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DECISÃO 01665/2017-9
PROCESSO TC-07510/1995-5
Requerente: Ricardo Maurício Vieira.
PEDIDO DE REVISÃO – JURISDICIONADO: CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO – ARQUIVAR – AO MPEC.
O SENHOR CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL:
Os presentes autos tratam de Recurso de Revisão interposto pelo
Sr. Ricardo Maurício Vieira, ex-Presidente da Câmara Municipal de
Conceição do Castelo no exercício de 1993, em face do ACÓRDÃO
TC-145/95 (fls.123/125 dos autos do processo TC-2330/1994 –
Relatório de Auditoria), que o condenou a multa pecuniária no valor
equivalente a 100 (cem) UPFEES, devendo essa quantia ser recolhida ao Tesouro Estadual, bem como ao ressarcimento ao erário
municipal da importância de CR$ 456.816,25 UPFEES.
Inconformado com a decisão prolatada no ACÓRDÃO Nº
145/1995, interpôs o Recurso de Reconsideração (TC-1409/1995,
em apenso), o qual teve seu provimento negado, mantendo-se, por
conseguinte, os termos do acórdão atacado – conforme se depreende do ACÓRDÃO 036/1995 (fl.05/06).
Resultou dos presentes autos, o ACÓRDÃO Nº 009/1996
(fls.23/25), que conheceu do Recurso para, no mérito, dar-lhe provimento parcial, alterando o valor do débito para R$ 3.197,02,
atualizado até 17/11/1995, mantendo-se, no mais, os termos dos
Acórdãos 145/1995 e 036/1995.
À fl. 65 encontra-se o OFÍCIO PMCC Nº 010/99, de 11/01/1999,
assinado pelo Prefeito Municipal, encaminhado ao Espólio de Ricardo Maurício Vieira, comunicando que se encontrava inscrito em
Dívida Ativa naquela repartição pública, um débito em nome do
finado Ricardo Maurício Vieira, oriundo de processo da época
em que exerceu o cargo de Presidente da Câmara Municipal.
Na DECISÃO TC-3764/2002 (fl.140), o Plenário desta Corte de
Contas decide extinguir a multa pecuniária que fora aplicada ao
Sr. Ricardo Maurício Vieira através do Acórdão Nº 145/1995, mantido pelo Acórdão TC-009/1996, no valor de 100 (cem) UPFEES,
tendo em vista seu falecimento em 19/12/1998 (certidão de

óbito acostada à fl.84).
Compulsando os autos, verifica-se que foi registrada sob o nº
016.980.000.077 a Ação Civil Pública figurando como requerido
o Sr. Ricardo Maurício Vieira. Tendo em vista o seu falecimento,
foram inseridas no polo passivo da Ação suas herdeiras – esposa
e filhas.
Transcorrido vasto espaço de tempo, aguardando-se o acompanhamento e monitoramento da execução do v. acórdão condenatório
através do Ministério Público de Contas, verifica-se à fl.255 o OF/
PJGCC/Nº 65/2011, oriundo da Promotoria de Justiça Geral
de Conceição do Castelo, em resposta ao Ofício/PJC/TCEES/Nº
275/2011, encaminhado a este Tribunal pela Promotora de Justiça Andréa Heidenreich Melo, dando conta de que o processo nº
016.980.000.077 estaria arquivado provisoriamente diante
da ausência de localização de bens penhoráveis para satisfação do débito exequendo, em nome do Sr. Ricardo Maurício
Vieira, até aquele momento.
O Despacho 9683/2017-1 (fl.235) certifica que o prazo para
interposição de recurso/pagamento referente ao Acórdão TC009/1996, venceu em 28/12/2002.
O Ministério Público de Contas pronunciou-se através do bem
lançado Parecer 1168/2017-9, da lavra do ilustre Procurador-Geral, Luciano Vieira (fls.237/240), concluindo ao final, in verbis:
Isso posto, requer o Ministério Público de Contas seja determinado o arquivamento dos autos conforme art. 330, inciso IV do
RITCEES, sem baixa do débito/responsabilidade, devolvendo-se previamente, os autos à Secretaria do Ministério Público de contas para os devidos registros no sistema de cobrança do E-TCEES.
Considerando os argumentos bem colocados no parecer acima
mencionado, no sentido de que em decorrência do tempo transcorrido, pode-se depreender que a partir da preclusão recursal
(28/12/2007) até a presente data, sem a adoção de qualquer providência pelo então Prefeito Municipal, restou consumada a decadência para a constituição definitiva do crédito (inscrição
em Dívida Ativa), o que inviabiliza a propositura da ação de
execução fiscal;
Considerando ainda, que o Ministério Público de Contas não considera a possibilidade de monitoramento da atuação do Ministério
Público Estadual, como também considera inviável a atuação do
Executivo Municipal, em razão do decurso do tempo, para a cobrança do débito imputado, entende, portanto, o digno Procurador, que
não subsiste razão para a persistência deste processo de monitoramento de execução, o qual deverá ser arquivado, sem a baixa
do débito, ressaltando-se que o seu desarquivamento poderá ser
requerido a qualquer tempo, desde que sejam trazidas informações
sobre o recolhimento do débito para as medidas de direito;
Diante do exposto, considerando a DECISÃO TC-3764/2002 desta Corte de Contas que extinguiu a multa que fora aplicada ao
Sr. Ricardo Maurício Vieira, em virtude de seu falecimento, vez que
se trata de sanção pecuniária de caráter personalíssimo;
VOTO com fundamento no art. 288, § 4º, do RITCEES – Res.
261/2013, pelo ARQUIVAMENTO do feito, nos termos do artigo
330, IV, sem baixa do débito/responsabilidade, subscrevendo,
portanto, em todos os seus termos, o Parecer 1168/2017-9 subscrito pelo ilustre Procurador-Geral, Luciano Vieira.
Que os autos retornem à Secretaria Geral do Ministério Público
de Contas, conforme o solicitado.
Em 09 de maio de 2017.
