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PAUTA DA 16ª SESSÃO ORDINÁRIA DO PLENÁRIO
TERÇA-FEIRA, 30 DE MAIO DE 2017 ÀS 14:00
Relação dos processos constantes da pauta, para apreciação e julgamento pelo Plenário, em Sessão Ordinária, nos termos dos artigos 60, 61, 67, 101, 102, 327 e 328 do Regimento Interno (Resolução TC-261/2013), podendo, entretanto, nessa Sessão ou em
Sessões subsequentes, proceder-se ao julgamento de processos
adiados ou constantes de pautas já publicadas.
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Processo: 03913/2008-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Guarapari
Classificação: Recurso de Reconsideração
Apensos: 02051/2007-1
Recorrente: EDSON FIGUEIREDO MAGALHAES [CAROLINE VERÍSSIMO PORTELA, WILER COELHO DIAS]
Processo: 12524/2014-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Marataizes
Classificação: Tomada de Contas Especial
Apensos: 12519/2014-1
Responsável: CADERODE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA[ALESSANDRO MAMBRINI], ERIMAR DA SILVA LESQUEVES [MANOEL CARLOS MANHÃES COSTA], IVETE BATISTA DA
SILVA, MARIA DA PENHA SILVA LOUBACK, ROBERTINO BATISTA DA SILVA [FELIPE OSORIO DOS SANTOS, Gedson Barreto
de Victa Rodrigues, Robertino Batista da Silva Junior, THIAGO PIEROTE]
Processo: 05286/2015-6
Unidade gestora: Secretaria Municipal de Infraestrutura, Projetos e
Obras de Vila Velha
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2014
Responsável: DALTACIR FERREIRA DOS SANTOS [Maria Aparecida Lima Freire], PAULO MAURICIO FERRARI
Processo: 05422/2015-1
Unidade gestora: Secretaria Municipal de Educação de Vila Velha
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2014
Responsável: IRACY CARVALHO MACHADO BALTAR FERNANDES, WALLACE MILLIS DA SILVA
Processo: 05428/2015-9
Unidade gestora: Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Vila
Velha

Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2014
Responsável: JADER MUTZIG BRUNA, RONALDO FREIRE ANDRADE, SUSI MARA ROSINDO
Processo: 05429/2015-3
Unidade gestora: Secretaria Municipal de Assistência Social de Vila
Velha
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2014
Responsável: ARNALDO BORGO FILHO, GIOVANA DE SIQUEIRA NOVAES BUAIZ, RAFAEL FAVATTO GARCIA [ALTAMIRO THADEU F. SOBREIRO, GREGORIO RIBEIRO DA SILVA]
Processo: 07794/2015-8
Unidade gestora: Ministério Público do Estado do Espírito Santo
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Denúncia
Denunciante: SINDICATO DOS TRABALHADORES E SERVIDORES
PUBLICOS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - SINDIPUBLICOS/ES
Responsável: EDER PONTES DA SILVA
Processo: 01216/2016-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Aracruz
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
Representante: SOLUS TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA EPP[JANDIARA ROSA PASSOS]
Responsável: ACACIA GLECI DO AMARAL TEIXEIRA, EDSON
WANDER DAMBROZ, EIDMILSON ANTONIO GAMBARTI, HIGOR BANDEIRA DA SILVA, MARCELO DE SOUZA COELHO,
MARIA DE FATIMA FURTADO NUNES
Terceiro interessado: MANDTEL MANDELLI TELECOMUNICACOES
LTDA - EPP [ADILSON JOSÉ CRUZEIRO, EDMAR LORENCINI DOS
ANJOS]
Processo: 06248/2016-1
Unidade gestora: Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
Representante: Sindicato (SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO E E SANTO) [HÉLIO JOÃO PEPE DE MORAES]
Responsável: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Processo: 02685/2017-3
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Anchieta
Classificação: Relatório de Gestão Fiscal
Exercício: 2016
Responsável: FABRICIO PETRI
Total: 10 processos
CONSELHEIRO JOSÉ ANTONIO ALMEIDA PIMENTEL
Processo: 02505/2005-8
Unidade gestora: Câmara Municipal de Aracruz
Classificação: Recurso de Reconsideração
Apensos: 00397/2004-2, 01661/2004-4, 01955/2004-7
Recorrente: DIRCEU CAVALHERI [HELLEN SYNTHIA SPINASSE,
JACYMAR DELFINNO DALCAMINI, MILTRO JOSÉ DALCAMIN, RODOLFO ABDALA BRANDÃO DA COSTA]
Processo: 02824/2005-9
Unidade gestora: Administração do Palácio e Residencias Oficiais
Classificação: Recurso de Reconsideração
Apensos: 01531/2003-2, 02676/2005-1, 06697/2002-5
Interessado: DANILO EDISON DUARTE [HYGOOR JORGE CRUZ
FREIRE]
Processo: 03850/2015-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Linhares
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2014
Interessado: PREFEITURA LINHARES

Corpo Deliberativo - Conselheiros

Conselheiros-substitutos

Ministério Público Especial de Contas - Procuradores

Sérgio Aboudib Ferreira Pinto - Presidente
José Antônio Almeida Pimentel - Vice-Presidente
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun - Corregedor
Domingos Augusto Taufner - Ouvidor
Sebastião Carlos Ranna de Macedo
Sérgio Manoel Nader Borges

