lançado pela Secretaria Municipal
de Saúde de Vitória, cujo objeto é a “contratação de empresa
especializada na prestação de serviços de execução de exames
de diagnóstico por imagem (Raio X Digital) a serem realizados
nos Pronto Atendimentos da Praia do Suá e São Pedro, incluindo
realização de entrega de laudos dos exames aos usuários, bem
como a disponibilização, instalação, operação e manutenção dos
equipamentos necessários para realização dos exames”.
Considerando que compete ao Tribunal de Contas, diante de eventual
ilegalidade, a adoção de providências para o fiel cumprimento da
lei, bem como a sustação de ato impugnado, nos termos do art.
71, incisos X e XI, da Constituição do Estado do Espírito Santo,
combinado com o art. 1º, incisos XV, artigos 124 e 125 da Lei
Complementar Estadual nº 621/2012;
Considerando a necessidade, no presente caso, de requisitar
informações que possam subsidiar a formação do juízo cognitivo
sumário do Relator acerca das questões impugnadas;
Considerando, por fim, a ausência de dano irreparável na concessão
de prazo, mesmo que exíguo, para o fornecimento de esclarecimentos
preliminares por parte dos representados, visando subsidiar a
análise pedido de concessão de medida cautelar, DETERMINO,
com base no art. 125, § 3º da Lei Complementar nº 621/2012, c/c
o art. 307, § 1º do RITCEES – Res. 261/2013, a NOTIFICAÇÃO do
Ilmo. Sr. PABLO MENDES MARTINS, Pregoeiro Municipal da
SEMUS e da Srª CÁTIA CRISTINA VIEIRA LISBOA, Secretária
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Municipal de Saúde (interina), para que, no prazo de 03 (três)
dias, se manifestem quanto à Representação interposta,
inclusive juntando documentos que demonstrem que fase
se encontra o referido procedimento, devendo, para tanto ser
extraída cópia da peça inicial para se encaminhar juntamente
com o Termo de Notificação.
Seja dada ciência à Representante da decisão aqui proferida, nos
termos do art. 307, § 7º, da Resolução TC-261/2013.
Em 03 de Maio de 2017.
JOSÉ ANTÔNIO PIMENTEL
Conselheiro Relator
DECM 445/2017-4
PROCESSO TC - 5021/2015
JURISDICIONADO - CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA REGIÃO DOS VALES E DO CAFÉ
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE ORDENADOR
EXERCÍCIO - 2014
RESPONSÁVEIS - FLÁVIA ROBERTA CYSNE DE NOVAES LEITE
(DIRETORA-PRESIDENTE)
LIONDA LIMA MARELLI
(RESPONSÁVEL PELO ENVIO DA PCA)
A SECEX/CONTAS – Secretaria de Controle Externo de Contas, através da Instrução Técnica Inicial 314/2017-6 (fls.301/302), diante
do que foi apontado no Relatório Técnico 247/2017-8 (fls.291/300),
sugere a citação da Diretora-Presidente referente ao exercício de
2014, conforme explicitado nas mencionadas peças técnicas.
Assim, acompanho o entendimento da SECEX/CONTAS, e com base
no artigo 56, inciso II, da Lei Complementar nº 621/2012, c/c o artigo 157, inciso III, do RITCEES – Resolução TC 261/2013, DETERMINO a CITAÇÃO da Sra. FLÁVIA ROBERTA CYSNE DE NOVAES LEITE, Diretora-Presidente do Consórcio de Desenvolvimento
Sustentável da Região dos Vales e do Café no exercício de 2014,
diante do indicativo especificado no quadro abaixo:
ITENS/
SUBITENS
4.2.1.1

ACHADOS
Não adequação à legislação dos
consórcios públicos – Citar a responsável
para apresentar os esclarecimentos acerca
da não adequação da natureza jurídica do
consórcio à Lei 11.107/05, que dispôs sobre
normas gerais de contratação de consórcio
público.

Para tanto, concedo à responsável o prazo de trinta dias, para
que apresente suas justificativas e/ou documentos que julgar necessários, em razão do item/subitem acima relacionado no Relatório Técnico 247/2017-8 (fls.291/300), do qual deverá ser encaminhada cópia, juntamente com o Termo de Citação, com o intuito
de garantir o direito do contraditório e da ampla defesa. Orientando
ainda, quanto à observação do formato dos documentos (defesa e
anexos) aceitos pelo TCEES, de acordo com o disposto na Instrução
Normativa TC 35/2015.
Em 02 de maio de 2017.
JOSÉ ANTÔNIO PIMENTEL
Conselheiro Relator
DECM 397/2017-9
PROCESSO TC - 5024/2016
APENSOS TC - 1550/2015, 1549/2015
JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE PREFEITO
EXERCÍCIO - 2015
RESPONSÁVEL - JOÃO DO CARMO DIAS
A SECEX/CONTAS – Secretaria de Controle Externo de Contas,
através da Instrução Técnica Inicial 293/2017-8 (fls.47/48),
diante do que foi apontado no Relatório Técnico 214/2017-3
(fls.06/39 mais apêndices), sugere a citação do responsável,
conforme explicitado nas mencionadas peças técnicas.
Assim, acompanho o entendimento da SECEX/CONTAS, e com
base no artigo 56, inciso II, da Lei Complementar nº 621/2012,
c/c o artigo 157, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de
Contas do Estado do Espírito Santo – Resolução TC 261/2013,
DETERMINO a CITAÇÃO do Sr. JOÃO DO CARMO DIAS,
diante dos achados especificados no quadro abaixo:
www.tce.es.gov.br
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ITENS/
SUBITENS
5.4.1
5.4.2
5.4.3
7.1.1
7.1.2
7.1.3