JOSÉ ANTÔNIO PIMENTEL
Conselheiro Vice-Presidente
DECISÃO

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

[ATOS DO PLENÁRIO]

[Outras Decisões - Plenário]
NOTIFICAÇÃO do conteúdo dispositivo da(s) Decisão(ões) abaixo,
nos termos do artigo 66, parágrafo único, da Lei Complementar nº
621/2012, encontrando-se os autos na Secretaria Geral das Sessões do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo.
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Sexta-feira, 19 de maio de 2017
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC 07510/19955, DECIDE o Plenário do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, em sua 14ª sessão realizada no dia nove de maio de dois mil
e dezessete, à unanimidade, nos termos do voto do vice-presidente, conselheiro José Antônio Almeida Pimentel:
Arquivar o feito, com fundamento no art. 288, § 4º, do RITCEES
– Res. 261/2013 e nos termos do artigo 330, IV, sem baixa do
débito/responsabilidade, subscrevendo, portanto, em todos os
seus termos, o Parecer 1168/2017-9 subscrito pelo ilustre Procurador-Geral, Luciano Vieira.
Retornar os autos à Secretaria Geral do Ministério Público de Contas, conforme o solicitado.
Sala das Sessões, 9 de maio de 2017.
Conselheiro SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
DECISÃO 01668/2017-2
PROCESSO TC-07354/2013-6
Responsáveis: Evilásio de Angelo, Audifax Charles Pimentel Barcelos, Edmo Pires Martins, Lorrana Souza Assis
CONTROLE EXTERNO - FISCALIZAÇÃO – REPRESENTAÇÃO –
JURISDICIONADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA – DILIGÊNCIA INTERNA - PRAZO: 15 DIAS.
O SENHOR RELATOR, CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO
TAUFNER:
VOTO
RELATÓRIO
Trata o presente processo de representação, apresentada pelo Sindicato dos Engenheiros no Estado do Espírito Santo – SENGE/ES,
informando sobre a presença de supostas irregularidades no edital
de Concorrência Pública nº 066/2012 cujo objeto seria a contratação de empresa para execução de serviços de elaboração de projetos e execução de serviços de engenharia e houve ainda pedido de
medida cautelar.
Os autos foram então analisados pelo conselheiro relator à época
que entendeu por não conceder a medida cautelar, e determinou,
conforme DECM 872/2013 a notificação dos responsáveis Srs. Audifax Charles Pimentel Barcelos – Prefeito Municipal, Evilásio de
Ângelo – Secretario Municipal de Obras – e Lorrana Souza Assis –
Presidente da Comissão Permanente de Licitação – para que apresentassem suas justificativas.
Devidamente notificados os responsáveis acostaram aos autos suas
defesas.
Ato contínuo foi elaborado pelo Núcleo de Cautelares – NAC, a Manifestação Técnica Preliminar – MTP 511/2013, fls. 483-487, onde a
área técnica se manifestou pela citação dos responsáveis Srs. Audifax Charles Pimentel Barcelos – Prefeito Municipal, Evilásio
de Ângelo – Secretário Municipal de Obras, e ainda pela suspenção
cautelar do procedimento licitatório. Entendimento acompanhando
pela Instrução Técnica Inicial – ITI 882/2013, 489-497.
O eminente Conselheiro Relator à época, fls. 502-507, votou pela
citação do Sr. Evilásio de Ângelo – ex-secretário Municipal de
Obras, e o Sr. Edmo Pires Martins – Secretário Municipal de Obras
para apresentação de justificativas e documentos que julgassem
pertinentes, no prazo de 30 (trinta) dias. Corroborando com o entendimento do Relator, a Decisão 7327/2013 do Plenário entendeu
por citar os responsáveis.
Devidamente citados os responsáveis apresentaram suas justificativas. E Após, estas passaram a analise do Núcleo de Estudos Técnicos e Análises Conclusivas – NEC, que confeccionou a Instrução
Técnica Conclusiva – ITC nº 1646/2014, onde analisou as justificativas apresentadas e concluiu pela procedência da representação
devido ao indicio de irregularidade Terceirização ilegal de atividades
típicas e essenciais da administração municipal, em detrimento do
necessário concurso público, sugerindo a aplicação de multa e que
fosse determinado prazo para que a prefeitura municipal proceda a
anulação do edital da Concorrência Pública 6/2013, e por consequência todos os atos dele decorrentes.
Destarte, os autos foram encaminhados ao Ministério Público de
Contas, que se manifestou em parecer, acostado à fls. 883-885, de
lavra do Procurador Heron Carlos Gomes de Oliveira, acompanhando o que foi exposto pela ITC 1646/2014.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
Em sede de juízo de admissibilidade, conforme disposto no art. 99,
§2º da Lei Complementar 621/2012, aplicam-se às representações,
no que couberem, as normas relativas à denúncia.
Para recebimento do feito como denúncia, torna-se imprescindível
analisar a adequada conformidade com o disposto no art. 94 da Lei
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Complementar 621/2012, senão vejamos:
Art. 94. São requisitos de admissibilidade de denúncia sobre matéria de competência do Tribunal:
I - ser redigida com clareza;
II - conter informações sobre o fato, a autoria, as circunstâncias e
os elementos de convicção;
III - estar acompanhada de indício de prova;
IV - se pessoa natural, conter o nome completo, qualificação e endereço do denunciante;
V - se pessoa jurídica, prova de sua existência e comprovação de
que os signatários têm habilitação para representá-la.
§ 1º A denúncia não será conhecida quando não observados os
requisitos de admissibilidade previstos neste artigo.
§ 2º Caberá ao Relator o juízo de admissibilidade da denúncia.
§ 3º Na hipótese de não conhecimento, a decisão deverá ser submetida ao Plenário.
Compulsando os autos, constatei que a Representação dispõe dos
requisitos necessários para sua admissão. Entendo, então, pelo conhecimento da presente Representação.
Os representantes se insurgem contra o fato de que a Prefeitura
Municipal da Serra realizou a Concorrência Pública nº 006/2013,
na modalidade “técnica e preço”, tendo por objeto a contratação
de empresa para execução de serviços de elaboração de projetos
e execução de serviços de engenharia, para atender a Secretaria
Municipal de Obras, afirmando que não se está contratando uma
empresa para um projeto específico e não há exigência de conhecimento especializado, de modo que o objeto em análise poderia ser
executado por servidores integrados a administração.