Márcia Jaccoud Freitas
João Luiz Cotta Lovatti
Marco Antônio da Silva

Luciano Vieira- Procurador-Geral
Luis Henrique Anastácio da Silva
Heron Carlos Gomes de Oliveira
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Responsável: JAIR CORREA, JOAO PEREIRA DO NASCIMENTO, MARIA DA CONCEICAO DEODORO DOS SANTOS, NIVALDO ANTONIO MARCHETE
Processo: 04358/2015-5
Unidade gestora: Superintendência Regional de Saúde de São Mateus
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2014
Interessado: SUPERINT. REGIONAL SAUDE SAO MATEUS
Responsável: VANETE MIGUEL TIMOTEO
Processo: 13655/2015-9
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Viana
Classificação: Pedido de Revisão
Apensos: 06859/2013-1
Requerente: FATIMA PEREIRA NEIMEG
Processo: 03385/2016-9
Unidade gestora: Câmara Municipal de Cariacica
Classificação: Pedido de Reexame
Apensos: 07141/2013-3
Interessado: ADILSON AVELINA DOS SANTOS [JOÃO VICTOR DE
FREITAS ESPINDULA], MARCOS BRUNO BASTOS [JOÃO BATISTA
BARBOZA]
Processo: 07113/2016-6
Unidade gestora: Câmara Municipal de Cariacica
Classificação: Agravo
Recorrente: ADILSON AVELINA DOS SANTOS [JOÃO VICTOR
DE FREITAS ESPINDULA]
Processo: 09658/2016-1
Unidade gestora: Câmara Municipal de Itarana
Classificação: Consulta
Consulente: Chefe do Poder Legislativo Municipal (ES, Itarana, EMMANUEL DE AQUINO E SOUZA)
Processo: 01859/2017-4
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Vitória, Secretaria Municipal de Administração de Vitória
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
Representante: LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA[ALEXANDRE DO VALE PEREIRA DE OLIVEIRA, PRISCILA THAYSE DA
SILVA, SABRINA FARACO BATISTA, THAÍS CAROLINE DA SILVA]
Responsável: RODOLFO SOUZA PUPPIM, SILVANIO JOSE DE
SOUZA MAGNO FILHO
Total: 9 processos
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Processo: 07087/2011-6
Unidade gestora: Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social
Classificação: Tomada de Contas Especial
Apensos: 01114/2011-9, 04611/2008-4
Interessado: POLICIA CIVIL
Responsável: ANTONIO FIALHO GARCIA JUNIOR, ASSOCIACAO DOS INVESTIGADORES DE POLICIA CIVIL DO ES,
CENTRO DE ESTUDOS E APLICACOES PARA AS NOVAS TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS (CEANTE), FERNANDO ANTONIO
DAL PIERO, HELIO MOREIRA DE MENEZES, JULIO CESAR
OLIVEIRA SILVA[BRUNO ROCHESSO PRATTI, LUCIANO CEOTTO,
RAFAEL SALVADOR CIPRIANO], MARCUS VINICIUS SANTOS DE
ANDRADE, REJANE GANDINE FIALHO, TDA3 TREINAMENTO DINAMICO AVANCADO LTDA - ME, UBIRAJARA FRAZAO
GONCALVES
Processo: 07383/2012-4
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Serra
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
Representante: MINISTERIO PUBLICO DE CONTAS DO ESTADO DO
ESPIRITO SANTO
Responsável: ANTONIO CLAUDIO MELO MONTEIRO [ÁTTILA
KUSTER NETTO, DOUGLAS DE CAMPOS BARRETO, RODRIGO LISBOA CORREA, TATIANY OLIVEIRA BICALHO], AUDIFAX CHARLES
PIMENTEL BARCELOS [ALINE DUTRA DE FARIA, CLAUDIA RODRIGUES NASCIMENTO, FELIPE OSORIO DOS SANTOS, JEAN MAEL
NASCIMENTO CAVEDO, KARLA LYRIO DE OLIVEIRA, LUCIANA DE
OLIVEIRA SACRAMENTO, MILENA GOTARDO COSME], LEONARDO
BIS DOS SANTOS [ÁTTILA KUSTER NETTO, DOUGLAS DE CAMPOS
BARRETO, RODRIGO LISBOA CORREA, TATIANY OLIVEIRA BICALHO], MARIA MARLENE BASSINI [ÁTTILA KUSTER NETTO, DOUGLAS DE CAMPOS BARRETO, RODRIGO LISBOA CORREA, TATIANY
OLIVEIRA BICALHO], PEDRO JOSE DE ALMEIDA FIRME [ÁTTILA
KUSTER NETTO, DOUGLAS DE CAMPOS BARRETO, RODRIGO LISBOA CORREA, TATIANY OLIVEIRA BICALHO], URBIS - INSTITUTO
DE GESTAO PUBLICA[Raphael Barroso de Avelois]
Processo: 10017/2013-5
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Unidade gestora: Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação, Educação Profissional
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Denúncia
Denunciante: Identidade preservada
Responsável: JADIR JOSE PELA
Processo: 09772/2016-3
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Marataizes
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Denúncia
Denunciante: Identidade preservada
Responsável: ADSON PINTO NOGUEIRA, JANDER NUNES VIDAL
Processo: 10100/2016-7
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Guarapari
Classificação: Prestação de Contas Bimestral
Exercício: 3º bimestre de 2016
Responsável: ORLY GOMES DA SILVA
Total: 5 processos
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Processo: 05382/2006-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Vila Velha
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Denúncia
Responsável: MAX FREITAS MAURO FILHO [ALTAMIRO THADEU F. SOBREIRO, GREGORIO RIBEIRO DA SILVA]
Processo: 07061/2015-4
Unidade gestora: Banestes Administradora e Corretora de Seguros
Ltda, Banco do Estado do Espírito Santo S/A, Banestes Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S/A, Banestes Seguros S/A
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
Apensos: 06622/2015-9, 06985/2015-2
Representante: MARTINEZ E MARTINEZ ADVOGADOS ASSOCIADOS
Responsável: BRUNO CURTY VIVAS, CARLOS ALBERTO DA
SILVA, ELCIO ALVARES, GUILHERME GOMES DIAS, PAULO
CESAR BRUNELLI, VITOR LOPES DUARTE
Processo: 12887/2015-2
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Marechal Floriano
Classificação: Pedido de Reexame
Apensos: 04618/2009-4
Recorrente: ELIANE PAES LORENZONI, GUSTAVO PAVESI
IZOTON, MINISTERIO PUBLICO DE CONTAS DO ESTADO DO
ESPIRITO SANTO
Processo: 04959/2016-4
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de São José do Calçado
Classificação: Recurso de Reconsideração
Apensos:
01842/2011-1,
04070/2010-7,
04559/2013-9,
04635/2010-1
Recorrente: JOSE CARLOS DE ALMEIDA [PABLO DE ANDRADE
RODRIGUES]
Processo: 06820/2016-3
Unidade gestora: Câmara Municipal de Vila Velha
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Monitoramento
Responsável: AGLIMAR VELOSO NETO [DAIANE MARIA LOPES
DA SILVA, FERNANDA VARELLA SERPA, IZABELA VASCONCELOS
GRASSI, MARCELO SOUZA NUNES], IVAN CARLINI [DAIANE MARIA LOPES DA SILVA, FERNANDA VARELLA SERPA, IZABELA VASCONCELOS GRASSI, MARCELO SOUZA NUNES]
Processo: 09684/2016-3
Unidade gestora: Câmara Municipal de Vila Velha
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Auditoria
Exercício: 2011
Responsável: ALMIR NERES DE SOUZA [DANIELE BRAIDE TARTAGLIA, JOSEDY SIMOES NUNES], ANA MARIA BARBOSA DA
SILVA FRASSON, ANTONIO MARCOS DE FREITAS [DANIELE
BRAIDE TARTAGLIA, JOSEDY SIMOES NUNES], ANTONIO SOUZA
DOS SANTOS, BELARMINO NUNES FILHO [DANIELE BRAIDE
TARTAGLIA, JOSEDY SIMOES NUNES], ELSO LUIZ NIEIRO [DANIELE BRAIDE TARTAGLIA, JOSEDY SIMOES NUNES], IVAN CARLINI, JOAO ARTEM[DANIELE BRAIDE TARTAGLIA, JOSEDY SIMOES NUNES], JOAO BATISTA GAGNO INTRA [DANIELE BRAIDE
TARTAGLIA, JOSEDY SIMOES NUNES], JONIMAR SANTOS OLIVEIRA [DANIELE BRAIDE TARTAGLIA, JOSEDY SIMOES NUNES],
OZIAS NUNES PEREIRA[ALTAMIRO THADEU F. SOBREIRO, GREGORIO RIBEIRO DA SILVA], ROBSON RODRIGUES BATISTA [DANIELE BRAIDE TARTAGLIA, JOSEDY SIMOES NUNES], ROGERIO
CARDOSO SILVEIRA [DANIELE BRAIDE TARTAGLIA, JOSEDY
SIMOES NUNES], TENORIO MIGUEL MERLO [DANIELE BRAIDE
TARTAGLIA, JOSEDY SIMOES NUNES], VALDIR NEITZEL [DANIELE BRAIDE TARTAGLIA, JOSEDY SIMOES NUNES], VALTER RITO
ROCON [DANIELE BRAIDE TARTAGLIA, JOSEDY SIMOES NUNES],
WANDERSON PIRES [CAMILLA GOMES DE ALMEIDA BADA, LU-
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CIANA DE ALMEIDA SIMÕES, MARIA NAZARET DE CASTRO BATISTA, SAULO NASCIMENTO COUTINHO]
Processo: 02684/2017-9
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Viana
Classificação: Relatório de Gestão Fiscal
Exercício: 2016
Responsável: GILSON DANIEL BATISTA
Total: 7 processos
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Processo: 06283/2012-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Itapemirim
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
Representante: LIPETRAL-LINHARES PECAS E TRATORES LTDA
Responsável: DELCINEIA MOREIRA RODRIGUES, NORMA
AYUB ALVES, RONALD WANDERLEY MIGNONE, ZACARIAS
CARRARETTO FILHO
Processo: 03359/2013-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Cariacica
Classificação: Prestação de Contas Anual de Prefeito
Exercício: 2012
Responsável: GERALDO LUZIA DE OLIVEIRA JUNIOR, HELDER IGNACIO SALOMAO
Processo: 02494/2014-2
Unidade gestora: Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação, Educação Profissional
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2013
Responsável: JADIR JOSE PELA
Processo: 00835/2015-1
Unidade gestora: Ministério Público Especial de Contas
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
Representante: MINISTERIO PUBLICO DE CONTAS DO ESTADO DO
ESPIRITO SANTO
Responsável: FABIO NEY DAMASCENO [ADILSON JOSÉ CRUZEIRO, DOS ANJOS E CRUZEIRO ADVOGADOS, EDMAR LORENCINI
DOS ANJOS, TATIANA DOS SANTOS MIRANDA]
Terceiro interessado: TELEVISAO VITORIA S/A
Processo: 02965/2016-6
Unidade gestora: Secretaria de Estado da Saúde
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
Representante: Sindicato (SINDICATO DOS TRABALHADORES E
SERVIDORES PUBLICOS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - SINDIPUBLICOS/ES) [MARCOS GOMES RIBEIRO]
Responsável: JOSE HERMINIO RIBEIRO, MAGNUS BICALHO
THEZOLIN [VITOR RIZZO MENECHINI], MARCELO DASSIE, RICARDO DE OLIVEIRA, SILVESTRE LABS QUIMICA & FARMACEUTICA LTDA, TATIANA AGUIAR E CARNEIRO LEAL LOPES
Terceiro interessado: SILVESTRE LABS QUIMICA & FARMACEUTICA
LTDA
Total: 5 processos
CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO MARCO ANTÔNIO DA SILVA
Processo: 00936/2013-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Aracruz
Classificação: Tomada de Contas Especial
Apensos: 02291/2013-5
Interessado: Identidade preservada
Responsável: MARCELO DE SOUZA COELHO
Processo: 05543/2015-6
Unidade gestora: Câmara Municipal de Colatina
Classificação: Recurso de Reconsideração
Apensos: 02187/2010-1, 05583/2010-1
Interessado: Identidade preservada
Recorrente: Identidade preservada [FERNANDO JOSÉ DA SILVA, REYNALDO STRUTZ LEAL MATIELO SILVA]
Processo: 03730/2016-9
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Serra
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Denúncia
Denunciante: Identidade preservada
Responsável: AUDIFAX CHARLES PIMENTEL BARCELOS
Processo: 04469/2016-4
Unidade gestora: Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Linhares
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Denúncia
Denunciante: Identidade preservada [LUCAS SCARAMUSSA, NÁDIA
LORENZONI]
Processo: 04854/2016-9
Unidade gestora: Departamento de Estradas de Rodagem do Espírito Santo
Classificação: Recurso de Reconsideração
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Apensos: 04161/2004-6
Processo: 05202/2016-7
Unidade gestora: Secretaria de Estado da Justiça
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Auditoria
Exercício: 2016
Processo: 06025/2016-4
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Serra
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
Apensos: 06059/2016-3
Representante: EDUARDO LIMA
Responsável: AUDIFAX CHARLES PIMENTEL BARCELOS,
GIOVANNA DEMARCHI ROSA, LETICIA LAIA RICIERI
Processo: 08844/2016-2
Unidade gestora: Fundo Municipal de Saúde de Serra
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Denúncia
Denunciante: Identidade preservada
Processo: 00203/2017-1
Unidade gestora: Câmara Municipal de João Neiva
Classificação: Consulta
Consulente: Identidade preservada
Processo: 02466/2017-5
Unidade gestora: Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo
Classificação: Pedido de Reexame
Recorrente: Identidade preservada
Total: 10 processos
AUDITOR JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Processo: 07505/2016-2
Unidade gestora: Companhia de Tecnologia da Informação de Cachoeiro de Itapemirim
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2015
Responsável: ALCIONE DIAS DA SILVA, CARLA DA COSTA
ARAUJO, EDMAR LYRIO TEMPORIM
Total: 1 processo
Total geral: 47 processos
PRÓXIMA SESSÃO ORDINÁRIA DO PLENÁRIO:
Dia 6 de junho de 2017 - Terça-Feira.