7.1.4

ACHADOS
Abertura de crédito adicional suplementar sem
prévia autorização legislativa
Inobservância dos Requisitos da LRF e da LDO
Quanto à Limitação de Empenho
Déficit na Execução Orçamentária
O Demonstrativo da Dívida Flutuante (DEMDFL)
não demonstra as inscrições do exercício
Anexo 5 do RGF (RGFRAP) apresenta saldos
inconsistentes com os evidenciados no anexo ao
balanço patrimonial
Saldos das diversas fontes de recursos
evidenciados no Demonstrativo do Superávit/
Déficit Financeiro (anexo ao Balanço Patrimonial BALPAT) com pouca ou nenhuma variação entre o
exercício atual e o exercício anterior
Não recolhimento das contribuições
previdenciárias retidas de servidores

Para tanto, concedo ao responsável o prazo de trinta dias, para
que apresente suas justificativas e/ou documentos que julgar
necessários, em razão dos itens/subitens acima relacionados no
Relatório Técnico 214/2017-3, do qual deverá ser encaminhada
cópia, juntamente com o Termo de Citação, com o intuito de garantir
o direito do contraditório e da ampla defesa.
Ressalte-se que, o responsável deverá observar quanto do formato
dos documentos (defesa e anexos) aceitos pelo TCEES, de acordo
com o disposto na Instrução Normativa TC 35/2015.
Em 20 de abril de 2017.
JOSÉ ANTÔNIO PIMENTEL
Conselheiro Relator
DECM 490/2017-1
PROCESSO TC - 6814/2016
JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DIVINO DE SÃO
LOURENÇO
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE ORDENADOR
EXERCÍCIO - 2015
RESPONSÁVEL - MIGUEL LOURENÇO DA COSTA
A SECEX/CONTAS – Secretaria de Controle Externo de Contas, através da Instrução Técnica Inicial 365/2017-9 (fls.20/21), diante do
que foi apontado no Relatório Técnico 248/2017-2 (fls.07/16 mais
apêndices), sugere a citação do responsável, conforme explicitado
nas mencionadas peças técnicas.
Assim, acompanho o entendimento da SECEX/CONTAS, e com base
no artigo 56, inciso II, da Lei Complementar nº 621/2012, c/c o
artigo 157, inciso III, do RITCEES – Resolução TC 261/2013, DETERMINO a CITAÇÃO do Sr. MIGUEL LOURENÇO DA COSTA,
Ordenador de Despesas no exercício de 2015, diante dos indicativos
especificados no quadro abaixo:
ITENS/SUBITENS
ACHADOS
Item 3.2.2.1
Divergência entre o valor apurado no
inventário anual dos bens patrimoniais
imóveis, e o saldo registrado no Balanço
Patrimonial.
Item 3.3.1
Ausência de medidas administrativas que
viabilizassem a emissão do parecer do
controle interno sobre a Prestação de Contas
Anual.
Para tanto, concedo ao responsável o prazo de trinta dias, para
que apresente suas justificativas e/ou documentos que julgar necessários, em razão dos itens/subitens acima relacionados no Relatório Técnico 248/2017-2 (fls. 07/16 mais apêndices), do qual
deverá ser encaminhada cópia, juntamente com o Termo de Citação, com o intuito de garantir o direito do contraditório e da ampla
defesa. Orientando ainda, quanto à observação do formato dos documentos (defesa e anexos) aceitos pelo TCEES, de acordo com o
disposto na Instrução Normativa TC 35/2015.
Em 05 de maio de 2017.
JOSÉ ANTÔNIO PIMENTEL
Conselheiro Relator
DECM 434/2017-6
PROCESSO TC - 6878/2016
JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE ORDENADOR
EXERCÍCIO - 2015
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RESPONSÁVEL - ERALDINO JANN TESCH
A SECEX/CONTAS – Secretaria de Controle Externo de Contas, através da Instrução Técnica Inicial 300/2017-4 (fls.25/26), diante do
que foi apontado no Relatório Técnico 222/2017-8 (fls.07/21 mais
apêndices), sugere a citação do responsável, conforme explicitado
nas mencionadas peças técnicas.
Assim, acompanho o entendimento da SECEX/CONTAS, e com base
no artigo 56, inciso II, da Lei Complementar nº 621/2012, c/c o
artigo 157, inciso III, do RITCEES – Resolução TC 261/2013, DETERMINO a CITAÇÃO do Sr. ERALDINO JANN TESCH, Ordenador de Despesas no exercício em análise, diante dos indicativos
especificados no quadro abaixo:
ITENS/
SUBITENS
3.2.1.1
3.2.2.1
3.3.1

ACHADOS
Divergência entre Registros Contábeis e
Bancários.
Ausência de inventários de bens patrimoniais
móveis e imóveis
Ausência de Parecer Conclusivo do Controle
Interno sobre os documentos e demonstrativos
contábeis.

Para tanto, concedo ao responsável o prazo de trinta dias, para
que apresente suas justificativas e/ou documentos que julgar necessários, em razão dos itens/subitens acima relacionados no Relatório Técnico 222/2017-8 (fls.07/21 mais apêndices), do qual
deverá ser encaminhada cópia, juntamente com o Termo de Citação, com o intuito de garantir o direito do contraditório e da ampla
defesa. Orientando ainda, quanto à observação do formato dos documentos (defesa e anexos) aceitos pelo TCEES, de acordo com o
disposto na Instrução Normativa TC 35/2015.
Em 26 de abril de 2017.
JOSÉ ANTÔNIO PIMENTEL
Conselheiro Relator
DECM 433/2017-1
PROCESSO TC - 8257/2014
JURISDICIONADO - CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL DA REGIÃO DOS VALES E DO CAFÉ
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE ORDENADOR
EXERCÍCIO - 2013
RESPONSÁVEL - FLÁVIA ROBERTA CYSNE DE NOVAES LEITE
A SECEX/CONTAS – Secretaria de Controle Externo de Contas,
através da Instrução Técnica Inicial 298/2017-1 (fls.266/267),
diante do que foi apontado no Relatório Técnico 103/2017-2
(fls.254/265), sugere a citação da responsável, conforme explicitado
nas mencionadas peças técnicas.
Assim, acompanho o entendimento da SECEX/CONTAS, e com
base no artigo 56, inciso II, da Lei Complementar nº 621/2012,
c/c o artigo 157, inciso III, do RITCEES – Resolução TC 261/2013,
DETERMINO a CITAÇÃO da Sra. FLÁVIA ROBERTA CYSNE
DE NOVAES LEITE, Diretora-Presidente no exercício em análise,
diante do indicativo especificado no quadro abaixo:
ITEM/
SUBITEM
4.2.1.1