Os justificantes aduzem haver 43 obras pendentes, e muitas comprometidas estruturalmente, o que justificaria a necessidade de
contratar uma empresa experiente na elaboração projetos, a fim
de enxugar a grande demanda de obras pendentes, e que o município não tem como atividade fim elaboração de projetos. Alegaram
ainda, que a empresa ora contratada, não viria para substituir os
servidores, e sim para atuar em conjunto, lembrou ainda que devido à imprevisibilidade da demanda de confecção de projetos, não
seria programável a contratação de novos servidores. Argumentaram também que a contratação objetivou aperfeiçoar o desempenho dos projetos da prefeitura.
Inicialmente, cumpre destacar que o tema terceirização já vem há
muito tempo sendo tratado como matéria de extrema importância
para o desenvolvimento do bom desempenho das funções administrativas para os gestores públicos. Desta forma, o Decreto-Lei nº
200/67, que dispõe sobre a organização da Administração Pública
Federal, aplicado analogicamente pela Administração Pública em
âmbito Estadual e Municipal, estabelece diretrizes para a reforma
administrativa e dá outras providências, já previa no §7º do artigo
10, a execução indireta dos serviços como diretriz na gestão dos
contratos, com vistas a impedir o crescimento desmensurado da
máquina administrativa, bem como com a finalidade de desincumbir o gestor das tarefas de planejamento, coordenação, supervisão
e controle, inerentes ao seu mister.
Este Tribunal de Contas se manifestou algumas vezes acerca do
tema, entendendo que, via de regra, os serviços que são questionados com mais frequência, quais sejam: assessoria contábil, jurídica
e de engenharia, devem ser contratados mediante aprovação em
concurso público. Todavia, se admite a contratação de empresas
para prestar estes tipos de serviços, desde que se justifique sua necessidade, como é o caso das demandas eventuais. Este é caso que
se apresenta nos Acórdãos TC 981/2014 e 983/2014, proferidos por
esta Corte de Contas. Vejamos:
Nesse sentido a doutrina e a jurisprudência, em perfeita sintonia,
confirmam exatamente a compreensão de que as atividades que
dizem respeito às funções da advocacia pública integram o núcleo
estratégico do Estado, e como tal devem ser realizadas por quadros
próprios, vedada a sua delegação a particulares, salvo, no caso
dos municípios em situações de demandas eventuais ou de serviço
especializado.
É, pois, no âmbito dessas demandas eventuais, que exigem atuação suplementar de particulares, que incide o princípio da eficiência. O quadro próprio, por sua vez, é regido pela efetividade de sua
atuação, significando segurança jurídica que evita a decretação de
nulidade dos atos do Chefe do Poder Executivo e dos demais setores da Administração, aqui sim com o propósito de evitar prejuízos
decorrentes de interrupção fruto de ilegalidade eventualmente decretada. (grifos do autos)
Considerando o fator demandas eventuais como um dos requisitos
autorizadores para que a Administração Pública contrate empresas
especializadas para o bom desempenho de suas funções, auxiliando
servidores concursados, o saudoso professor Marcos Juruena Villela
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Souto nos deixa importante lição acerca da possibilidade destas
contratações.
Em pronunciamentos anteriores, já me manifestei no sentido de
que a Administração tanto pode se valer da criação de cargos ou
empregos públicos – CF, art. 37, I e II – ou da contratação administrativa de empresas especializadas na prestação de serviços
lícitos – CF, art. 37, XXI, Lei nº 8.666/93, art. 6º, II, e Código Civil,
art. 1.216. Ambas as opções têm sede constitucional, não se presumindo, pois, burla na opção discricionária, constitucionalmente
assegurada ao Chefe do poder Executivo no exercício da função de
direção superior da Administração Pública.
Desta forma, entendo que as razões de justificativas apresentadas
pelos responsáveis se adequam aos ditames doutrinários e jurisprudências, uma vez que a contratação em tela se valeu para atender a demandas eventuais, bem como o excesso de demandas que
surgiram na Prefeitura Municipal da Serra, em função de haver 43
obras pendentes de conclusão no município, e muitas comprometidas estruturalmente.
Ainda, importante ressaltar que a doutrina já vem esclarecendo
que um dos limites norteadores das terceirizações nas atividades
administrativas envolve o poder de império do Estado, ou seja,
são aquelas atividades que exigem atos de autoridade, como, por
exemplo, segurança, fiscalização, regulação e poder de polícia. Estas são, portanto, atividades que dependem, em sua essência, de
autoridades administrativas legitimamente investidas com prerrogativas necessárias à satisfação do interesse público para realizá-las, de tal forma que não podem ser delegadas a agentes privados
que não possuem tal condição. Assim, nos valemos mais uma vez
da lição de Marcos Juruena Villela Souto:
A regra é que, para atividades permanentes, seja criado, por lei,
um cargo público e provido por um servidor selecionado por concurso público. Só que, em tempos de modernização e diminuição
da máquina do Estado, os cargos públicos só devem ser providos
ou criados se envolverem atividades tópicas do Poder Público, notadamente as que exijam manifestação de poder de império (política,
fiscalização, controle, justiça).
O Tribunal de Contas da União, inclusive, já se manifestou em representação que tratava deste tipo de serviço. Porém, o questionamento lançado no Acórdão TC 0020-03/07-P se refere ao fato de
que para a execução dos serviços incluía também a supervisão e
este tipo de serviço não estava descrito no objeto discriminado no
edital, tendo sido considerado que houve restrição à participação de
outros possíveis interessados por este motivo. Mas em momento algum foi questionada a terceirização do serviço. O objeto da licitação
é a seleção de empresas de consultoria para execução sob o regime
de empreitada a preço global dos serviços de Projeto de Engenharia
Rodoviária para implantação e pavimentação de rodovias nos lotes
discriminadas no anexo I.
Na busca pela prestação de bons serviços para os usuários, o administrador público está vinculado ao Princípio da eficiência. E a
terceirização, se utilizada dentro dos limites legais, tende a ser um
forte aliado para o gestor na busca pelos melhores resultados na
execução de determinadas atividades.