[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.
DECISÃO TC-01438/2017-6
PROCESSO TC-04950/2015-5
Responsável: Rodrigo Marques de Abreu Judice
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE ORDENADOR (EXERCÍCIO DE 2014) – JURISDICIONADO: PROCURADORIA GERAL
DO ESTADO – SOBRESTAR.
O SENHOR RELATOR, CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL:
I - RELATÓRIO
Versam os autos sobre a Prestação de Contas da Procuradoria
Geral do Estado, referente ao exercício financeiro de 2014, sob a
responsabilidade do Sr. Rodrigo Marques de Abreu Judice.
Inicialmente, foram os autos à SecexContas – Secretaria de Controle Externo de Contas, que, através do Relatório Técnico Contábil
215/2016, seguido da Instrução Técnica Inicial ITI 29/2016,
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,
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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
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 231/2017, 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 Procuradoria Geral do
Estado, sob a responsabilidade do Sr. RODRIGO MARQUES DE
ABREU JUDICE, 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
O SENHOR CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE
MACEDO:
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 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO, referente ao
exercício financeiro de 2014, sob a responsabilidade do Sr. RODRIGO MARQUES DE ABREU JUDICE.
Após a regular instrução processual, elaborados o Relatório Técnico Contábil 215/2016 (fls.14-30), a Instrução Técnica Inicial ITI 29/2016 (fls. 31-32) e a citação do responsável, 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
231/2017 (fls. 61-63), seu entendimento pela necessidade de
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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
JOSÉ ANTÔNIO PIMENTEL, proferiu o VOTO 1767/2017 (fls. 6870) 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 Procuradoria geral do
Estado, sob a responsabilidade do Sr. RODRIGO MARQUES DE
ABREU JUDICE, 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 231/2017-1, 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.
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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 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-04950/20155, 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 do
conselheiro José Antônio Almeida Pimentel, SOBRESTAR os presentes autos, cujo objeto é a Prestação de Contas da Procuradoria
Geral do Estado, sob a responsabilidade do Sr. RODRIGO MARQUES DE ABREU JUDICE, 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 01605/2017-7
PROCESSO TC-01526/2017-1
Recorrente: Globo Prestação de Serviços de Limpeza Ltda.
Procurador: Erik Janson Vieira Coelho
AGRAVO EM FACE DA DECISÃO MONOCRÁTICA 00139/20171 – JURISDICIONADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA – 1) CONHECER – 2) À SEGEX – 3) DAR CIÊNCIA.
O SENHOR RELATOR, CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN:
VOTO
Trata-se de Agravo interposto pela empresa Globo Prestação de
Serviços de Limpeza Ltda., em face de decisão proferida por esta
Corte de Contas, nos autos TC n. 898/2017, que indeferiu a medida
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cautelar requerida pelo Representante.
Na forma regimental, o feito foi remetido à análise da 8ª SCE, que
emitiu a Instrução Técnica de Recurso - ITR 45/2017, opinando pelo não conhecimento do presente pedido, por desatendimento aos requisitos de admissibilidade e de cabimento previstos
art. 419 do RITCEES.
Encaminhados os autos ao Ministério Público Especial de Contas
para manifestação, o Em. Procurador Luis Henrique Anastácio da
Silva adotou in totum a proposição da unidade técnica contido na
ITR – 45/2017.
Primeiramente, verifico que o presente expediente recursal foi devidamente autuado, pois atende o que expressamente prevê o art.
381 do RITCEES, in verbis:
Art. 381. Da decisão que defere ou indefere a medida cautelar caberá agravo.
Como foi salientado pela SECEX/Recursos, o agravante não menciona em sua peça recursal o número da decisão recorrida e nem
mesmo tratou de juntar peças essenciais à compreensão da controvérsia, trazendo apenas na epígrafe da petição o número do processo principal, o que demonstraria o desatendimento aos requisitos
previstos no art. 170 da LOTCEES e no art. 419, incisos III e VI do
RITCEES:
Lei Orgânica:
Art. 169. Das decisões interlocutórias e terminativas caberá agravo
formulado uma só vez, por escrito, no prazo de dez dias contado
da data da ciência da decisão, na forma estabelecida no Regimento
Interno.
Art. 170. A petição de agravo será dirigida diretamente ao Relator
e conterá a exposição do fato e do direito, as razões de reforma da
decisão e cópia da decisão agravada. (grifei)
RITCEES:
Art. 419. A petição de agravo conterá obrigatoriamente:
I - a fundamentação de fato e de direito;
II - as razões de reforma da decisão;
III - cópia da decisão agravada;
IV - a notificação ou comunicação respectiva;
V - a procuração outorgada pelo agravante, quando houver interveniência de procurador;
VI - cópia das peças essenciais à compreensão da controvérsia.
Nessas condições, entendeu a área técnica que o cumprimento dos
requisitos constantes do art. 419 do RITCEES é de fundamental
importância para a análise dos pressupostos de admissibilidade,
especialmente, porque o agravo corre em autos apartados e, nesse
sentido, restaria impossibilitada a análise de mérito.
Por fim, foi salientado pela área técnica que também restaria prejudicada a análise da tempestividade do agravo pois, embora a SGS
tenha informado os marcos inicial e final para aferição do prazo
recursal, o fez tomando por base a notificação de uma decisão que
não foi apontada pelo recorrente.
Pois bem.
Compulsando o sistema e-tcees constata-se que tanto os presentes autos, que tratam do agravo (TC 1526/2017), como o processo originário que foi informado pelo agravante (TC 898/2017), são
eletrônicos e, nesta formatação, verifico que o nosso Regimento
Interno é omisso quanto aos requisitos e procedimentos a serem
obedecidos em face de agravo.
Deste modo, no que diz respeito a processo eletrônico, entendo
pertinente, no caso concreto, o aproveitamento subsidiário do Código de Processo Civil, tendo em vista permissivo constante no art.
70 da Lei Orgânica deste Tribunal:
Art. 70. Aplicam-se aos processos no âmbito do Tribunal de Contas,
subsidiariamente, as disposições do Código de Processo Civil.
Assim, dispõe o art. 1017, § 5º do CPC, no que se refere ao agravo
de instrumento:
Art. 1.017. A petição de agravo de instrumento será instruída:
I - obrigatoriamente, com cópias da petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão
agravada, da certidão da respectiva intimação ou outro documento
oficial que comprove a tempestividade e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado;
II - com declaração de inexistência de qualquer dos documentos
referidos no inciso I, feita pelo advogado do agravante, sob pena de
sua responsabilidade pessoal;
(...)
§ 5o Sendo eletrônicos os autos do processo, dispensam-se as peças referidas nos incisos I e II do caput, facultando-se ao agravante
anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão
da controvérsia. (grifei)
Entendo que não se justifica o arquivamento sumário do Agravo de
Instrumento, ao se considerar que o acesso ao processo principal,
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frise-se: indicado na petição inicial do Agravo, está inteiramente disponível à Secex-Recursos e demais setores deste Tribunal.
CONCLUSÃO:
Ante o exposto, em dissonância do entendimento da área técnica e
do Órgão Ministerial, VOTO para que este Colegiado profira Decisão
no seguinte sentido:
Conhecer do presente expediente recursal como AGRAVO,
na forma da fundamentação constante neste voto, tendo em vista o permissivo legal contido no art. 1017, § 5º do CPC, aplicado
subsidiariamente neste caso, em razão do que dispõe o art. 70 da
LC 621/12.
Retornar os autos à SecexRecursos, para análise do mérito do
presente agravo.
Dê-se ciência aos interessados, na forma regimental.
Em 02 de maio de 2017.
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Conselheiro Relator.
DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC 01526/20171, DECIDE o Plenário do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, em sua 13ª sessão ordinária, realizada no dia dois de maio
de dois mil e dezessete, à unanimidade, nos termos do voto do
conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun:
CONHECER do presente expediente recursal como AGRAVO,
na forma da fundamentação constante neste voto, tendo em vista o permissivo legal contido no art. 1017, § 5º do CPC, aplicado
subsidiariamente neste caso, em razão do que dispõe o art. 70 da
LC 621/12.
RETORNAR os autos à SecexRecursos, para análise do mérito do
presente agravo.
Dar ciência aos interessados, na forma regimental.
Sala das Sessões, 2 de maio de 2017.
Conselheiro SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
DECISÃO 01669/2017-7
PROCESSO TC-01811/2017-3
Responsáveis: Silvânio José de Souza Magno Filho e Rodolfo Souza Puppim.
Procuradores: Aretusa Polliana Araújo, Eduardo Garcia Júnior,
Carlos Felyppe Tavares Pereira, Carlos Alessandro Santos Silva
CONTROLE EXTERNO – FISCALIZAÇÃO – REPRESENTAÇÃO –
REPRESENTANTE: CAPER SERVICOS CORPORATIVOS LTDA
- EPP – JURISDICIONADO: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE VITÓRIA – 1) DEFERIR MEDIDA CAUTELAR – 2) TRAMITAR SOB O RITO SUMÁRIO – 3) NOTIFICAR
– PRAZO: 10 DIAS.
O SENHOR RELATOR, CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL:
I – RELATÓRIO:
Tratam os presentes autos de Representação com pedido de cautelar, protocolizada nesta Corte de Contas em 20/03/2017, em face
da Prefeitura Municipal de Vitória, em razão de supostas ilegalidades no procedimento licitatório consubstanciado no Pregão Eletrônico n° 040/2017, cujo objeto é a “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CENTRAL DE ATENDIMENTO
(CALL CENTER)”.
Em síntese, sustenta a representante que o edital de licitação padece das seguintes irregularidades:
Item 3.8 do edital, impediria que as empresas optantes pelo SIMPLES pudessem apresentar planilha de formação de preços com
esse regime tributário;
Limitação a título de taxa de administração;
Diante disso, requereu a concessão de medida cautelar para que
fosse determinada a suspensão do procedimento na fase em que se
encontrasse. No mérito, requereu a procedência da representação,
para que a Administração Municipal modifique as exigências indicadas no edital, com as correções apontadas.
Recebidos os autos, utilizando-me da faculdade conferida pelo art.
307, §1º do Regimento Interno, determinei a Notificação do Secretário Municipal de Administração – SEMAD e do Pregoeiro do
Município para prestarem informações no prazo de 3 (três) dias. Os
notificados manifestaram-se por meio do Documento Eletrônico n.
3341/2017-9, argumentando a regularidade dos atos praticados,
bem como a inexistência de requisitos para a concessão de medida
cautelar. Requereram, ao final, o afastamento da responsabilidade
de ambos, em razão da ilegitimidade em face da legislação própria
do Município de Vitória, que estabelece competência às Unidades
Gestoras para a definição das exigências de qualificação técnica do
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procedimento licitatório.
Encaminhados os autos à área técnica, foi elaborada a Manifestação Técnica 00404/2017, que opinou pelo recebimento da presente
representação, bem como pelo indeferimento da medida cautelar
pleiteada e o trâmite do processo pelo rito ordinário.
II – FUNDAMENTAÇÃO:
Considerando o disposto no parágrafo único do art. 101 c/c art. 94,
§ 2º, que confere ao Relator o juízo de admissibilidade, conheço
da Representação, visto que a parte representante é legítima e a
mesma foi acompanhada dos elementos e documentos necessários
à formação de juízo de convicção.
Analisando o processo, a área técnica por meio da manifestação
00404/2017-5, opinou pelo indeferimento da medida cautelar em
razão de constatar a ausência de periculum in mora, tendo em vista a licitação encontrar-se suspensa por força de decisão proferida
nos autos do Mandado de Segurança 0007560-29.2017.8.08.0024,
conforme transcrição abaixo:
“ (...) Pois bem. Conforme informado pelo representante, o M.M
Juiz da 3ª Vara dos Feitos da Fazenda Pública Municipal de Vitória, em sede de mandado de segurança (Processo 000756029.2017.8.08.0024), deferiu a liminar pleiteada para, via reflexa,
determinar que a apontada autoridade coatora suspenda imediatamente a licitação em questão.
Diante desse fato, resta descaracterizado o periculum in mora, já
que não há risco ou receio da ineficácia da decisão de mérito a
ser proferida, podendo esta Corte proceder à análise das supostas
irregularidades, e determinar as medidas corretivas que entender
necessárias.”
No entanto, com a devida vênia, discordo do entendimento da área
técnica no caso em apreço. Ao contrário, entendo que o fato de a
licitação encontrar-se suspensa por força de decisão judicial, corrobora a necessidade de concessão de medida cautelar no âmbito
desta Corte, mormente quando se verifica a plausibilidade do direito da representante, segundo reconhecido nos referidos autos,
conforme decisão que abaixo transcreve-se:
“Compulsando a inicial verifico que a impetrante possui direito
líquido e certo para concessão da liminar pleiteada, mormente em razão da presença dos requisitos necessários, sendo certo
que já fora realizada a referida licitação e declarada a empresa
vencedora, sendo iminente a celebração do contrato e o início das
atividades pela mesma, o que poderá acarretar prejuízos diversos
à impetrante.
Após detida análise dos autos, verifico que a impetrante realmente foi impedida de apresentar lance durante o pregão eletrônico
ocorrido em 22/03/2017, em razão de dispositivo contido na LC
123/2006 e que gerou cláusula restritiva de direito no edital do
Pregão Eletrônico n° 04/2017. Senão vejamos o que dispõe o item
3.8 do Anexo I do Edital (fl. 338v):
“3.8 - As ME/EPP optantes pelo SIMPLES estarão IMPEDIDAS
de apresentar planilhas de custos e formação de preços com
base no regime de tributação do SIMPLES NACIONAL, já que
tal prática implicaria ofensa às disposições da LC 123/2006,
conforme posicionamento externado pelo TCU no Acórdão TCU
797/2011 – plenário.”
Sem sombra de dúvida que, em razão da autora se enquadrar
como ME/EPP e por conter no seu CNAE atividade permitida pela LC
123/2006, a mesma ficou prejudicada de dar lances com base na
tributação do SIMPLES NACIONAL, já que foi necessário adequar
o lance em regime tributário que não condiz com sua realidade,
face ao equivocado entendimento da administração pública
ao entender que a natureza do objeto do certame licitatório
seria de cessão de mão de obra em vez de prestação de serviços. Por oportuno, vale reproduzir o que dizem os itens 8.4, 8.6
e 8.7 (fl. 338v):
“8.4. Para o desenvolvimento das atividades definidas neste edital,
a contratada deverá possuir instalações na região da Grande
Vitória – ES, onde deverá ser realizado todo o atendimento.
8.6. Todos os serviços prestados nas formas: eletrônico, supervisão, humano operador, monitoria e gerência; serão executados nas dependências da CONTRATADA, que deve estar localizada dentro da Grande Vitória – ES.
8.7. Disponibilizar infraestrutura física, em dependências
próprias, localizada em um único imóvel, sem intercalação com
atendimentos de outros clientes, que comporte a instalação de todas as posições de atendimento necessárias ao serviço em um único ambiente físico.”
Pois bem. Se estamos diante de contratação de empresa para fornecer material humano, infraestrutura e, sobretudo, local para a
prestação do serviço contratado, não há que se falar em cessão de
mão de obra, já que estamos diante de prestação de serviços
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de call center permitida pela LC 123/2006.
Ademais, não é outro o entendimento da Receita Federal, já que na
Solução de Consulta nº 72 Cosit disse que, conforme já explicitado
na Instrução Normativa RFB nº 971/09, na “cessão de mão de obra
entende-se por disponibilização de trabalhadores a efetiva cessão
dos empregados da empresa contratada para a contratante, nas dependências desta ou onde ela indicar, deixando de ter a prestadora
de serviços a força do labor dos seus trabalhadores cedidos. Tal conceituação, que à primeira vista parece tautológica, permite – quando
bem entendida – que se afira a efetiva cessão de mão de obra, uma
vez que a empresa contratada quando cede seus trabalhadores com
eles não pode contar para a realização de qualquer outra tarefa,
exceto aquela estabelecida com seu contratante, na qual – mediante
cessão de mão de obra – prestará o serviço avençado.”
Já em sede da Solução de Consulta nº 156 – Cosit, a Receita Federal
diz expressamente que “quanto à prestação de serviços nas dependências da contratante ou na de terceiros, essa caracterização não
comporta dificuldade, considerando que a própria legislação buscou
definir o que seria dependência de terceiro – é aquela indicada pela
empresa contratante, que não seja as suas próprias e que não pertença à empresa prestadora dos serviços. Nessa medida, quando os
serviços forem prestados nas dependências da empresa prestadora
de serviços (contratada), não há que se falar em cessão de mão de
obra.”
Assim, forçoso concluir que ao proibir a apresentação de lances/