ACHADOS
Não adequação à legislação dos consórcios
públicos-Citar a responsável para apresentar os
esclarecimentos acerca da não adequação da
natureza jurídica do consórcio à Lei 11.107/05,
que dispôs sobre normas gerais de contratação de
consórcio público.

Para tanto, concedo à responsável o prazo de trinta dias, para
que apresente suas justificativas e/ou documentos que julgar
necessários, em razão do item/subitem acima relacionado no
Relatório Técnico 103/2017-2 (fls. 254/265), do qual deverá
ser encaminhada cópia, juntamente com o Termo de Citação, com
o intuito de garantir o direito do contraditório e da ampla defesa.
Orientando ainda, quanto à observação do formato dos documentos
(defesa e anexos) aceitos pelo TCEES, de acordo com o disposto na
Instrução Normativa TC 35/2015.
Em 26 de abril de 2017.
JOSÉ ANTÔNIO PIMENTEL
Conselheiro Relator
DECISÃO MONOCRÁTICA PRELIMINAR DECM 514/2017
PROCESSO TC:

03744/20161/01048/20158/01050/2015-5
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JURISDICIONADO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE
GOVERNADOR LINDENBERG
ASSUNTO:
PRESTAÇÃO DE CONTAS
ANUAL
RESPONSÁVEL:
PAULO CEZAR CORADINI
EXERCÍCIO:
2015
DECIDE O RELATOR, Conselheiro Sérgio Nader Borges, nos
termos do art.º 358, I, c/c 157, II e/ou III, do Regimento
Interno do TCEES aprovado pela Resolução TC 261/2013 c/c art.
ºs 56, II e/ou III e 63, I, da Lei Complementar 621/2012,
CITAR o responsável para que, no prazo de 30 (trinta) dias
improrrogáveis, apresente as razões de justificativa e documentos
comprobatórios referentes aos indícios de irregularidade listados e
apontados na INSTRUÇÃO TÉCNICA INICIAL n.º 00227/20171, cuja cópia deverá ser enviada juntamente com a cópia do
RT n° 00150/2017-7 e o Termo de Citação.
Vitória, 09 de maio de 2017.
Sérgio Manoel Nader Borges
Conselheiro Relator
Decisão Monocrática 00530/2017-1
Processo: 02177/2017-5
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
Criação: 11/05/2017 13:28
Origem: GAC - Domingos Taufner - Gabinete do Conselheiro Domingos Augusto Taufner
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro
Responsáveis: Liliane Bernardo Sezini e Rogério de Souza
À Secretaria Geral das Sessões,
Vistos, etc.
Diante dos indícios de irregularidades apontadas na Instrução Técnica Inicial – ITI nº 00379/2017-1, com fulcro nos artigos 56, II e
63, I, da Lei Complementar nº 621/2012 e artigo 157, III do Regimento Interno, DECIDO:
CITAR, os responsáveis: Sr. Rogério de Souza – Assessor de Tecnologia da Informação, e Sra. Lilliane Bernardo Sezini – Pregoeira
da PMJM, para que no prazo de 30 (trinta) dias improrrogáveis
(art. 63 da Lei Orgânica do Tribunal de Contas), preste os esclarecimentos que julgar pertinente quanto as possíveis irregularidades
apontadas na Instrução Técnica Inicial - ITI nº 00379/2017-1.
Determino o encaminhamento de cópia integral desta Decisão, bem
como da Instrução Técnica Inicial nº 00379/2017-1 e da Manifestação Técnica 00705/2017-8, para remessa ao interessado, juntamente com o Termo de Citação, que deverá conter orientação
aos responsáveis quanto à observância do formato dos documentos
(defesa e anexos) aceitos pelo TCEES, de acordo com o disposto na
Instrução Normativa TC 35/2015.
ADVERTÊNCIAS:
a) Não cabe recurso da decisão que determinar a CITAÇÃO, na
forma do art. 153, inciso II, da Lei Complementar 621/2012.
b) 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.
c) As demais comunicações pós-citação serão feitas na forma do
artigo 241 do Regimento Interno, ou seja, pelo Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas do Espírito Santo instituído pelo artigo
181 da Lei Complementar 621/2012 e regulamentado pela Resolução TC 262/2013.
d) Poderá o interessado exercer sua defesa por todos os meios em
direito admitidos, e querendo exercer o direito de sustentação oral,
deverão ser observados os requisitos do art. 327 do Regimento
Interno do Tribunal de Contas quando do julgamento dos presentes
autos, cuja data será publicada no Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas do Espírito Santo por meio da divulgação da pauta
de julgamento na forma do art. 101 do mesmo diploma regimental, tudo em observância aos princípios constitucionais do devido
processo legal, do contraditório, da ampla defesa, bem como da
publicidade.
e) Para fins de aplicação do Artigo 87, do § 2º, da Lei Complementar 621/2012, o responsável deverá observar a necessidade de demonstração de boa-fé na prática de atos e/ou omissões reportadas
na Instrução Técnica Inicial.
Ressalto que o não atendimento desta solicitação poderá implicar
em sanção de multa, conforme disposição dos arts. 135, §2º, da LC
621/12 e 391, do Regimento Interno desta Corte de Contas.
Vitória/ES, 10 de maio de 2017.
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Conselheiro Relator
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Decisão Monocrática 00535/2017-3
Processo: 04828/2016-6
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2015
Criação: 11/05/2017 15:22
Origem: GAC - Domingos Taufner - Gabinete do Conselheiro
Domingos Augusto Taufner
Jurisdicionado: Prefeitura de Municipal de São José do Calçado
Assunto: Prestação de Contas Anual
Responsável: Liliana Maria Rezende Bullus
À Secretaria Geral das Sessões,
Vistos, etc.
Trata-se de Requerimento, protocolizado sob o nº. 04904/2017-6
nesta Corte de Contas em 25/04/2017, por meio do qual a Sra.
Liliana Maria Rezende Bullus – Prefeita Municipal de São José do
Calçado solicita a prorrogação do prazo, para o atendimento ao
Termo de Citação nº 00216/2017-2 referente à Prestação de Contas
Anual do exercício de 2015.
Em sua justificativa, a responsável alegou a complexidade dos
trabalhos a serem executados, dentre outras dificuldades.
Posto isto, DEFIRO a solicitação de prorrogação de prazo,
concedendo-lhe 30(trinta) dias, para o atendimento ao Termo de
Citação nº 00216/2017-2.
Notifique-se ao interessado do teor da presente Decisão.
Em, 11 de maio de 2017.
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Conselheiro Relator