Cumpre reconhecer que a contratação de engenheiros não é algo
episódico por parte de um município, e por isso deve ter um corpo técnico formado por engenheiros concursados. Entretanto, há
momentos, e esse é o caso deste processo, que existem muitas
demandas por projetos de obras, de modo que a contratação de
empresas para atender estas demandas se mostra como uma solução razoável.
Finalmente, há que se reconhecer que contratar efetivos, simplesmente porque tem que ser realizado concurso público, sem levar
em conta que estas demandas são episódicas e pontuais, poderia
comprometer despesas futuras com pessoal, comprometendo sobremaneira os gastos públicos e levando à responsabilização do
gestor frente a esta Corte de Contas.
E a Lei de Responsabilidade Fiscal é algo que deve ser cumprido.
Inclusive em tempos recentes foi um dos motivos alegados para a
aprovação do impeachment de uma presidente da república. Polêmicas políticas à parte, esse fato consolidou mais a importância da
Lei de Responsabilidade Fiscal e o papel dos Tribunais de Contas.
Diante do exposto, considerando que o gestor atuou na busca da
eficiência administrativa, bem como para atender ao excesso de
demanda existente naquele momento, para regularizar aquela situação específica, afasto a irregularidade apontada.
DECISÃO
Ante o exposto, divergindo do entendimento técnico e ministerial,
VOTO pelo conhecimento e improcedência da presente Representação, nos termos do art. 178, I, do Regimento Interno.
Dê ciência desta decisão ao representante.
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Após os trâmites regimentais, arquive-se os presentes autos.
Vitória - ES, 25 de Abril de 2017.
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Conselheiro Relator
O SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO:
VOTO VISTA
1 RELATÓRIO
Trata-se de expediente recebido como Representação (fls. 1-20)
com pedido de concessão de medida cautelar, protocolizado nesta
Corte em 03/10/13, pelo Sindicato dos Engenheiros no Estado do
Espírito Santo – SENGES-ES.
O representante aponta ilegalidade do Edital da Concorrência Pública n° 006/2013, da Prefeitura Municipal de Serra (fls. 57/157), cujo
objeto é a contratação de empresa para execução de serviços de
elaboração de projetos e execução de serviços de engenharia, para
atender a Secretaria Municipal de Obras.
A irresignação deu-se em face de suposta ilegalidade na terceirização de mão de obra em ofensa ao art. 37, II da Constituição
Federal.
Por meio da Decisão Monocrática Preliminar n° 872/2013
(fls.235-238), o relator conheceu da presente representação, indeferiu o provimento liminar pleiteado e determinou a oitiva dos Srs.
Audifax Barcelos, Prefeito de Serra, e Evilásio de Ângelo, Secretário
Municipal de Obras, e Lorrana Souza Assis, Presidente da Comissão
Permanente de Licitação, para que prestassem as informações que
julgassem pertinentes, no prazo de 05 dias.
Em resposta a notificação, o Sr. Audifax Barcelos prestou esclarecimentos às fls. 248-251, a Sra. Lorrana Souza Assis, às fls. 253-262
e o Sr. Evilásio de Ângelo, às fls. 263-271, juntando documentos
às fls. 272-479.
Em seguida os autos foram encaminhados ao Núcleo de Cautelares, tendo sido exarada a Manifestação Técnica Preliminar n°
511/2013 (fls. 483-487), que opinou pela procedência da representação e pela suspensão cautelar do procedimento licitatório.
Ato contínuo, também foi elaborada a Instrução Técnica Inicial
ITI n° 882/2013 (fls. 488-497), que apontou a terceirização ilegal de atividades típicas e essenciais da Administração Municipal,
em detrimento do necessário concurso público. Sugeriu a citação
dos Srs. Audifax Charles Pimentel Barcelos, Prefeito do município
da Serra e Evilásio de Ângelo – Secretário Municipal de Obras.
Em seguida, o Conselheiro Relator exarou seu Voto às fls. 502-507,
acolhido na íntegra pelo Plenário na Decisão TC 7327/2013 (fls.
508-509), não acolhendo a sugestão de concessão de medida cautelar da área técnica, acatando a preliminar de ilegitimidade passiva do Prefeito Municipal e determinando a citação dos senhores
Evilásio de Ângelo, ex-Secretário de Obras e Edmo Pires Martins,
atual Secretário de Obras para apresentarem justificativas no prazo
improrrogável de 30 dias.
Devidamente citados, os senhores Evilásio de Ângelo e Edmo Pires
Martins manifestaram-se tempestivamente às fls. 517-529, juntando documentos às fls. 530-859.
Ato contínuo foram os autos remetidos ao Núcleo de Estudos Técnicos e Análises Conclusivas, que elaborou a Instrução Técnica
Conclusiva ITC 1646/2014 (fls. 866-880), opinando pela procedência da representação.
Tal sugestão foi corroborada pelo Ministério Público de Contas, em
manifestação da lavra do Excelentíssimo Procurador Heron Carlos
Gomes de Oliveira, no Parecer PPJC 3415/2014 (fls. 883-885).
Tendo os autos integrado a pauta da 12ª Sessão Ordinária do Plenário, em 25 de abril de 2017, o Excelentíssimo Conselheiro Relator
Domingos Augusto Taufner proferiu voto pela improcedência da representação, discordando da manifestação técnica e do Ministério
Público.
Por pedido de vista, vieram os autos a este Gabinete.
2 FUNDAMENTAÇÃO
O Município da Serra realizou a Concorrência Pública nº 006/2013,
na modalidade “técnica e preço”, com vistas à “contratação de empresa para execução de serviços de elaboração de projetos e execução de serviços de engenharia, para atender a Secretaria Municipal de Obras”, distribuídos em dois lotes, com sessão pública para
recebimento dos envelopes agendada para o dia 15 de outubro de
2013.
O representante ressaltou que o objeto contratual poderia ser perfeitamente executado por servidores integrantes dos quadros da
Administração Municipal.
Argumentou que não obstante a existência dos cargos de Engenheiro e Arquiteto em sua estrutura administrativa, o Executivo
da Serra optou por terceirizar essas atividades, de forma irregular,
desrespeitando a exigência de concurso público prevista no artigo
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37, caput e inciso II, da Carta Magna.