formação de preço com base no enquadramento tributário da LC
123/2006, a ora impetrante teve ferido direito líquido e certo, uma
vez que tal benefício lhe foi concedido por força de lei, sendo certo
que não se encontra alcançada pela vedação contida no inciso XII,
do artigo 17 desta mesma norma, já que não estamos diante de
cessão ou locação de mão de obra.
Ressalte-se que a vedação contida no v. Acórdão nº 797/2011 não
deve ser aplicada à ora impetrante, pelo simples fato de que o objeto
do pregão eletrônico não é cessão de mão de obra, mas prestação de
serviços, o que não serviria de empecilho à utilização pela impetrante dos benefícios tributários do SIMPLES na elaboração da proposta
e na execução contratual.
Verifica-se que, no contexto do edital, a ora impetrante é verdadeira
prestadora de serviços, e não agenciadora de mão de obra temporária, uma vez que inexistirá intermediação entre a contratante da
mão de obra e o terceiro posto no mercado de trabalho. Cumpre,
ainda, trazer à colação o aresto abaixo transcrito:
“TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. RETENÇÃO DE 11% SOBRE O VALOR DOS CONTRATOS. CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA NÃO
CARACTERIZADA. ARTIGO 31 DA LEI 8.212/91, COM REDAÇÃO
DADA PELA LEI 9.711/98. I. O artigo 31, da Lei nº 8.212/91, com
redação dada pela Lei nº 9.711/98, define as condições da retenção de 11% (onze por cento) a título de contribuição sobre a folha
de empregados, nos casos de contratos de cessão de mão de
obra. II. É imperiosa, para a caracterização de tal situação
fático-jurídica, a submissão dos empregados cedidos ao comando do contratante, com a execução das atividades no
estabelecimento deste ou de terceiro. Precedentes: STJ, 1ª T.,
REsp 488027/SC, rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJU 01.06.2004,
p. 163 e Quarta Turma, AGTR nº 62.073/PE, desta Relatoria, julg.
18.10.2005, DJU 08.11.2005. III. Os contratos em questão não se
caracterizam como cessão de mão-de-obra, sendo um de fornecimento de software, e outro de manutenção de equipamentos de
informática, não se enquadrando na hipótese de incidência prevista
nos artigos 149 e 154, V e VI da Instrução Normativa nº 100, do
INSS, que regulamentou os dispositivos legais citados. IV. Apelação
provida.” (AMS 200583000057330 AMS - Apelação em Mandado de
Segurança - 94635 Relator(a) Desembargadora Federal Margarida
Cantarelli Sigla do órgão TRF5 Órgão julgador Quarta Turma Fonte
DJ - Data::06/09/2006 - Página::1151 – Nº::172)
Cuida-se, na espécie, portanto, de simples prestação de serviços,
onde há ampla autonomia e controle de suas ações por parte da
prestadora, não se caracterizando a situação como de locação de
mão-de-obra. Por último, a respeito dessa distinção, oportuno colacionar o seguinte precedente:
“TRIBUTÁRIO. SIMPLES. IMPEDIMENTO À OPÇÃO. LOCAÇÃO DE
MÃO-DE-OBRA NÃO CONFIGURADA. VERBA HONORÁRIA.
1. Não há configuração de mão-de-obra quando a empresa
contratada presta serviço com funcionário seu, cujo vínculo
e subordinação permanecem a seu cargo, inexistindo relação
direta daquele com a contratante.
2. Verba honorária majorada para R$ 500,00.
(TRF-4ª Região, AC nº 2004.71.02.008120-9/RS, Segunda Turma,
Relator: Desembargador Federal Dirceu de Almeida Soares, D.E. de
03-05-2007)
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ferimento da medida emergencial, entendo por bem deferi-la.
Ex positis, DEFIRO A LIMINAR pleiteada para, via reflexa, determinar que a apontada autoridade coatora suspenda imediatamente o PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS
Nº 040/2017, até ulterior deliberação deste Juízo.
INTIME-SE a autoridade coatora do teor desta decisão, por Oficial
de Justiça de Plantão, encaminhando cópia da presente, e NOTIFIQUE-A para prestar as informações de estilo (art. 7°, I, LMS).
CIENTIFIQUE-SE o órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos,
para que, querendo, ingresse no feito (art. 7°, II, LMS).
Transcorrido o prazo legal das informações, com ou sem elas, CONCEDA-SE vista dos autos ao Ministério Público para apresentação de
parecer, no prazo improrrogável de 10 dias (art. 12, LMS).
INTIME-SE A IMPETRANTE, através de seu ilustre advogado, para
ciência da presente decisão.
Sirva-se a presente decisão como mandado.”
Diante do exposto, apesar de reconhecer a independência das instâncias, em análise preliminar, corroboro o entendimento do Ilmo.
Magistrado no que tange à probabilidade do direito da representante, motivo pelo qual adoto como razão de decidir os fundamentos
da referida decisão judicial, entendendo necessária a concessão da
medida cautelar.
III – CONCLUSÃO:
Diante do exposto, VOTO pelo DEFERIMENTO da MEDIDA CAUTELAR determinando-se à autoridade responsável a manutenção
da suspensão cautelar do Pregão Eletrônico nº 040/2017 na fase
em que se encontrar, nos termos dos artigos 376 e 377, I da Resolução TC 261/2013. Com base nos artigos 306 e 309 do Regimento
Interno desta Corte de Contas, determino a remessa dos autos à
unidade técnica para instrução do feito, mantendo os autos em
tramitação pelo rito sumário.
Dê ciência as partes, nos termos do art. 307 §3º para, caso entendam necessário, se manifestem no prazo de 10 dias.
É como voto.
Em 09 de maio de 2017.
JOSÉ ANTÔNIO PIMENTEL
Conselheiro Relator
DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do processo TC-01811/20173, DECIDE o Plenário do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, na 14ª sessão ordinária, realizada no dia nove de maio de
dois mil e dezessete, à unanimidade, nos termos do voto do relator,
conselheiro José Antônio Almeida Pimentel:
DEFERIR a MEDIDA CAUTELAR, determinando-se à autoridade
responsável a manutenção da suspensão cautelar do Pregão
Eletrônico nº 040/2017 na fase em que se encontrar, nos termos dos
artigos 376 e 377, I da Resolução TC 261/2013.
Com base nos artigos 306 e 309 do Regimento Interno desta Corte
de Contas, determino a remessa dos autos à unidade técnica para
instrução do feito, mantendo os autos em tramitação pelo rito
sumário.
Dar ciência às partes, nos termos do artigo 307 §3º para, caso
entendam necessário, se manifestem no prazo de 10 (dez) dias.
Sala das Sessões, 9 de maio de 2017.
Conselheiro SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
DECISÃO 01672/2017-9
PROCESSO TC-02018/2012-4
Responsável: Jocelém Gonçalves de Jesus
Procurador: Alessandro Silva Leite Júnior
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE ORDENADOR (EXERCÍCIO DE 2011) – JURISDICIONADO: FUNDAÇÃO ESCOLA DO
LEGISLATIVO PADRE LUIZ MARIA – AO MPEC.
DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-2018/20124, DECIDE o Plenário do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, na 14ª sessão ordinária, realizada no dia nove de maio de
dois mil e dezessete, à unanimidade, nos termos das notas taquigráficas, encaminhar os autos ao Ministério Público Especial de
Contas para as providências relativas ao Termo de Verificação.
Sala das Sessões, 9 de maio de 2017.
Conselheiro SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
DECISÃO 01677/2017-1
PROCESSO TC-02507/2017-1
SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA/INSPEÇÃO – SOLICITANTE:
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ILDERICO GONÇALVES SILVA – JURISDICIONADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS – 1) AUTORIZAR PROCESSAMENTO DA SOLICITAÇAO DE INFORMAÇÃO – 2) ENCAMINHAR CÓPIAS – 3) DAR CIÊNCIA.
O SENHOR RELATOR, CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO:
VOTO
1- RELATÓRIO
Versam os autos sobre ofício encaminhado, em 11/04/2017, a este
Tribunal de Contas pelo vereador ROBSON FERNANDES E SILVA,
com o qual encaminhou cópia do Projeto de Lei n. 007/2017, bem
com a Emenda Modificativa, mediante o que, segundo noticia o Parlamentar Municipal, o Prefeito Municipal de Pinheiros propõe modificar a Estrutura Organizacional Básica do Poder Executivo local,
com os cálculos e impactos que que informou em anexos à proposta
apresentada.
Acresce o nobre vereador que, por outro lado, estes cálculos de
impactos, foram substituídos várias vezes, sempre apresentado valores diferentes, o ultirno apresentado traz um valor de R$
3.144.683,11 (três milhões cento e quarenta e quatro mil reais e
noventa e três centavos).
Em face disso, requer o Edil que Corte de Contas o apoio no sentido de calcular os verdadeiros impactos, urna vez que o município
de Pinheiros, já ultrapassa o percentual permito por lei, para que
possa aquele Poder Legislativo votar o projeto com embasamento
e respaldo da lei.
Logo depois, por intermédio do Ofício CMP/00024-2017- protocolo
TC n. 04918/2017, o presidente da Comissão de Educação, Saúde,
Assistência Social e Esporte da Câmara Municipal de Pinheiros,
Vereador ILDERICO GONÇALVES SILVA, reiterou o pedido de informações e requereu urgência no procedimento. Também assinou
esse requerimento o Vereador OSMAR SOUZA DOS SANTOS.
A par dessa demanda, o GAP fez chegar à SEGEX o pedido do representante do município de Pinheiros (Despacho 18008/2017-8 de
18/04/2017).
De posse do documental encaminhado pelo Gabinete da Presidência, a Secretaria Geral de Controle Externo fez retornar o feito ao
GAP, agora com manifestação, de 25/04/2017, cujo teor, em síntese, é o seguinte:
[...]
...a criação, expansão e aperfeiçoamento da ação governamental
que acarrete aumento de despesa deve ser acompanhado da estimativa do impacto orçamentário-financeiro e da declaração do ordenador de despesa, por força do disposto nos artigos 15 e 16 da
LRF. O objetivo é fazer com que o gestor avalie se haverá receita
suficiente no exercício atual e nos subsequentes, quando for o caso,
para a inclusão do aumento de despesa decorrente da criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental.
Ao Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, [...] compete,
dentre outras coisas, como se vê no art. 1º da referida lei complementar, exercer a fiscalização contábil, financeira, orçamentária,
operacional e patrimonial do Estado, dos Municípios e das entidades da administração direta e indireta dos poderes constituídos,
bem como da aplicação das subvenções e renúncias de receitas.
No mesmo sentido, quando solicitado, cabe também ao Tribunal de
Contas, prestar orientação técnica aos órgãos sob sua jurisdição, na
forma definida no Regimento Interno.
É de se notar que não há dentre as atribuições e competências
do Tribunal de Contas, dispostas na legislação vigente, a realização prévia de análises e cálculos de estimativa de impacto orçamentário-financeiro em função de projetos de leis apresentados ao
Poder Legislativo.
...como o projeto de lei trata de reestruturação organizacional com
possível incremento de despesa com pessoal, cabe registrar que o
Poder Executivo Municipal de Pinheiros apresenta um percentual de
gastos com pessoal da ordem de 57,81%, ultrapassando, portanto,
o limite de 54% admitido pela LRF, conforme se observa no sistema
de Controle Informatizado de Dados do ES (CidadES).
Os dados destes indicadores da LRF – Gastos com Pessoal, são
referentes a 2016, e foram enviados pelo município de Pinheiros
e correspondem ao MÊS DE DEZEMBRO E AOS ONZE MESES
ANTERIORES.
Nesse sentido, mesmo sem fazer qualquer avaliação dos valores
apresentados pelo solicitante, faz-se necessário ressaltar o disposto
na LRF, que destaca no art. 21, que é nulo de pleno direito ato que
provoque aumento da despesa com pessoal e que não atenda as
exigências dos arts. 16 e 17 e o disposto no inciso XIII do art.
37 e no § 1o do art. 169 da Constituição.
Ressalta-se também, as vedações dispostas nos incisos do parágrafo
único do art. 22, da LRF, para os casos em que a despesa total com
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pessoal exceda a 95% (noventa e cinco por cento) do limite legal:
I - concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de
remuneração a qualquer título, salvo os derivados de sentença judicial ou de determinação legal ou contratual, ressalvada a revisão
prevista no inciso X do art. 37 da Constituição; II - criação de cargo,
emprego ou função; III - alteração de estrutura de carreira que
implique aumento de despesa; e  IV - provimento de cargo público,
admissão ou contratação de pessoal a qualquer título, ressalvada
a reposição decorrente de aposentadoria ou falecimento de servidores das áreas de educação, saúde e segurança.
Assim, [...] entende-se que possíveis impactos orçamentário-financeiros com a modificação da estrutura organizacional da Prefeitura
Municipal de Pinheiros, por força do Projeto de Lei nº 007/2017,
deve ser avaliado pelo Legislativo Municipal, exigindo sempre todo
e qualquer esclarecimento necessário aos autores do projeto. Cabe
ao Tribunal de Contas, prestar as orientações necessárias, caso seja
solicitado, na forma definida no Regimento Interno.
Por fim, recomenda-se que se dê ciência ao relator do Município de
Pinheiros, exercício de 2017, Conselheiro Sebastião Carlos Ranna
de Macedo, e em seguida, com sua anuência, informe ao solicitante
dos termos deste despacho.
Em consulta ao sistema de processos deste Tribunal, contatei que no
processo TC 10063/2016 a Primeira Câmara desta Corte de Contas
proferiu a Decisão TC 00078/2017, de 21/12/2016, emitindo ALERTA de que, com base no Relatório de Gestão do 2º Quadrimestre de
2016, o Poder Executivo do Município de Pinheiros já havia alcançado o percentual de 56,22% no gasto com pessoal, extrapolando,
portanto, o limite legal de 54% da RCL previsto da LC 101/2000.
Dessa decisão foi notificado o atual Prefeito Municipal, consoante termo de niotifcação constante dos autos do processo TC
10063/2016, para que adotasse as medidas previstas nos artigos
22 e 23 da LC 101/2000 e 169 da CF, com vista ao retorno da despesas com pessoal ao patamar que lei considera regular.
Mais recentemente, em 04/05/2017, o Chefe do Executivo remeteu
para este Tribunal o Relatório de Gestão Fiscal do 3º Quadrimeste,
autuado no processo TC 2594/2017, com o qual informação que
seu gasto com pessoal fechou o último período de 2016 com um
percentual de 57,81%. Sobre esse período o Tribunal não relizou
análise ou emitiu decisão.
Assim chegou o documental para exame deste Relator.
É o Relatório. Passo a decidir.
2 - FUNDAMENTAÇÃO
Em exame sumário do feito, percebo que ainda não é possível
definir com qual procedimento regimental devo tratar a demanda do ilustre vereador municipal de Pinheiros. O pedido, embora
tenha alguns traços de consulta, não apresenta os requisitos que
autorizam o processamento e instrução do feito nesse modalidade
de processo. Como há solicitação de urgência no pedido e por não
vislumbrar nenhum tipo de gravame para o jurisdicionado, bem
como pela atipicidade do procedimento, submeto a liberação das
informações a este Plenário.
Prosseguindo no exame do requerimento do Parlamentar local, vislumbro alguns elementos típicos do procedimento denominado Solicitação de Informação do Poder Legislativo. Visto isso, determinei
a autuação do feito nessa modalidade de processo, na hipótese
vertente com finalidade meramente informativa.
Nesse contexto e para não deixar o requrente sem uma resposta desse Tribunal, entendo oportuno o processamento do feito, de
modo a possibilitar a expedição de notificação aos agentes municipais para envio de informações e documentos que permitam uma
instrução mais adequada do procedimento sob exame, possibilitando, desse modo, a definição da natureza da demanda do represente
municipal e sua pertinência.
3 - DISPOSITIVO
Assim, diante de tudo que foi exposto até aqui, com base no disposto no Art. 174, inciso I, do Regimento Interno, VOTO para que
sejam aprovadas as seguintes providências:
1. Autorizar o processamento da Solicitação de Informação do Poder Legislativo do Município de Pinheiros;
2. Encaminhar ao Presidente da Comissão de Educação, Saúde, Assistência Social e Esporte da Câmara Municipal de Pinheiros cópia
do processo TC 10063/2016, incluindo a Decisão TC 00078/2017
que dele consta;
3. Enviar cópia da manifestação da Secretaria-Geral de Controle
Externo, contida no Despacho 18899/2017-7 deste autos;
4. Que se dê ciência ao Chefe do Poder Executivo do Município de
Pinheiros, senhor Arnóbio Pinheiro Silva, do teor da decisão que o
Plenário tomar neste autos, encaminhando-se, também, cópia da
Decisão TC 00078/2017 proferida no processo TC 10063/2016.
À Secretaria-Geral das Sessões para os impulsos processuais
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necessários.
Vitória, 09 de maio de 2017.
Sebastião Carlos Ranna de Macedo
Conselheiro Relator
DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC 02507/20171, DECIDE o Plenário do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, em sua 14ª sessão ordinária, realizada no dia nove de maio
de dois mil e dezessete, à unanimidade, nos termos do voto do relator, conselheiro Sebastião Carlos Ranna de Macedo:
Autorizar o processamento da Solicitação de Informação do Poder
Legislativo do Município de Pinheiros.
Encaminhar ao Presidente da Comissão de Educação, Saúde, Assistência Social e Esporte da Câmara Municipal de Pinheiros cópia
do processo TC 10063/2016, incluindo a Decisão TC 00078/2017
que dele consta e da manifestação da Secretaria-Geral de Controle
Externo, contida no Despacho 18899/2017-7 destes autos.
Dar ciência ao Chefe do Poder Executivo do Município de Pinheiros,
Senhor Arnóbio Pinheiro Silva, do teor desta Decisão, encaminhando-se, também, cópia da Decisão TC 00078/2017 proferida no processo TC 10063/2016.
Sala das Sessões, 9 de maio de 2017.
Conselheiro SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente

[ATOS DOS RELATORES]
DECM 529/2017
PROCESSO
TC Nº 4206/2011
JURISDICIONADO: HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA
GLÓRIA - HINSG
JOÃO FELÍCIO SCÁRDUA - Secretário de
Estado da Saúde (período 29/07/2003 a
03/01/2005)
NÉLIO ALMEIDA DOS SANTOS – Diretor
RESPONSÁVEIS:
Geral do HINSG (período 01/01/2003 a
31/01/2005)
ELIZABETH GOMES GOBBI VERZOLA - Diretora Geral do HINSG (período 01/02/2005 a
16/08/2007)
SANDRA REGINA BRANDÃO AMORIM - Diretora Geral do HINSG (período 07/03/2006
a 16/07/2006)
MÁRIO JOSÉ AGUIAR DE PAULA – Diretor
Geral do HINSG (período 17/07/2006 a
15/08/2007)
ROGÉRIO BASTOS VIEIRA – Diretor Geral do
HINSG (período 16/08/2007 a 31/12/2007)
LABORATÓRIO QUINTÃO LTDA.
LABORATÓRIO TOMMASI LTDA.
ASSUNTO:
AUDITORIA ESPECIAL
EXERCÍCIOS:
2003 a 2007
Versam os autos TC nº 4206-2011 acerca de Auditoria Especial
realizada no Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória – HINSG,
exercícios de 2003 a 2007 apontando indícios de irregularidades por
meio do Relatório de Auditoria Especial – RA-E nº 027/2011
e Instrução Técnica Inicial ITI 275/2012, constando dentre os
responsáveis a sociedade empresária LABORATÓRIO QUINTÃO
LTDA., relativamente a pagamentos recebidos com acréscimo de
80% sobre a tabela do SUS, nos exercícios de 2003, 2004, 2005,
2006 e 2007, em solidariedade com outros responsáveis.
Devidamente citado o Laboratório Quintão Ltda. manteve-se silente aos termos do Edital de Citação nº 007/2013, bem como o Sr.
José Araújo Quintão quanto ao Termo de Citação nº 290/2013,
recebido por terceiro.
Verificando esta relatoria que o Sr. José Araújo Quintão não faz
parte do rol de responsáveis listados nas manifestações técnicas
constantes dos autos, fez remeter a unidade técnica o processo
acerca da possibilidade da citação do Sr. José Araújo Quintão em
relação ao dano, com atribuição da conduta e nexo de causalidade,
sobrevindo as Manifestações Técnicas nºs 537 e 295/2017 que opinam pela desconsideração da personalidade jurídica da sociedade
empresária Laboratório Quintão Ltda. face os argumentos constantes dos autos e, consequentemente, pela citação do Sr. José Araújo
Quintão.
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Estes são os fatos, relatados de forma condensada.
1. Acerca do assunto, tenho que a possibilidade da desconsideração
da pessoa jurídica está disposta na Lei 10.406/2001 que institui o
CÓDIGO CIVIL, que em seu artigo 50 reza:
“Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado
pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode
o juiz decidir, a requerimento da parte, ou do Ministério Público
quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas e
determinadas relações de obrigações sejam estendidas aos bens
patrimoniais dos administradores ou sócios da pessoa jurídica.
Desse modo, o dispositivo mencionado é a regra matriz da desconsideração da personalidade jurídica no direito brasileiro.
2. Por sua vez, patente em julgado do Tribunal de Contas da União,
a competência desta Corte de Contas, acerca da matéria em foco,
senão vejamos:
ACÓRDÃO 5764/2015 PRIMEIRA CÂMARA (TOMADA DE CONTAS
ESPECIAL, RELATOR MINISTRO BENJAMIN ZYMLER). COMPETÊNCIA DO TCU. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA.
ABRANGÊNCIA. No exercício de suas competências constitucionais, o TCU pode desconsiderar a personalidade jurídica para atingir
os verdadeiros responsáveis pelos atos tidos como irregulares. A
desconsideração da personalidade jurídica não é atividade
privativa do Poder Judiciário.
(Boletim de Jurisprudência Número 102 – Sessões: 29 e 30 de setembro de 2015)
3. A legislação pátria acolhe a teoria da desconsideração da personalidade jurídica, em hipóteses de falência, insolvência ou encerramento das atividades da sociedade empresária, caso manejada
a personalidade jurídica como obstáculo ao ressarcimento por ato
praticado com abuso de poder, por meio de fraude ou para prejudicar terceiros em nome da sociedade, sendo certo que no presente
caso, o encerramento irregular da empresa, conforme documentos acostados aos autos se constitui importante indício
de abuso da personalidade, apto a embasar a decisão da desconsideração da personalidade jurídica da sociedade para se buscar
a satisfação do credor no patrimônio individual dos sócios.
Assim, observado dos autos que todos os contratos administrativos
firmados por Laboratório Quintão Ltda. com o Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória – HINSG, exercícios de 2003 a 2007,
foram por intermédio da pessoa física do Sr. José Araújo Quintão,
aliado ao fato concreto que permite deduzir que o esvaziamento do
patrimônio societário daquela empresa tenha sido ardilosamente
provocado de modo a impedir a satisfação dos credores, faz-se medida imperativa estender a possibilidade de responsabilidade
aos bens particulares de seus sócios, pois é imprescindível
coibir o abuso da personalidade jurídica ora demonstrada.
Do exposto, DECIDO pela
CITAÇÃO da sociedade empresária LABORATÓRIO QUINTÃO
LTDA. e do Sr. JOSÉ ARAÚJO QUINTÃO, para manifestarem-se
e requererem as provas que entenderem cabíveis, NO PRAZO DE
30 (TRINTA) DIAS, consagrando a exigência do contraditório e
a ampla defesa, visando a superação dos efeitos da personalidade
jurídica e atrair a responsabilidade pessoal do sócio administrador
por obrigações contraidas pela sociedade.
CITAÇÃO ao Sr. JOSÉ ARAÚJO QUINTÃO, sócio administrador
da sociedade empresária Laboratório Quintão Ltda., nos termos
do art. 63, I, da Lei Complementar nº 621 e do art. 358, I da
Resolução TC nº 261/2013, com encaminhamento da Instrução
Técnica Inicial 295/2017 (fls. 2429/2431), da Manifestação
Técnica 537/2017(fls. 2416/2422) e da Instrução Técnica Inicial 275/2012 (fls. 1885/1918) a fim de subsidiar e ampliar a
possibilidade de sua defesa que deverá ser apresentada num prazo
de 30 (trinta) dias e/ou recolha as importâncias devidas, quanto
aos indícios de iregularidade constantes dos itens 2.1 a 2.5 da Instrução Técnica Inicial ITI 275/2012.
Vitória (ES), 10 de maio de 2017.
SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Conselheiro Relator
DECISÃO MONOCRÁTICA PRELIMINAR DECM 539/2017
PROCESSO
ASSUNTO:
JURISDICIONADO:
EXERCICIO:
RESPONSÁVEL