[ATOS DA PRESIDÊNCIA]
PORTARIA N Nº 047, de 10 de maio de 2017
Altera dispositivos da Norma Interna SCT 001/2013, que
estabelece critérios e procedimentos referentes às contratações e aquisições no âmbito do TCEES, aprovada pela Portaria N nº075/2013 e lhe dá nova redação.
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO
ESPÍRITO SANTO, no uso de suas competências que lhe confere o artigo 13 incisos I e XX da Lei Complementar Estadual
nº. 621, de 8 de março de 2012, c/c o artigo 20 incisos I e XXVII
do Regimento Interno, e:
Considerando a necessidade de implementar o sistema de planejamento das contratações no âmbito do TCEES;
Considerando a necessidade de adequar a Norma Interna SCT
001/2013 às novas rotinas administrativas implementadas;
RESOLVE:
Art. 1º. Alterar e consolidar a Norma Interna SCT – 001/2013,
que estabelece critérios e procedimentos referentes contratações e
aquisições de serviços e produtos no âmbito do Tribunal de Contas
do Estado do Espírito Santo, na forma do anexo que integra esta
Portaria.
Art. 2°. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Conselheiro Presidente
NORMA INTERNA SCT - 01/2013 – Contratações/aquisições de serviços e produtos no âmbito do TCEES
Objetivo: Estabelecer trâmite processual das contratações/aquisições do TCEES.
Base Legal e Regulamentar:
Lei nº 8.666/1993;
Lei nº 10.520/2002;
Decreto nº 3.555/2000;
Decreto nº 5.450/2005;
Regimento Interno do TCEES, aprovado pela Resolução TC nº
261/2013 e suas alterações.
2ª Versão 05/05/2017
Aprovação em: 05/05/2017
Ato de aprovação: Portaria N nº 47/2017
Unidade Responsável: Núcleo de Contratações
I - FINALIDADE E ABRANGÊNCIA
Estabelecer o trâmite processual das aquisições e contratações do
TCEES originadas de procedimentos licitatórios, dispensas ou inexigibilidades de licitação, a ser seguido por todas as unidades da
estrutura organizacional do TCEES que, no desempenho de suas
atribuições, demandem aquisições/contratações de produtos e serviços.
II - TRÂMITE