Insta ressaltar que tanto a Manifestação Técnica Inicial quanto a
Instrução Técnica Inicial foram elaboradas pelo Núcleo de Cautelares (fls. 483-487 e fls. 488-497).
Após a análise das justificativas dos responsáveis, o Núcleo de Estudos Técnicos e Análises Conclusivas exarou a Instrução Técnica
Conclusiva ITC 1646/2014 (fls. 866-880), opinando pela procedência da representação, tendo em vista o reconhecimento da irregularidade concernente à terceirização ilegal de atividades típicas e
essenciais da administração municipal, em detrimento do necessário concurso público (infringência ao art. 37, caput e inciso II da
Constituição Federal).
No mesmo sentido o manifestou-se o Ministério Público de Contas,
em manifestação da lavra do Excelentíssimo Procurador Heron Carlos Gomes de Oliveira, no Parecer PPJC 3415/2014 (fls. 883-885).
O conselheiro Relator em seu voto diverge das manifestações da
Área Técnica e do Ministério Público, ressaltando a eventualidade
da demanda como um dos requisitos autorizadores da contratação
de empresas especializadas para a prestação dos serviços, pugnando ao final pela improcedência da representação.
Pois bem.
Antes de analisar o mérito, observei que apesar da especificidade
de matéria, da vultosidade (valor contratual na ordem de R$
5.264.345,00) do contrato e da parca definição do objeto, a área
técnica especializada desta Corte não foi chamada a manifestar-se.
De fato, em nenhum momento os autos foram remetidos à SecexEngenharia, que possui atribuição para análise do presente feito, conforme art. 47, IV do Regimento Interno:
“Art. 47 – (...)
IV - Secretaria de Controle Externo de Obras e Serviços de Engenharia - SecexEngenharia, à qual compete a execução das atividades operacionais de fiscalização, exame e instrução de processos
de tomadas de contas especiais, denúncias, representações, requerimentos, solicitações do Poder Legislativo e outras fiscalizações
relacionadas às temáticas de obras e serviços de engenharia e desestatização, no âmbito do Estado e dos Municípios;”
Desta forma, entendo necessário baixar os autos em diligência a fim
propiciar a escorreita instrução do processo, devendo a SecexEngenharia manifestar-se não só acerca da terceirização, mas também
do objeto da contratação e demais especificidades concernentes ao
Edital de Concorrência Pública nº 06/2013, que julgar pertinentes.
3 DISPOSITIVO
Ante o exposto, VOTO:
3.1 por baixar o processo em diligência e encaminhá-lo à Secretaria de Controle Externo de Obras e Serviços de Engenharia - SecexEngenharia, para manifestação não só acerca da terceirização,
mas também do objeto da contratação e demais especificidades
concernentes ao Edital de Concorrência Pública nº 06/2013 que
julgar pertinentes, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme arts.
47, V, 288, VI, 300, § 2º e 314, § 3º, I do Regimento Interno.
Vitória, 09 maio de 2017.
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Conselheiro
O SENHOR RELATOR, CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO
TAUFNER:
Voto Reformulador
Trata-se de representação, apresentada pelo Sindicato dos Engenheiros no Estado do Espírito Santo – SENGE/ES, noticiando supostas irregularidades em edital cujo objeto seria a contratação de empresa para execução de serviços de elaboração de projetos e execução de serviços de engenharia, com pedido de medida cautelar.
Na 12ª Sessão Plenária Ordinária do dia 25/04/2017, proferi voto
neste processo pelo conhecimento e improcedência da presente Representação.
Porém, na 14ª Sessão Ordinária, do dia 09/05/2017, depois de pedir vista, o Conselheiro Sebastião Carlos Ranna de Macedo devolveu
os autos pugnando por baixar o processo em diligência e encaminhá-lo à Secretaria de Controle Externo de Obras e Serviços de
Engenharia – SecexEngenharia, para manifestação não só acerca
da terceirização, mas também do objeto da contratação e demais
especificidades concernentes ao Edital de Concorrência Pública nº
06/2013 que julgar pertinentes.
Para fundamentar sua Decisão, considerou que apesar da especificidade de matéria, da vultosidade (valor contratual na ordem de R$
5.264.345,00) do contrato e da parca definição do objeto, a área
técnica especializada desta Corte não foi chamada a manifestar-se.
Desta forma, acompanho o entendimento apresentado pelo voto
vista, para que seja baixado o processo em diligência e encaminhado à Secretaria de Controle Externo de Obras e Serviços de
Engenharia – SecexEngenharia, para manifestação não só acerca
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da terceirização, mas também do objeto da contratação e demais
especificidades concernentes ao Edital de Concorrência Pública nº
06/2013 que julgar pertinentes, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme arts. 47, V, 288, VI, 300, § 2º e 314, § 3º, I do Regimento
Interno.
Vitória – ES, 09 de maio de 2017.
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Conselheiro Relator
DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC 07354/20136, 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, nos termos do voto-vista do conselheiro
Sebastião Carlos Ranna de Macedo, encampado pelo relator, conselheiro Domingos Augusto Taufner, diligenciar e encaminhar à
Secretaria de Controle Externo de Obras e Serviços de Engenharia
– SecexEngenharia, para manifestação não só acerca da terceirização, mas também do objeto da contratação e demais especificidades concernentes ao Edital de Concorrência Pública nº 06/2013
que julgar pertinentes, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme
arts. 47, V, 288, VI, 300, § 2º e 314, § 3º, I do Regimento Interno.
Sala das Sessões, 9 de maio de 2017.
SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
DECISÃO 01670/2017-1
PROCESSO TC-08812/2016-2
Responsáveis: Paulo César Hartung Gomes, Ana Paula Vitali Janes
Vescovi, Cristiane Mendonça, Paulo Roberto Ferreira e Regis Mattos
Teixeira.
CONTROLE EXTERNO – FISCALIZAÇÃO – ACOMPANHAMENTO – JURISDICIONADO: GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – ENCAMINHAR CÓPIAS – À SEGEX – APENSAR À
PCA.