TC 2809/2017-8
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS
2016
DANIEL SANTANA BARBOSA

Trata o presente processo da omissão do dever de Prestar Contas
Anuais por parte do gestor responsável pelo MUNICIPIO DE SÃO
MATEUS, Sr DANIEL SANTANA BARBOSA, em relação à PCA
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do exercício de 2016, contrariando a IN TCEES nº 34/2015, Res.
261/2013 e a Lei Complementar 621/12.
E ainda, por descumprimento do prazo previsto no artigo 1º da Res.
294/2015 e o desatendimento ao Termo de Notificação Eletrônico
para encaminhar a PCA - (Gestão) de 2016.
A Citação do responsável para que em 15 dias improrrogáveis preste
os esclarecimentos que julgar pertinentes (art. 2º da Resolução
TC 294/2015 e art. 63, I, da Lei Complementar 621/2012). O não
atendimento à obrigação de encaminhar/prestar contas sujeita o
responsável à pena de multa e outras sanções legais, nos termos
do artigo 135, inciso IX, da Lei Complementar nº 621/2012 c/c o
artigo 389, inciso IX do Regimento Interno.
A Notificação do responsável para encaminhar a Prestação de
Contas abaixo identificada fixando prazo de 15 dias improrrogáveis
para cumprimento da obrigação (artigo 358, III e 359 da Resolução
TC 261/2013).
Descrição
Prestação de Contas Anual de
Gestão (CidadES)