www.tce.es.gov.br

Sexta-feira, 12 de maio de 2017
O trâmite processual das aquisições/contratações do TCEES está
graficamente representado no fluxograma apresentado no Anexo I
e descrito a seguir:
Unidade Demandante - preencher formulário de requisição de produtos e serviços apresentado no Anexo II e autuar o processo. No
caso de contratações oriundas das etapas de planejamento poderá
ser dispensado.
Secretaria Administrativa – efetuar ações de planejamento de contratação
Secretaria Geral Administrativa - avaliar o formulário de requisição
de produtos e serviços e a conveniência da contratação.
Núcleo de Contratações – elaborar o Termo de Referência. Anexo III
Secretaria Administrativa – realizar a cotação de preços e elaborar
o mapa comparativo, de acordo com a especificidade da contratação.
Secretaria de Finanças e Contabilidade - verificar disponibilidade
orçamentária.
Secretaria Geral Administrativa - realizar o saneamento do processo e definir os contornos da
contratação:
1. aprovar o Termo de Referência;
2. sugerir modalidade e tipo de licitação;
3. determinar necessidade de Contrato e Garantia;
4. enquadrar como Serviços Contínuos;
5. determinar contratação através de Registro de Preços;
6. sugerir Contratação Direta;
7. fazer controle de periodicidade das contratações e das despesas
fracionadas.
Núcleo de Contratações - elaborar a minuta do Contrato ou Ata de
Registro de Preços.
Direção Geral de Secretaria - praticar atos decisórios:
1. autorizar ou não a contratação;
2. informar ao setor demandante a não autorização do procedimento;
3. encaminhar para CJU se for hipótese de contratação direta;
4. autorizar reserva orçamentária.
Secretaria de Finanças e Contabilidade - Efetuar reserva orçamentária.
Comissão Permanente de Licitação/Pregão - Elaborar edital.
Consultoria Jurídica - Elaborar parecer jurídico.
Diretoria Geral de Secretaria - Determinar cumprimento de diligências elencadas pela CJU.
Comissão Permanente de Licitação/Pregão - Realizar certame.
Diretoria Geral de Secretaria/Presidência - Homologar o certame,
ratificar a contratação direta e publicar o resultado na imprensa
oficial.
III - ELEMENTOS DO TERMO DE REFERÊNCIA
DESCRIÇÃO DO OBJETO
O Termo de Referência deverá descrever e detalhar o objeto da
contratação de forma clara, precisa e suficiente.
Tais descrições devem privilegiar a facilitar a identificação do que o
TCEES pretende contratar e buscar um limite que não seja restritivo
ou muito amplo.
A descrição do objeto deve enquadrar o produto ou serviço como de
natureza comum para os fins de licitação pela modalidade Pregão.
Base Legal:
Art. 14 da Lei nº 8.666/1993: Nenhuma compra será feita sem a
adequada caracterização de seu objeto e indicações dos recursos
orçamentários para seu pagamento, sob pena de nulidade do ato e
responsabilidade de quem lhe tiver dado causa.
Art. 40, I da Lei nº 8.666/1993: O objeto da licitação deverá conter: descrição sucinta e clara.
Art. 3º, II da Lei nº 10.520/2002: A fase preparatória do pregão
observará a definição do objeto deverá ser precisa, suficiente e
clara, vedadas especificações que, por excessivas, irrelevantes ou
desnecessárias, limitem a competição.
Art. 8º, I, do Decreto nº 3.555/2000: A fase preparatória do pregão observará a definição do objeto deverá ser precisa, suficiente e
clara, vedadas especificações que, por excessivas, irrelevantes ou
desnecessárias, limitem ou frustrem a competição ou a realização
do fornecimento, devendo estar refletida no termo de referência.
Art. 9º, I, do Decreto nº 5.450/2005: Na fase preparatória do pregão, na forma eletrônica, será observado a elaboração de termo
de referência pelo órgão requisitante, com indicação do objeto de
forma precisa, suficiente e clara, vedadas especificações que, por
excessivas, irrelevantes ou desnecessárias, limitem ou frustrem a
competição ou sua realização.
OBJETIVO
Este item do Termo de Referência deve indicar a finalidade básica
da contratação, de forma clara, sucinta e direta.
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Os objetivos devem elencar os resultados esperados na aquisição
de produtos ou contratação de serviços.
Base Legal:
Art. 37, caput da Constituição Federal: princípio da eficiência.
JUSTIFICATIVA
Todo ato administrativo deve ser motivado. Neste sentido a justificativa deve apresentar elementos que demonstrem a existência
da necessidade da contratação e do quantitativo solicitado. Deve
ser breve e baseada na conveniência, necessidade e oportunidade
da contratação, focar os objetivos que se pretende alcançar e os
impactos positivos da contratação.
Neste item, a unidade requisitante deve descrever os benefícios
diretos e indiretos que resultarão da contratação, como também a
conexão entre a contratação e o planejamento estratégico do TCEES, para que sejam ratificadas pela SGA.
Base legal:
Art. 32 da Constituição do Estado do Espírito Santo: As administrações públicas direta e indireta de quaisquer dos Poderes do Estado
e dos Municípios obedecerão aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, finalidade, interesse
público, razoabilidade, proporcionalidade e motivação.
Art.2º da Lei nº 9.784/2002: A Administração Pública obedecerá,
dentre outros, aos princípios da legalidade, finalidade, motivação,
razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência.
Art.3º, I e III da Lei nº 10.520/2002:
I - a autoridade competente justificará a necessidade de contratação e definirá o objeto do certame, as exigências de habilitação, os
critérios de aceitação das propostas, as sanções por inadimplemento e as cláusulas do contrato, inclusive com fixação dos prazos para
fornecimento;
III - dos autos do procedimento constarão a justificativa das definições referidas no inciso I deste artigo e os indispensáveis elementos técnicos sobre os quais estiverem apoiados, bem como o orçamento, elaborado pelo órgão ou entidade promotora da licitação,
dos bens ou serviços a serem licitados.
4. DAS ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES
O Termo de Referência deverá conter a definição detalhada, precisa
e clara de todos os elementos que constituem o objeto, vedadas
especificações que, por excessivas, irrelevantes ou desnecessárias,