O SENHOR RELATOR, CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO
TAUFNER:
VOTO
Tratam os presentes autos do Relatório de Acompanhamento da
Gestão Fiscal do Governo do Estado do Espírito Santo, relativo
ao período de janeiro a outubro de 2016, sob a responsabilidade
de: PAULO CÉSAR HARTUNG GOMES, Governador, período de
01/01/2016 a 31/10/2016; ANA PAULA VITALI JANES VESCOVI, Secretária de Estado da Fazenda, período de 01/01/2016
a 02/06/2016 (Decreto de Exoneração Nº 741-S, de 02.06.2016,
publicado em 03/06/2016 – DOE); CRISTIANE MENDONÇA,
Secretária de Estado da Fazenda, período de 03/06/2016 a
19/08/2016 (Decreto de Designação para responder pelo Cargo: Nº 742-S, de 02.06.2016 publicado em 03/06/2016 – DOE e
Decreto 1205-S, de 19.08.2016, publicado em 22/08/2016 – DOE,
que cessa os efeitos do Decreto Nº 742-S/2016), PAULO ROBERTO FERREIRA, Secretário de Estado da Fazenda, período de
19/08/2016 a 31/10/2016 (Decreto de Nomeação: Nº 1207-S,
de 19.08.2016, publicado em 22/08/2016 – DOE) e REGIS MATTOS TEIXEIRA, Secretário de Estado de Economia e Planejamento, período de 01/01/2016 a 31/10/2016.
A Secretaria de Controle Externo de Macroavaliação Governamental (SecexGoverno), através do Relatório de Acompanhamento
nº 00005/2016-6, analisou, dentre outros pontos, a execução
orçamentária do Estado até outubro de 2016, tendo como referência o Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO) do 5º
bimestre, no tocante ao cumprimento das disposições da LDO de
2016, da LOA de 2016, PPA 2016-2019 e da LRF, com ênfase no artigo 59 da LRF, especialmente com relação às alterações orçamentárias, a execução das receitas e despesas, atingimento das metas
de Resultado Primário e Nominal estabelecidas na LDO e limites
constitucionais, emitindo alerta se necessário.
Fora analisado os Resultados Primário e Nominal, sendo verificado
que não ultrapassaram o parâmetro estabelecido pelas respectivas
metas fiscais, estipuladas no Anexo de Metas Fiscais (LDO para
2016), não sendo necessário, portanto, a emissão de alerta.
Na sequência, a Manifestação Técnica nº 01249/2016-3 emitida pelo Secretário de Controle Externo de Macroavaliação Governamental (fls.40/44), acompanhou os mesmos fundamentos e sugestões do Relatório de Acompanhamento nº 00005/2016-6.
Após, foram os autos remetidos ao Ministério Público de Contas
– MPEC para se manifestar quanto aos apontamentos apresentados pela área técnica no Relatório de Acompanhamento nº
00005/2016-1, tendo este aderido a proposta contida no Relatório
de Acompanhamento 00005/2016-/2016-1 e na Manifestação
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Técnica 01249/2016-1, nos termos do parecer nº 01134/20171, da lavra do Procurador de Contas, Dr. Luis Henrique Anastácio
da Silva.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
Os presentes autos visam o exame das Contas do Governador de
2016, por meio de um “acompanhamento” – instrumento de fiscalização previsto no artigo 188, inciso IV, do Regimento Interno, com
ampla possibilidade de escopo: legalidade e legitimidade dos atos
de gestão dos responsáveis, quanto ao aspecto contábil, financeiro,
orçamentário e patrimonial; desempenho dos órgãos e entidades,
assim como dos sistemas, programas, projetos e atividades governamentais, de economicidade, eficiência e eficácia dos atos praticados, nos termos do artigo 192 do Regimento Interno.
Os elementos de controle a cargo deste Tribunal no âmbito principalmente do artigo 59 da LRF, envolverão o conteúdo constante
nos processos de PPA (Plano Plurianual de Aplicações), LDO (Lei
de Diretrizes Orçamentárias), LOA (Lei Orçamentária Anual), RREO
(Relatório Resumido de Execução Orçamentária) e RGF (Relatório
de Gestão Fiscal), os quais serão apensados no momento oportuno
por força do artigo 278 e seguintes do Regimento Interno do TCEES, devido à conexão entre eles.
A análise, até este momento, compreende o período de janeiro a
outubro de 2016 e constam das informações dos autos do processo de PPA (Processo TC 879/2016), LDO (Proc.TC 880/2016),
LOA (Processo TC 878/2016), RREOs do 1º, 2º, 3º, 4º e 5º bimestres de 2016 (Processos TC 2211/2016, 3949/2016, 5245/2016,
8518/2016 e 10340/2016) e RGF do 1º e 2º quadrimestres de 2016
(Processo TC 3948/2016 e TC 8519/2016), Sistema Integrado de
Gestão das Finanças Públicas (Sigefes), consolidadas no Relatório
de Acompanhamento (RF-ACO) nº 00005/2016-1, fls. 2/39 (parte anexa e integrante deste voto).
O referido Relatório (RF-ACO nº 00005/2016-1), apresenta as
seguintes conclusões:
4 CONCLUSÕES
Verificou-se que o Poder Executivo publicou integralmente o Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO) do 5º bimestre
de 2016, dentro do prazo estabelecido pelo art. 52, caput, da LRF
e Portaria STN 533/2014, e encaminhou cópias de sua publicação
ao Tribunal de Contas do Estado, dentro do prazo estabelecido na
Resolução TC 162/2001, bem como disponibilizou o RREO no Siconfi dentro do prazo estabelecido na Portaria STN 743/2015 (vide
seção 2).
No exercício de 2016, a LOA (Lei 10.492/2016) autorizou, inicialmente, no âmbito dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social (OFSS), despesas no montante de R$ 17.050.865.636,00. Até
o 5º Bimestre do exercício, foram abertos R$ 2.216.109.688,34
em créditos adicionais (suplementares e especiais), dos quais
R$ 1.287.392.327,52 não implicaram aumento da despesa autorizada, pois tiveram como fonte a anulação total ou parcial de
dotações. O restante dos créditos adicionais, no montante de R$
928.717.360,82, foram abertos tendo como fonte o superávit financeiro no montante de R$ 721.717.360,82 e a realização da Operação de Crédito autorizada pela Lei nº 10.564/2016, no montante de
R$ 207.000.000,00, elevando o montante da despesa autorizada
em 5,45%, totalizando R$ 17.979.582.996,82 de despesas autorizadas para o exercício (vide seções 3.1 e 3.3).