Exercício
2016

Legislação
Pertinente
IN TCEES 34/2015

Envie-se cópia da Instrução Técnica Inicial – ITI 00374/20178, juntamente com o Termo de Citação.
Vitória, 12 de maio de 2017.
SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Conselheiro Relator
Decisão Monocrática 00547/2017-6
Processo: 03001/2016-3
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Auditoria
Exercício: 2016
Criação: 15/05/2017 11:12
Origem: GAC - Domingos Taufner - Gabinete do Conselheiro Domingos Augusto Taufner
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Guarapari
Assunto: Fiscalização - Auditoria Temática em Receitas Públicas
Responsável: EDSON FIGUEIREDO MAGALHÃES
À Secretaria Geral das Sessões,
Vistos, etc.
Trata o presente processo sobre o resultado de auditoria no tocante
a temática RECEITAS PÚBLICAS na Prefeitura de Guarapari, decorrente do Plano de Fiscalização do exercício de 2016, contemplando
a avaliação da estrutura legislativa, física e organizacional da administração municipal tributária.
Conforme consta às fls. 96/157, o jurisdicionado foi cientificado
na data de 20/05/2016, através do Ofício de Submissão prévia
01/2016, sendo lhe oportunizado a se manifestar sobre as proposições apresentadas pela equipe técnica, facultando-lhe, ainda apresentar proposta alternativa. O jurisdicionado manifestou-se através
Ofício Gabinete n.º 167/2016 (fls. 229/281).
Diante das informações da Secretaria de Controle Externo de Fiscalização dos Municípios – SecexMunicípios, contidas no Relatório de
Auditoria 057/2016 e na Instrução Técnica Inicial nº 00031/20171, que apontou indicativos e ações a serem adotadas como medidas
corretivas pelos gestores municipais e com fulcro no artigo 63 inciso
III da Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, DECIDO:
NOTIFICAR, o responsável: Sr. EDSON FIGUEIREDO MAGALHÃES – Prefeito Municipal, nos termo do artigo 8º da Resolução TC nº 298/2016 c/c os artigos 206, § 2º, e 358, inciso III do
Regimento Interno desta Corte de Contas, para que no prazo de
90 (noventa) dias, com base no artigo 7º da Resolução TC nº
298/2016 e nos critérios legais referentes a cada achado de auditoria exposto no item 2 do Relatório de Auditoria 057/2016(Proc.
TC 3001 /2016), cumpra as DETERMINAÇÕES abaixo descritas,
devendo, na hipótese de não ser possível por motivo legal, técnico ou operacional, implementar alguma das ações determinadas,
apresentar as devidas justificativas, que serão analisadas por esta
Corte:
Consolidar as medidas propostas visando solucionar os problemas
identificados pela presente auditoria em um Plano de Ação, no modelo exemplificativo previsto no Apêndice A do Relatório 057/2016,
para avaliação e futuro monitoramento por parte deste Tribunal nos
termos dos artigos 10 da Resolução TC nº 298/2016 e 194 do Regimento Interno desta Corte de Contas.
O Plano de Ação deve ser encaminhado em ambos os suportes,
papel e digital, nos termos estabelecidos nos Incisos I e II, art. 3º,
da IN TCEES nº 35/2015 (CD-ROM; formato da planilha eletrônica
ou documento de texto), constando naqueles enviados em papel a
assinatura do responsável pelo Plano de Ação (Prefeito), bem como
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dos responsáveis que detêm a atribuição legal pelas medidas ali
consignadas;
O detalhamento das ações deve ser suficiente para que seja possível acompanhar o seu desenvolvimento no tempo – em geral,
efetuado pelos responsáveis por cada setor especializado dentro
da estrutura da administração municipal – uma vez que deve ser
garantida a estrutura necessária a sua implementação;
O Plano de Ação deve ser mantido sempre atualizado, especialmente com as assinaturas dos responsáveis legais, de acordo com as
competências previstas na lei municipal de estrutura administrativa
vigente visando à continuidade administrativa e à efetividade do
saneamento das improbidades apontadas pelo relatório de auditoria.
NOTIFICAR os Srs. ORLY GOMES DA SILVA - Ex-Prefeito Municipal de Guarapari, WATSON ARAUJO MONTEIRO– Secretário
Municipal de Fazenda, RITA DE CÁSSIA NOSSA DE ALMEIDA–
Controladora Municipal, LUCIA MARIA RORIZ VERÍSSIMO– Procurador Geral e WENDEL SANT’ANA LIMA– Presidente da Câmara Municipal de Guarapari, ou quem os houver sucedido, para
que tomem ciência dos indicativos e das proposições suscitadas
pela Equipe de Auditoria, detalhada no Relatório 057/2016 e seus
apêndices.
Determinar o encaminhamento de cópia integral do Relatório
057/2016 (fls. 06/94), acompanhado dos seus respectivos Apêndices e cópia da Instrução Técnica Inicial nº 00031/2017-1 (fls.
368/372), para remessa aos interessados, juntamente com os Termos de Notificação.
O não atendimento injustificado do responsável o sujeita às sanções previstas no art. 1º, inciso XXXII e artigo 135, inciso IV, da Lei
Orgânica desta Corte de Contas c/c artigo 339, inciso IV do Regimento Interno deste Tribunal.
Em, 15 de maio de 2017.
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Conselheiro Relator
Decisão Monocrática 00545/2017-7
Processo: 03430/2016-1
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Auditoria
Exercício: 2015
Criação: 15/05/2017 10:13
Origem: GAC - Domingos Taufner - Gabinete do Conselheiro Domingos Augusto Taufner
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Baixo Guandu
Assunto: Fiscalização - Auditoria Temática em Receitas Públicas
Responsável: José de Barros Neto
À Secretaria Geral das Sessões,
Vistos, etc.
Trata o presente processo sobre o resultado de auditoria no tocante
a temática RECEITAS PÚBLICAS na Prefeitura Municipal de Baixo
Guandu, decorrente do Plano de Fiscalização de 2016, contemplando a avaliação da estrutura legislativa, física e organizacional da
administração municipal tributária.
Conforme consta às fls. 106/184, o jurisdicionado foi cientificado na data de 10/06/2016, através do Ofício de Requisição n.º
01.75/2016-6, sendo lhe oportunizado se manifestar sobre as proposições apresentadas pela equipe técnica, facultando-lhe, ainda
apresentar proposta alternativa. Contudo, o jurisdicionado manteve-se silente.
Diante das informações da Secretaria de Controle Externo de Fiscalização dos Municípios – SecexMunicípios, contidas no Relatório de
Auditoria 001/2017 e na Instrução Técnica Inicial nº 00023/20177, que apontou indicativos e ações a serem adotadas como medidas
corretivas pelos gestores municipais e com fulcro no artigo 63 inciso
III da Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, DECIDO:
NOTIFICAR, o responsável: Sr. José de Barros Neto – Prefeito
Municipal, nos termo do artigo 8º da Resolução TC nº 298/2016 c/c
os artigos 206, § 2º, e 358, inciso III do Regimento Interno desta
Corte de Contas, para que no prazo de 90 (noventa) dias, com
base no artigo 7º da Resolução TC nº 298/2016 e nos critérios
legais referentes a cada achado de auditoria exposto no item 2 do
Relatório de Auditoria 01/2017 (Proc. TC 3430 /2016), cumpra as
DETERMINAÇÕES abaixo descritas, devendo, na hipótese de não
ser possível por motivo legal, técnico ou operacional, implementar
alguma das ações determinadas, apresentar as devidas justificativas, que serão analisadas por esta Corte:
Consolidar as medidas propostas visando solucionar os problemas
identificados pela presente auditoria em um Plano de Ação, no modelo exemplificativo previsto no Apêndice A do Relatório 01/2017,
para avaliação e futuro monitoramento por parte deste Tribunal nos
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termos dos artigos 10 da Resolução TC nº 298/2016 e 194 do Regimento Interno desta Corte de Contas.
O Plano de Ação deve ser encaminhado em ambos os suportes,
papel e digital, nos termos estabelecidos nos Incisos I e II, art. 3º,
da IN TCEES nº 35/2015 (CD-ROM; formato da planilha eletrônica
ou documento de texto), constando naqueles enviados em papel a
assinatura do responsável pelo Plano de Ação (Prefeito), bem como
dos responsáveis que detêm a atribuição legal pelas medidas ali
consignadas;
O detalhamento das ações deve ser suficiente para que seja possível acompanhar o seu desenvolvimento no tempo – em geral,
efetuado pelos responsáveis por cada setor especializado dentro
da estrutura da administração municipal – uma vez que deve ser
garantida a estrutura necessária a sua implementação;
O Plano de Ação deve ser mantido sempre atualizado, especialmente com as assinaturas dos responsáveis legais, de acordo com as
competências previstas na lei municipal de estrutura administrativa
vigente, visando à continuidade administrativa e à efetividade do
saneamento das improbidades apontadas pelo relatório de auditoria.
NOTIFICAR os Srs. Adonias Menegídio da Silva – Secretário
Municipal de Finanças, Geniffer Miertschink Tietz – Controladora
Municipal, Lucinéia Seibel Storch – Coordenador Jurídico e Wilton Minarini – Presidente da Câmara Municipal de Baixo Guandu,
ou quem os houver sucedido, para que tomem ciência dos indicativos e das proposições suscitadas pela Equipe de Auditoria,
detalhada no Relatório 01/2017 e seus apêndices.
Determinar o encaminhamento de cópia integral do Relatório
01/2017 (fls. 06/101), acompanhado dos seus respectivos Apêndices e cópia da Instrução Técnica Inicial nº 00023/2017-7 (fls.
521/526), para remessa aos interessados, juntamente com os Termos de Notificação.
O não atendimento injustificado do responsável o sujeita às sanções previstas no art. 1º, inciso XXXII e artigo 135, inciso IV, da Lei
Orgânica desta Corte de Contas c/c artigo 339, inciso IV do Regimento Interno deste Tribunal.
Em, 15 de maio de 2017.
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Conselheiro Relator
Decisão Monocrática 00546/2017-1
Processo: 02016/2016-8
Classificação: Fiscalização Ordinária - Auditoria
Criação: 15/05/2017 10:27
Origem: GAC - Domingos Taufner - Gabinete do Conselheiro
Domingos Augusto Taufner
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Vila Velha
Assunto: Fiscalização - Auditoria Temática em Receitas Públicas
Responsável: Max Filho
À Secretaria Geral das Sessões,
Vistos, etc.
Trata o presente processo sobre o resultado de auditoria no
tocante a temática RECEITAS PÚBLICAS na Prefeitura de Vila
Velha, decorrente do Plano de Fiscalização do exercício de
2016, contemplando a avaliação da estrutura legislativa, física e
organizacional da administração municipal tributária.
Conforme consta às fls. 59/96, o jurisdicionado foi cientificado
na data de 28/04/2016, através do Ofício de Requisição n.º
01-05/2016, sendo lhe oportunizado a se manifestar sobre as
proposições apresentadas pela equipe técnica, facultando-lhe,
ainda apresentar proposta alternativa. Contudo, o jurisdicionado
manteve-se silente.
Diante das informações da Secretaria de Controle Externo de
Fiscalização dos Municípios – SecexMunicípios, contidas no
Relatório de Auditoria 039/2016 e na Instrução Técnica Inicial nº
00055/2017-7, que apontou indicativos e ações a serem adotadas
como medidas corretivas pelos gestores municipais e com fulcro no
artigo 63 inciso III da Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado
do Espírito Santo, DECIDO:
NOTIFICAR, o responsável: Sr. MAX FILHO – Prefeito Municipal,
nos termo do artigo 8º da Resolução TC nº 298/2016 c/c os
artigos 206, § 2º, e 358, inciso III do Regimento Interno desta
Corte de Contas, para que no prazo de 90 (noventa) dias, com
base no artigo 7º da Resolução TC nº 298/2016 e nos critérios
legais referentes a cada achado de auditoria exposto no item 2
do Relatório de Auditoria 39/2016 (Proc. TC 2016 /2016), cumpra
as DETERMINAÇÕES abaixo descritas, devendo, na hipótese
de não ser possível por motivo legal, técnico ou operacional,
implementar alguma das ações determinadas, apresentar as
devidas justificativas, que serão analisadas por esta Corte:
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Consolidar as medidas propostas visando solucionar os problemas
identificados pela presente auditoria em um Plano de Ação,
no modelo exemplificativo previsto no Apêndice A do Relatório
39/2016, para avaliação e futuro monitoramento por parte deste
Tribunal nos termos dos artigos 10 da Resolução TC nº 298/2016 e
194 do Regimento Interno desta Corte de Contas.
O Plano de Ação deve ser encaminhado em ambos os suportes,
papel e digital, nos termos estabelecidos nos Incisos I e II, art. 3º,
da IN TCEES nº 35/2015 (CD-ROM; formato da planilha eletrônica
ou documento de texto), constando naqueles enviados em papel a
assinatura do responsável pelo Plano de Ação (Prefeito), bem como
dos responsáveis que detêm a atribuição legal pelas medidas ali
consignadas;
O detalhamento das ações deve ser suficiente para que seja possível
acompanhar o seu desenvolvimento no tempo – em geral, efetuado
pelos responsáveis por cada setor especializado dentro da estrutura
da administração municipal – uma vez que deve ser garantida a
estrutura necessária a sua implementação;
O Plano de Ação deve ser mantido sempre atualizado, especialmente
com as assinaturas dos responsáveis legais, de acordo com as
competências previstas na lei municipal de estrutura administrativa
vigente visando à continuidade administrativa e à efetividade do
saneamento das improbidades apontadas pelo relatório de auditoria.
NOTIFICAR os Srs. Rodney Miranda - Ex-Prefeito Municipal
de Vila Velha, Evandro Alves Vieira – Secretário Municipal de
Finanças, André Abreu de Almeida– Controlador Municipal,
José de Ribamar Lima Bezerra– Procurador Geral e Ivan
Carlini– Presidente da Câmara Municipal de Vila Velha, ou quem
os houver sucedido, para que tomem ciência dos indicativos e
das proposições suscitadas pela Equipe de Auditoria, detalhada no
Relatório 39/2016 e seus apêndices.
Determinar o encaminhamento de cópia integral do Relatório
39/2016 (fls. 97/154), acompanhado dos seus respectivos
Apêndices e cópia da Instrução Técnica Inicial nº 00055/2017-7
(fls. 355/359), para remessa aos interessados, juntamente com os
Termos de Notificação.
O não atendimento injustificado do responsável o sujeita às
sanções previstas no art. 1º, inciso XXXII e artigo 135, inciso IV,
da Lei Orgânica desta Corte de Contas c/c artigo 339, inciso IV do
Regimento Interno deste Tribunal.
Em, 15 de maio de 2017.
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Conselheiro Relator
Decisão Monocrática 00549/2017-5
Processos: 02376/2017-6, 02915/2009-5
Classificação: Recurso de Reconsideração
Criação: 15/05/2017 14:04
Origem: GAC - Domingos Taufner - Gabinete do Conselheiro Domingos Augusto Taufner
Recorrente: Edecir Felipe
Advogados: Amanda Loyola Goulart, Bárbara Dalla Bernardina Lacourt
Tratam os presentes autos de Recurso de Reconsideração interposto
pelo Sr. Edecir Felipe em face do Acórdão TC 1259/2016, proferido
nos autos do Processo TC 2915/2009, que manteve irregularidade
quanto à ausência de documentos que comprovassem a efetiva liquidação de despesa, bem como a distribuição de medicamentos às
pessoas carentes, julgando, portanto, irregular as contas do gestor,
nos termos do voto do Conselheiro Relator, no tocante ao exercício
de 2009, apenando-a ainda em ressarcimento.
O recorrente, no item 14 da peça recursal, bem como nos pedidos,
solicita a concessão de prazo para a apresentação de documentos,
dos quais está se obtendo cópia.
Em sua justificativa, o responsável aduz que é grande o volume de
papéis, e que o peticionante só logrou ter acesso aos mesmos em
data muito próxima ao termo ad quem deste pedido de reexame.
Informa que juntou ao presente parte dos respectivos documentos,
mas necessita da concessão de prazo para a apresentação dos demais, dos quais está se obtendo cópia.
Conforme consta da Decisão Monocrática 00448/2017-8, o recurso
foi apresentado tempestivamente e já com um conteúdo probatório,
sendo que o recorrente solicita apenas a complementação dos documentos necessários para a sua defesa.
A Secex Recursos, preocupada com o risco de duplicidade de trabalho, solicita que este pedido seja resolvido pelo colegiado antes da
análise, o que entendo que é correto.
Apenas entendo que como o juízo de admissibilidade é do relator, a
decisão sobe inclusão de novos documentos poderá ser tomada de
maneira monocrática.