limitem ou frustrem a competição ou sua realização.
As especificações devem observar as peculiaridades do mercado e
os critérios de sustentabilidade ambiental.
Caso a especificação seja muito extensa, este item deverá abordar
aspectos gerais e remeter os detalhamentos em outra parte do Termo de Referência, normalmente em anexo (especificações).
É necessário fazer referência quando houver necessidade de agrupamento de itens em lotes, de acordo com a natureza do fornecimento e as peculiaridades do mercado.
Todo material que serviu de base para elaboração das especificações como tabelas, catálogos, desenhos, fotos, entre outros, deverá ser juntado aos autos da contratação. É imprescindível que seja
elaborada uma planilha de especificações, comparando os itens
para que seja possível aferir quais características atendem às necessidades do TCEES e quais produtos não são compatíveis.
A especificação não pode ser direcionada para apenas um fabricante, a descrição deve abranger no mínimo 02 (duas) ou mais
marcas/fabricantes.
Considerando a vedação de indicação exclusiva de marca, será admitida a previsão da similaridade através das expressões equivalente, similar ou de melhor qualidade.
Quando for necessário e adequado inserir normas técnicas tais
como ABNT/INMETRO ou exigência de laudos, quanto a padrões de
qualidade obrigatória para aquisição de bens/serviços, as regulamentações das referidas entidades devem ser inseridas nos autos
do processo de contratação.
A quantidade deve ser estimada de forma adequada, observando a
existência de produtos em estoque/almoxarifado, bem como a existência de contratos vigentes que possibilite a utilização, devendo tal
informação constar nos autos.
No caso de contratação através de Sistema de Registro de Preços,
adequado aos casos de fornecimento por demanda ou parcelado, o
Termo de Referência deverá dispor sobre os quantitativos mínimo e
máximo que serão adquiridos.
Abaixo elaboramos regras mínimas para especificação de produtos e serviços com o objetivo de subsidiar a elaboração de Termos
de Referência, pois estes elementos interferem sobremaneira na
formulação de propostas de preços, como também o julgamento
objetivo da proposta mais vantajosa no certame.
4.1. Regra para especificação de produtos
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1 - especificar as dimensões com intervalos mínimos e máximos,
através das unidades de medida mais utilizadas/reconhecidas/adotadas pelo mercado;
2 - especificar o material de composição (matéria-prima, fórmulas
e composto químico) e a forma, inserindo, quando necessário, desenho ou projeto detalhado;
3 - especificar a capacidade, a resistência, a precisão, a potência e
o consumo;
4 - especificar a quantidade e a qualidade;
5 - especificar os acessórios, os requisitos de garantia e de segurança;
6 - especificar as cores, nuances, gradações, tonalidades e escalas
aceitas no mercado;
7 - especificar a embalagem, conforme a utilização usual do mercado, descrevendo com detalhes a embalagem em situações que
exijam armazenamento prolongado ou condições especiais;
8 - especificar os testes e exames de qualidade (com indicação do
Normativo que o regulamente), a aferição da especificação, métodos de mensuração, análise dos produtos e o percentual de falhas
aceitáveis;
9 - especificar o tipo de frete, o prazo da entrega, conforme as práticas do mercado transporte;
10 - especificar a possibilidade de entrega através dos Correios,
assim como a modalidade;
11 - especificar se o produto deve possuir critérios de sustentabilidade.
4.2. Regra para especificação de serviços
1 - descrever detalhadamente os serviços, as metodologias de trabalho e a definição da rotina de execução a ser adotada;
2 - especificar local e horário de realização dos serviços;
3 - especificar o cronograma de realização dos serviços, dias e horários de funcionamento do TCEES;
4 - especificar a frequência e periodicidade da prestação dos serviços;
5 - especificar os procedimentos, metodologias e tecnologias a serem empregadas, quando for o caso;
6 - especificar os deveres e a disciplina exigidos nas dependências
do TCEES;
7 - identificar os resultados esperados;
8 - especificar a necessidade de vistoria dos locais da execução dos
serviços e elaboração de
relatório;
9 - definir a unidade de medida utilizada para o tipo de serviço a
ser contratado;
10 - quantificar o pessoal e os insumos necessários à execução
contratual.
4.3. Vedações quanto a especificação
Na definição do objeto a ser contratado, são vedadas as especificações que:
1 - sejam restritivas e impliquem limitação da competitividade do
certame, exceto quando tecnicamente justificadas pelo responsável
pela elaboração do Termo de Referência;
2 - direcionem ou favoreçam a contratação de uma empresa específica (indicação de marca);
3 - não representem a real demanda do TCEES, não se admitindo
especificações que sejam superiores às necessidades, exceto quando tecnicamente justificadas pelo responsável pela elaboração do
Termo de Referência;
4 - estejam defasadas tecnológica ou metodologicamente.
Base legal:
Art. 3° da Lei nº 8.666/1993: Princípio do Desenvolvimento Nacional Sustentável.
Art. 3º, § 1º, I da Lei nº 8.666/1993: É vedado aos agentes públicos: admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocação,
cláusulas ou condições que comprometam, restrinjam ou frustrem
o seu caráter competitivo e estabeleçam preferências ou distinções
em razão da naturalidade, da sede ou domicílio dos licitantes ou
de qualquer outra circunstância impertinente ou irrelevante para o
específico objeto do contrato.
Art. 7º, § 5º da Lei nº 8.666/1993: É vedada a realização de licitação cujo objeto inclua bens e serviços sem similaridade ou de marcas, características e especificações exclusivas, salvo nos casos em
que for tecnicamente justificável, ou ainda quando o fornecimento
de tais materiais e serviços for feito sob o regime de administração
contratada, previsto e discriminado no ato convocatório.
Art. 15, § 7°, I e II da Lei nº 8.666/1993: Nas compras deverão ser
observadas, ainda:
I - a especificação completa do bem a ser adquirido sem indicação
de marca;
II - a definição das unidades e das quantidades a serem adquiridas