A previsão inicial da receita para o exercício de 2016, no montante de R$ 17.050.865.636,00, foi alterada, neste 5º bimestre, pela
abertura de crédito adicional no montante de R$ 207.000.000,00,
tendo com fonte de recurso a operação de crédito autorizada pela
Lei nº 10.564/2016. Foram arrecadados, até o mês de outubro,
R$ 11.962.667.036,62, que representam 69,32% da previsão atualizada, restando um saldo a realizar no último bimestre do ano no
montante de R$ 5.295.198.599,38 (vide seção 3.2).
Em relação ao resultado orçamentário, a análise do Balanço Orçamentário constatou superávit na execução orçamentária no
valor de R$ 820.968.568,49 até o 5º bimestre de 2016 (vide
seção 3.4).
A Receita Corrente líquida do Estado do Espírito Santo atingiu o
montante de R$ 11.622.802.159,32 no 5º bimestre de 2016,
e apresentou uma redução nominal de R$ 181.989.437,60 em relação ao valor apurado em 2015 (R$ 11.951.594.613,26), equivalente a 2,75% (vide seção 3.8).
Contatou-se que a execução orçamentária do Estado do Espírito
Santo continua sendo afetada pelo registro indevido dos recursos
para cobertura do déficit financeiro do RPPS (“Aporte”), conforme
relatado no Relatório de Acompanhamento anterior nº 1/2016 (Processo TC 4733/2016 - período: janeiro a junho de 2016). Como reflexo, as receitas e despesas orçamentárias foram elevadas
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no mesmo patamar, no montante de R$ 1.298.868.078,15
até outubro de 2016. Contudo, verificou-se que, para fins fiscais,
no Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias (Anexo
4 do RREO), o efeito está sendo retirado (vide seção 3.5).
Constatou-se que até o mês de outubro/2016 foi realizada 71,27%
da Receita Total e 66,94% da Despesa Total dos valores estipulados no Anexo de Metas Fiscais da LDO de 2016. Portanto, as
metas de arrecadação até outubro de 2016 não foram atingidas. No
entanto, verificou-se a obtenção de resultados superavitários nos
Balanços Orçamentários publicados, indicando o controle da despesa executada, frente à frustração da receita (vide seção 3.7.1).
O Estado do Espírito Santo apresentou, até o 5º bimestre de 2016,
Superávit Primário no montante de R$ 389.458.243,80, caracterizando um cenário favorável, pois representa saldo positivo do
esforço fiscal, mas inverso à previsão contida na LDO de 2016, cuja
meta era de Déficit Primário, no montante de R$ 967.931.000,00
(vide seção 3.6).
Quanto ao Resultado Nominal, até o 5º bimestre de 2016, foi registrado Déficit Nominal de R$ 450.276.729,79, caracterizando um
cenário igualmente favorável, pois representa redução do endividamento, mas inverso à previsão contida na LDO de 2016, de Resultado Nominal superavitário em R$ 858.350.000,00 (vide seção 3.6).
Em que pese a discrepância dos valores realizados em relação à
meta prevista na LDO, constata-se que o Resultado Primário e o
Resultado Nominal, apurados até o 5º bimestre de 2016, enquadram-se dentro do parâmetro estabelecido para a meta fiscal, cumprindo, portanto, o disposto no art. 59, § 1º, inciso I, da LRF (vide
seção 3.7.3).
Os Resultados Primário e Nominal não ultrapassaram o parâmetro estabelecido pelas respectivas metas fiscais, estipuladas no Anexo de Metas Fiscais (LDO para 2016), não sendo
necessário, portanto, a emissão de alerta fundado no art. 59,
§1º, inciso I, c/c art. 9º e art. 13 da LRF. Contudo, não foram
apresentadas as justificativas exigidas pelo § 2º do art. 53 da LRF,
mesmo tendo ocorrido frustração de receita e necessidade de contingenciamento no bimestre. O fato foi objeto de DETERMINAÇÃO
no Relatório de Acompanhamento 1/2016 (Processo TC 4733/2016
- período: janeiro a junho de 2016), pendente de apreciação pelo
Plenário (vide seção 3.7.2).
Até o 5º bimestre de 2016, os limites constitucionais de aplicação das receitas resultantes de impostos e transferências, apurados na Educação foram: aplicação do percentual de 26,56% na
manutenção e desenvolvimento do ensino (mínimo estipulado de
25%); na remuneração do magistério, aplicação do percentual de
68,91% (mínimo estipulado de 60%); e, ainda, o percentual legal
de aplicação das receitas recebidas no Fundeb de 91,16% (mínimo
estipulado de 100%). Na Saúde, foram: aplicação de 16,16% (mínimo estipulado de 12%) (vide seção 3.9).
DECISÃO
Ante ao exposto, acompanho o entendimento da Área Técnica e o
Ministério Público de Contas, para assim encaminhar as sugestões
apresentadas pela SECEXGoverno:
O encaminhamento de cópia do Relatório de Acompanhamento
5/2016, fls. 2/39, ao chefe do Poder Executivo Estadual, à Secretaria de Estado de Controle e Transparência, à Secretaria de Estado
da Fazenda, e à Secretaria de Estado de Economia e Planejamento
para que conheçam o teor desta análise.
O encaminhamento de cópia do Relatório de Acompanhamento
5/2016, fls. 2/39, à Comissão de Finanças, Economia, Orçamento,
Fiscalização, Controle e Tomada de Contas da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo, nos termos do artigo 50, § 2º, da
Lei 10.395/2015 (LDO do exercício 2016).
Após, sejam retornados os presentes autos à Secretaria de Controle
Externo de Macroavaliação Governamental (SecexGoverno), para
ser apensado, futuramente, à Prestação de Contas Anual do Governador, em atendimento ao art. 277, § 1º, do Regimento Interno
(Resolução TC-261/2013).
Vitória - ES, 09 de maio de 2017.