www.tce.es.gov.br

Página 12

Terça-feira, 16 de maio de 2017
Registro que o recurso de reconsideração é o último momento que
um jurisdicionado tem para rediscutir, de maneira ampla, o mérito
do processo, ou seja, as irregularidades a ele imputadas.
Ademais, no Tribunal de Contas busca-se a verdade real e se há documentos a serem inseridos no processo é importante que os sejam.
O recurso já foi apresentado há cerca de um mês, sendo que já é um
prazo razoável para que o recorrente tenha obtido os documentos.
Por fim, destaco que seria possível a juntada de novos documentos
em sede defesa oral. Contudo, considerando que a SecexRecursos
ainda não iniciou a análise, por economia e celeridade processual,
entendo que ser razoável a juntada nessa fase inicial.
Posto isto, DEFIRO a solicitação, concedendo-lhe o prazo de
10(dez) dias, para apresentar os documentos que entender pertinentes para instrução destes autos.
Notifique-se ao interessado do teor da presente Decisão.
Em 15 de maio de 2017.
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Conselheiro Relator

[ATOS DA PRESIDÊNCIA]
RESUMO DO TERMO DE COOPERAÇÃO MÚTUA
Processo TC nº 2852/2017
Termo de Cooperação Mútua que entre si celebram o Tribunal de
Contas do Estado do Espírito Santo e o Tribunal de Contas do Rio
Grande do Norte, objetivando o intercâmbio e a cooperação mútua
didático-científica e cultural e o estabelecimento de mecanismos
para sua realização.
Vigência: 02 (dois) anos, a contar da data da assinatura.
Assinam: Pelo TCEES: CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO – Presidente; Pelo TCERN: ANTONIO GILBERTO
DE OLIVEIRA JALES – Presidente.
Data da Assinatura: 15 de maIo de 2017
AVISO DE ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº
010/2017
Processo: TC - Nº 2470/2017
Órgão Adeso: Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo –
TCEES.
Órgão Gerenciador: Superintendência Federal de Agricultura,
Pecuária e Abastecimento/SP.
Contratada WMN Comércio e Distribuição de Produtos Alimentícios
Eireli – ME.
Objeto: Aquisição de 1.500 kg de café em pó.
Valor – R$ 18.120,00 (dezoito mil cento e vinte reais)
Vitória, 15 de maio de 2017.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
TERMO DE RATIFICAÇÃO
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
Processo TC nº 2372/2017
Em cumprimento ao art. 26 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações,
o Excelentíssimo Senhor Presidente do TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso de suas atribuições
legais, torna público que nos autos do Processo TC nº 2372/2017,
RATIFICOU a contratação da empresa associada IOB
Informações Objetivas Publicações Jurídicas LTDA, visando
à aquisição de assinatura anual do IOB Online Regulatório Órgãos
Públicos Consultoria Tradicional, com cinco usuários e franquia de
trinta minutos/mês de consultoria por telefone, para o período de
junho/2017 a maio /2018, no valor total de R$ 7.900,00 (sete
mil e novecentos reais), por inexigibilidade de licitação, com
fundamento no art. 25, inciso I da Lei 8.666/93.
Vitória-ES, 11 de maio de 2017.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
EXTRATO DO ACORDO DE COOPERAÇÃO Nº 015/2017
Processo TC nº 1417/2017
Acordo de Cooperação Técnica que entre si celebram a União, por
intermédio do Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria Geral da União e o Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, objetivando a integração de metodologias entre os
partícipes, bem como o intercâmbio de experiências, informações
e tecnologias, de forma a incrementar as ações de prevenção, de
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combate à corrupção e de monitoramento das despesas públicas.
Vigência: 60 (sessenta) meses, a contar da data de sua publicação
no Diário Oficial da União – 15/05/2017.
Assinam: Pelo Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria Geral da União: MINISTRO TORQUATO JARDIM; Pelo
Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo: CONSELHEIRO
PRESIDENTE SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Data da Assinatura: 15 de maio de 2017.
TERMO DE RATIFICAÇÃO
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
Processo TC nº 2811/2017
Em cumprimento ao art. 26 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, o
Excelentíssimo Senhor Presidente do TRIBUNAL DE CONTAS DO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso de suas atribuições legais,
torna público que nos autos do Processo TC nº 2811/2017, RATIFICOU a contratação da empresa One Cursos – Treinamento,
Desenvolvimento e Capacitação LTDA, para realização do curso
com o tema “Execução Financeira e Orçamentária. Reflexos
da Nova Contabilidade Pública Brasileira”, no valor total de R$
5.180,00 (cinco mil, cento e oitenta reais), para 02 servidores
por inexigibilidade de licitação, com fundamento no art. 25, II c/c
art. 13, VI da Lei 8.666/93.
Vitória-ES, 15 de maio de 2017
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente

[ATOS DA DIRETORIA GERAL DE SECRETARIA]
ATO DGS Nº 047/2017
Designar servidores para fiscalização do contrato administrativo
TCCES nº 014/2017.
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. 67 da Lei 8666/93, como também o que consta no
item 2.3.1 do capítulo 1, da Norma Interna SCT - 02/2013, aprovada pela Portaria N nº 076, de 12 de dezembro de 2013;
RESOLVE:
Art. 1º Designar os servidores Lauro Pereira Ramalhete (Fiscal Titular), matrícula 203.090 e Bruno Pinheiro Sandemberg de Mattos
(Fiscal adjunto), matricula 203.609, para fiscalização do Contrato
Nº 014/2017 firmado com a empresa MD Sistemas de Computação Ltda., constantes dos autos do Processo TC nº 2808/2017.
Art. 2º Este ato entra em vigor na data de sua publicação.
Vitória, 12 de maio de 2017.
FABIANO VALLE BARROS
Diretor-Geral de Secretaria

[ATOS DA SECRETARIA GERAL DAS SESSÕES]
TERMO DE NOTIFICAÇÃO
Processo:
Assunto:
Jurisdicionado:
Responsável(is):

TC-4819/2016
Tomada de Contas Especial
Fundo Especial do Poder Judiciário do Estado
do Espírito Santo - FUNEPJ
Sandra Carvalho Moreira Força e outros

Ficam os senhores Sandra Carvalho Moreira Força, Alexandre
Laino Martins e Fernando Antônio Gianordoli Teixeira, NOTIFICADOS do deferimento do pedido de prorrogação de prazo
por mais 10 (dez) dias, contados da data desta publicação,
nos termos da Decisão Monocrática DECM 504/2017, prolatada
no processo em epígrafe, que trata de Tomada de Contas Especial,
referente ao exercício de 2015.
Registramos que os autos se encontram nesta Secretaria Geral das
Sessões.
Vitória, 15 de maio de 2017.
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-Geral das Sessões
(Por delegação – Portaria n°021/2011)
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Terça-feira, 16 de maio de 2017
NOTIFICAÇÃO
– PROCESSO - TC- 1827/2017
JURISDICIONADO - CÂMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ASSUNTO - PEDIDO DE REEXAME
RECORRENTE - MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS
RESPONSÁVEL - DORLEY FONTÃO DA CRUZ
REFERÊNCIA: - PROCESSO TC 7.914/2010 (AUDITORIA
ORDINÁRIA)
ACÓRDÃO TC 947/2016-PLENÁRIO
Fica o Senhor DORLEY FONTÃO DA CRUZ, NOTIFICADO da
Decisão Monocrática 00510/2017-3, prolatada no Processo
TC 1827/2017, para que no prazo de 30 (trinta) dias improrrogáveis apresente suas contrarrazões recursais, ficando ciente do
direito de sustentação oral quando do julgamento do Pedido de
Reexame, cujo conteúdo integral encontra-se no site do TCEES.
Odilson Souza Barbosa Junior
Secretário Geral das Sessões
(Por delegação – Portaria nº 021/2011)
– PROCESSO - TC- 1726/2017
ASSUNTO - AGRAVO
RECORRENTE - MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS
JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO
DE ITAPEMIRIM
REFERÊNCIA: - PROCESSO TC 4.698/2016 (PRESTAÇÃO DE
CONTAS ANUAL)
ACÓRDÃO TC 966/2016-PLENÁRIO
RESPONSÁVEL - CARLOS ROBERTO CASTEGLIONE DIAS
Fica o Senhor CARLOS ROBERTO CASTEGLIONE DIAS, NOTIFICADO da Decisão Monocrática 00458/2017-1, prolatada
no Processo TC 1726/2017, para que no prazo de 10 (dez) dias
improrrogáveis apresente suas contrarrazões recursais, ficando
ciente do direito de sustentação oral quando do julgamento do
Pedido de Reexame, cujo conteúdo integral encontra-se no site
do TCEES.
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ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário Geral das Sessões
(Por delegação – Portaria nº 021/2011)
NOTIFICAÇÃO
PROCESSO - TC-5283/2013
JURISDICIONADOS - BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A, BANESTES ADMINISTRADORA E CORRETORA
DE SEGUROS LTDA, BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
S/A, BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A, BANESTES SEGUROS S/A, CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A, COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO, COMPANHIA DE TRANSPORTES URBANOS DA GRANDE VITÓRIA, COMPANHIA INTEGRADA DE DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS AGRÍCOLAS (EM LIQUIDAÇÃO),
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS ESPECIAIS
(EM LIQUIDAÇÃO), COMPANHIA DE HABITAÇÃO E URBANIZAÇÃO
DO ESTADO DO ESPÍRITOSANTO (EM LIQUIDAÇÃO), COMPANHIA
DE MELHORAMENTOS E DESENVOLVIMENTO URBANO (EM LIQUIDAÇÃO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO, INSTITUTO
DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO
SANTO, SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, SECRETARIA
DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS
ASSUNTO - DENÚNCIA
DENUNCIANTE - IDENTIDADE PRESERVADA
Fica o Senhor ENIVALDO EUZÉBIO DOS ANJOS, NOTIFICADO do Acórdão TC 1226/2016 - Plenário (Processo TC
5283/2013), disponibilizado no Diário Oficial Eletrônico do TCEES
no dia 20 de fevereiro de 2017, que não conheceu da Denúncia,
arquivando-se os autos.
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário Geral das Sessões
(Por delegação – Portaria nº 021/2011)
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