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

Página 23
em função do consumo e utilização prováveis, cuja estimativa será
obtida, sempre que possível, mediante adequadas técnicas quantitativas de estimação.
5. DO FORNECIMENTO / DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
Buscando esclarecer as condições da contratação, o Termo de Referência deve especificar as condições de fornecimento do produto
ou prestação do serviço, a forma de entrega (integral, parcelada ou
por demanda), bem como informar o endereço e horário de funcionamento do TCEES, onde deverá ser entregue o objeto ou prestado
o serviço, e ainda no caso de fornecimento de produto, prever a
forma de acondicionamento.
Se for necessário agendar visita ou horário, informar como deverá
ocorrer este contato (unidade responsável, servidor designado, telefone e e-mail).
Base legal:
Art. 3º, I da Lei nº 10.520/2002: A autoridade competente justificará a necessidade de
contratação e definirá o objeto do certame, as exigências de habilitação, os critérios de aceitação das propostas, as sanções por
inadimplemento e as cláusulas do contrato, inclusive com fixação
dos prazos para fornecimento.
6. DA GARANTIA PELO FORNECIMENTO / PRESTAÇÃO DO
SERVIÇO
O Termo de Referência deve especificar o tipo de garantia solicitada
(garantia contratual, garantia de mercado, garantia estendida, assistência técnica on site, entre outras), abrangendo o objeto/serviço como um todo e seus componentes conforme o caso.
Base legal:
Art. 15, I da Lei nº 8.666/1993: As compras, sempre que possível,
deverão atender ao princípio da padronização, que imponha compatibilidade de especificações técnicas e de desempenho, observadas, quando for o caso, as condições de manutenção, assistência
técnica e garantia oferecidas.
7. AMOSTRA
A necessidade de exigência de amostra deve ser justificada nos
autos pela unidade requisitante.
Esta previsão no Termo de Referência possibilita ao TCEES certificar-se de que o objeto oferecido é, de fato, compatível com as
exigências da contratação antes da homologação/ratificação.
O Termo de Referência deve estabelecer os critérios objetivos de
análise, detalhadamente
especificados, bem como o prazo para apresentação de amostras.
Esta etapa não deve restringir a participação de potenciais competidores situados em outros estados da federação, comprometer
a celeridade do processo e impor ônus desnecessários aos futuros
contratados.
O Termo de Referência deve mencionar se a amostra fará parte ou
não do quantitativo a ser entregue após posterior aprovação do
objeto.
Base legal:
Art. 75 da Lei nº 8.666/1993: Salvo disposições em contrário constante do edital, do convite ou de ato normativo, os ensaios, testes
e demais provas exigidos por normas técnicas oficiais para a boa
execução do objeto do contrato correm por conta do contratado.
8. DO PRAZO DE ENTREGA/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E CRITÉRIOS DE RECEBIMENTO
Para esclarecer e facilitar as regras da contratação é necessário que
o Termo de Referência estabeleça o prazo de entrega de produtos
ou prestação de serviços, em conformidade com as práticas usuais
de mercado, com amparo nas informações obtidas nos orçamentos
da etapa de cotação de preços.
Os prazos previstos no Termo de Referência serão especificados no
contrato, ata de registro de
preços, ordem de serviço ou ordem de fornecimento. Tais previsões
devem ser objetivas, inclusive quanto a possibilidade de prorrogação de prazo,concedido a critério do TCEES.
O Termo de Referência deve contemplar os critérios e prazos de
recebimento provisório e definitivo, informar o local onde será recebido, o servidor ou comissão designada para desempenhar tal
função, assim como as formas de contato por telefone ou e-mail.
Base Legal:
Art. 73, II da Lei nº 8.666/1993: Executado o contrato, o seu objeto
será recebido, em se tratando de compras ou de locação de equipamentos: a) provisoriamente, para efeito de posterior verificação da
conformidade do material com a especificação; b) definitivamente,
após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação.
Art. 76, da Lei nº 8.666/1993: A Administração rejeitará, no todo
ou em parte, obra, serviço ou fornecimento executado em desacordo com o contrato.
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9. DOS PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO
O Termo de Referência deve estabelecer claramente os procedimentos de fiscalização contratual, buscando desde a origem da
contratação dispor sobre a forma e as ferramentas utilizadas para
a verificação do cumprimento das regras estabelecidas no Edital,
Termo de Referência e Contrato.
As competências de fiscalização estão dispostas na Parte II - item 5
da Norma de Gestão e Fiscalização de Contratos do TCEES.
Base legal:
Art. 66 da Lei nº 8.666/1993: O contrato deverá ser executado
fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as
normas desta Lei, respondendo cada uma pelas consequências de
sua inexecução total ou parcial.
Art. 67 da Lei nº 8.666/1993: A execução do contrato deverá ser
acompanhada e fiscalizada por um representante da Administração
especialmente designado, permitida a contratação de terceiros para
assisti-lo e subsidiá-lo de informações pertinentes a essa atribuição.
Art. 67, § 1º da Lei nº 8.666/1993: O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas
com a execução do contrato, determinando o que for necessário à
regularização das faltas ou defeitos observados.
10. DA RESPONSABILIDADE PELA FISCALIZAÇÃO
Este item objetiva informar qual Unidade da Estrutura Organizacional do TCEES será responsável pelo acompanhamento e fiscalização
da contratação.
Deverá ser feita por fiscal ou Comissão designado(a) pelo TCEES
para acompanhar a contratação, conforme a metodologia prevista
na Parte II - item 3 da Norma de Gestão e Fiscalização de Contratos
do TCEES.
Base legal:
Art. 67 da Lei nº 8.666/1993: A execução do contrato deverá ser
acompanhada e fiscalizada por um representante da Administração
especialmente designado, permitida a contratação de terceiros para
assisti-lo e subsidiá-lo de informações pertinentes a essa atribuição.
11. DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA
Considerando que as obrigações das partes são importante elemento da contratação, o Termo de Referência deve especificar de forma
clara e objetiva os deveres e responsabilidades da Contratada.
É necessário que todos os elementos e informações que se fizerem
necessários ao cumprimento do Contrato sejam dispostos.
A identificação das obrigações na etapa de planejamento privilegia
a boa elaboração do contrato administrativo.
Base legal:
Art. 55, VII da Lei nº 8.666/1993: Informação necessária em todo
contrato são os direitos e as responsabilidades das partes.
Art. 66 da Lei nº 8.666/1993: O contrato deverá ser executado
fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as
normas desta Lei, respondendo cada uma pelas consequências de
sua inexecução total ou parcial.
Art. 3º, I da Lei nº 10.520/2002: A autoridade competente justificará a necessidade de
contratação e definirá o objeto do certame, as exigências de habilitação, os critérios de aceitação das propostas, as sanções por
inadimplemento e as cláusulas do contrato, inclusive com fixação
dos prazos para fornecimento.
12. DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE
A mesma lógica descrita acima vale para os deveres e responsabilidades do TCEES. É fundamental que sejam descritas as situações
onde a Corte de Contas deverá agir para privilegiar o bom andamento contratual.
Base legal:
Art. 55, VII da Lei nº 8.666/1993: Informação necessária em todo
contrato são os direitos e as
responsabilidades das partes. Art. 66 da Lei nº 8.666/1993: O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com
as cláusulas avençadas e as normas desta Lei, respondendo cada
uma pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.
Art. 3º, I da Lei nº 10.520/2002: A autoridade competente justificará a necessidade de contratação e definirá o objeto do certame,
as exigências de habilitação, os critérios de aceitação das propostas, as sanções por inadimplemento e as cláusulas do contrato,
inclusive com fixação dos prazos para fornecimento.
13. DAS PENALIDADES
O objetivo deste item é disciplinar os casos onde o descumprimento
total ou parcial de obrigação contratual pode acarretar aplicação de
penalidades.
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As penalidades administrativas devem ter caráter pedagógico e
aplicação razoável, de forma a possibilitar sua real aplicação, a fim
de evitar falhas na execução da contratação.
As hipóteses e os procedimentos para aplicação de penalidade estão previstos na Parte III - item 11 da Norma de Gestão e Fiscalização de Contratos do TCEES.
Base legal:
Art. 86 da Lei nº 8.666/1993: O atraso injustificado na execução do
contrato sujeitará o contratado à multa de mora, na forma prevista
no instrumento convocatório ou no contrato.
Art.3, inciso I da Lei nº 10.520/2002: A autoridade competente
justificará a necessidade de contratação e definirá o objeto do certame, as exigências de habilitação, os critérios de aceitação das
propostas, as sanções por inadimplemento e as cláusulas do contrato, inclusive com fixação dos prazos para fornecimento;
14. DA FORMA DE PAGAMENTO
O Termo de Referência deve estabelecer as condições e o prazo de
pagamento, considerando as características da contratação.
Tais elementos devem ser obtido na Parte IV da Norma de Gestão e
Fiscalização de Contratos do TCEES, que disciplina os documentos
necessário para a liquidação de despesa, prazos legais e outras
informações.
Base legal:
Art. 40, IX da Lei nº 8.666/1993: O edital conterá as condições
equivalentes de pagamento entre empresas brasileiras e estrangeiras, no caso de licitações internacionais.
Art. 62 da Lei nº 4.320/1964: O pagamento da despesa só será
efetuado quando ordenado após sua regular liquidação.
Art. 63 da Lei nº 4.320/1964: A liquidação da despesa consiste na
verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos
e documentos comprobatórios do respectivo crédito
15. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
O Termo de Referência deve prever qual ação e elemento de despesa serão utilizados para a contratação.
Base legal:
Art. 14 da Lei nº 8.666/1993: Nenhuma compra será feita sem a
adequada caracterização de seu objeto e indicações dos recursos
orçamentários para seu pagamento, sob pena de nulidade do ato e
responsabilidade de quem lhe tiver dado causa;
16. DO VALOR DA CONTRATAÇÃO E DA ACEITABILIDADE DA
PROPOSTA
A identificação do valor de mercado é crucial para o sucesso da
contratação. Neste sentido, o Termo de Referência deve estabelecer o parâmetro de preço que será aceito (considerando as peculiaridades da contratação) e o critério adotado para avaliação das
propostas (item ou lote).
O parâmetro de preço é fundamental para a análise do julgamento
das propostas no certame, assim como o cabimento de contratação
direta em razão de valor.
As exigências e condições do mercado, tais como especificação,
qualidade, desempenho, prazos de entrega, prestação de serviço,
execução e garantia, são cruciais para a identificação do valor da
contratação.
Base legal:
Art. 15, V da Lei nº 8.666/1993: As compras, sempre que possível,
deverão balizar-se pelos preços praticados no âmbito dos órgãos e
entidades da Administração Pública.
Art. 40, X da Lei nº 8.666/1993: O edital conterá o critério de
aceitabilidade dos preços unitário e global, conforme o caso, permitida a fixação de preços máximos e vedados a fixação de preços
mínimos, critérios estatísticos ou faixas de variação em relação a
preços de referência, ressalvado o disposto nos parágrafos 1º e 2º
do art. 48.
17. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Este item do Termo de Referência deve indicar informações relevantes para a contratação que não se enquadram nos itens antecedentes.
Pode ser utilizado também para reforçar alguma informação imprescindível para a contratação.
Destina-se, ainda, para identificar algum critério relevante para
comprovação, habilitação no procedimento licitatório, subcontratação, necessidade de visita técnica, ciência das condições da contratação, dentre outros.
18. RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA
- TR
O Termo de Referência será elaborado pelo Núcleo de Contratações.
Nos objetos de natureza complexa ou específica poderá ser solicitado o auxílio da unidade demandante .
Deverá constar nome, cargo, matrícula do servidor e do responsável pela elaboração do TR.
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[ATOS DA DIRETORIA GERAL DE SECRETARIA]
ATO DGS Nº 046/2017
Designar os servidores para comporem a comissão para recebimento
definitivo do objeto do Contrato TC nº 045/2016.
O DIRETOR-GERAL DE SECRETARIA DO TRIBUNAL CONTAS
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 46 do Regimento Interno deste Tribunal e, tendo
em vista o art. 73, Inciso I, letra b da Lei 8.666/93, como também
o que consta no item 2.3 do capítulo 1, da Norma Interna SCT 02/2013, aprovada pela Portaria N nº 076, de 12 de dezembro de
2013;

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

Página 28
Considerando o Contrato TC nº 045/2016, firmado com a
empresa Decatron Automação e Tecnologia de Informação LTDA.,
constante nos autos do Processo TC nº 8899/2016, que trata de
contratação de empresa para aquisição de gavetas e discos para
expansão da solução de armazenamento em disco (HP 3PAR 7200),
com garantia de 60 (sessenta) meses, contemplando os serviços de
instalação e configuração.
RESOLVE:
Art. 1º Designar os servidores Bruno Augusto Garcia da Silva,
matrícula nº 203.620, Emerson dos Santos Ribeiro, matrícula
nº 203.619 e Sergio Roberto Charpinel Junior, matrícula nº
203.590, para constituírem a comissão de recebimento.
Art. 2º Este ato entra em vigor na data de sua publicação.
Vitória, 10 de maio de 2017.
FABIANO VALLE BARROS
Diretor-Geral de Secretaria
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