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Conselheiro Relator
DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do processo TC-08812/20162, 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 Domingos Augusto Taufner:
O encaminhamento de cópia:
do Relatório de Acompanhamento 5/2016, fls. 2/39, ao chefe do
Poder Executivo Estadual, à Secretaria de Estado de Controle e
Transparência, à Secretaria de Estado da Fazenda, e à Secretaria
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de Estado de Economia e Planejamento para que conheçam o teor
desta análise; e,
do Relatório de Acompanhamento 5/2016, fls. 2/39, à Comissão de
Finanças, Economia, Orçamento, Fiscalização, Controle e Tomada
de Contas da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo,
nos termos do artigo 50, § 2º, da Lei 10.395/2015 (LDO do exercício 2016).
Remeter os presentes autos à Secretaria de Controle Externo
de Macroavaliação Governamental (SecexGoverno), para ser
apensado, futuramente, à Prestação de Contas Anual do Governador, em atendimento ao artigo 277, § 1º, do Regimento Interno
deste Tribunal de Contas.
Sala das Sessões, 9 de maio de 2017.
Conselheiro SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
DECISÃO 01782/2017-5
PROCESSO TC-01752/2017-1
Responsável: Francisco Bernhard Vervloet
Procuradores: João Victor Pereira e Wanderley Romano Donadel
CONTROLE EXTERNO – FISCALIZAÇÃO – REPRESENTAÇÃO
– REPRESENTANTE: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. – JURISDICIONADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO
DA BARRA – 1) CONHECER E RECEBER – 2) DEFERIR MEDIDA CAUTELAR – 3) NOTIFICAR – PRAZO: 10 DIAS – 4) DAR
CIÊNCIA – 5) À ÁREA TÉCNICA.
O SENHOR RELATOR, CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES:
1. RELATÓRIO
Tratam os presentes autos de Representação, com pedido de
medida cautelar, apresentada pela empresa Trivale Administração
Ltda, em face da Prefeitura Municipal de Conceição da Barra, alegando suposta irregularidade no Pregão Presencial nº 14/2017,
cujo objeto é a contratação de empresa especializada para realizar
a administração dos cartões magnéticos de alimentação.
Por meio da Decisão Monocrática 00258/2017, o este Conselheiro
Relator decidiu pela notificação do representando para no prazo de
cinco dias prestasse as informações quanto aos itens questionados na representação, informações essas que foram prestadas, por
meio do ofício OF.PMCB-GP 106/2017, que também encaminhou
cópia do processo administrativo de origem.
Encaminhados os autos à Secex Denúncias, foi elaborada a Manifestação Técnica 00704/2017-3, propondo, basicamente, o conhecimento da representação e o deferimento da medida cautelar
pleiteada.
Após, vieram os autos a este Gabinete.
É o relatório.
2. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE
Acerca dos requisitos de admissibilidade da representação, a LC
nº 621/2012 em seus artigos 94 c/c 99, § 2º estabelecem, verbis:
Art. 94. São requisitos de admissibilidade de denúncia sobre matéria de competência do Tribunal:
I - ser redigida com clareza;
II - conter informações sobre o fato, a autoria, as circunstâncias e
os elementos de convicção;
III - estar acompanhada de indício de prova;
IV - se pessoa natural, conter o nome completo, qualificação e endereço do denunciante;
V - se pessoa jurídica, prova de sua existência e comprovação de
que os signatários têm habilitação para representá-la.
(...)
Art. 99.
§ 2º Aplicam-se à representação, no que couber, as normas relativas à denúncia.
Trouxe aos autos a representante, elementos quanto a possíveis
irregularidades contidas no procedimento de Pregão Presencial nº
14/2017, da Prefeitura Municipal de Conceição da Barra, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para realizar a administração dos cartões magnéticos de alimentação.
Pois bem, da análise do acervo processual, a representante demonstra interesse e legitimidade nos termos do art. 99 da LC nº
621/2012, motivo pelo qual a representação deve ser recebida e
processada.
3. FUNDAMENTAÇÃO
O art. 124 da Lei 621/2012, ao tratar das medidas cautelares no
âmbito deste Tribunal de Contas, preceitua que:
Art. 124. No início ou no curso de qualquer processo, havendo fundado receio de grave lesão ao erário ou a direito alheio e de risco
de ineficácia da decisão de mérito, o Tribunal de Contas poderá,
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de ofício ou mediante provocação, com ou sem a oitiva da parte,
determinar medidas cautelares.
Nesse mesmo contexto, vale citar o art. 376 do RITCEES, que assim
diz:
Art. 376. No início ou no curso de qualquer processo, o Tribunal
poderá, de ofício ou mediante provocação, com ou sem a oitiva
da parte, determinar medidas cautelares, observado o rito sumário
previsto nos arts. 306 a 312 deste Regimento, desde que presentes
os seguintes requisitos:
I - fundado receio de grave lesão ao erário ou a direito alheio; e
II - risco de ineficácia da decisão de mérito.
Na mesma linha, o art. 306 do RITCEES, ao tratar do rito sumário
no âmbito deste Tribunal de Contas estabelece o seguinte:
Art. 306. Os processos em que houver fundado receio de grave
lesão ao erário ou a direito alheio e de risco de ineficácia da decisão
observarão o rito sumário previsto neste Regimento.
Nota-se que em todos os dispositivos supracitados identificam-se
os requisitos que necessariamente deverão ser ponderados e analisados para a eventual concessão de medida cautelar, vale dizer, o
fumus boni iuris consubstanciado no fundado receio de grave lesão
ao erário ou a direito alheio; e o periculum in mora, identificado no
risco de ineficácia da decisão de mérito ao final.
Urge frisar que a presença de ambos os requisitos deve, concomitantemente, e de fato, evidenciar o real indício de irregularidade em
conjunto com o risco de dano ao erário em decorrência da demora
na prestação da medida pretendida.
No presente caso, consoante trecho extraído da Manifestação
Técnica 00704/2017-3, elaborada pela área técnica deste Tribunal de Contas:
[...]
Analisando os termos da representação, verifica-se que, de
fato, a Prefeitura Municipal, ao, no item 3.11 do Termo de
Referência, haver exigido a apresentação, para fins de participação no certame, de lista de estabelecimentos comerciais credenciados, configurou uma irregularidade passível
de apuração perante esta Corte.
A exigência de lista contendo os estabelecimentos credenciados consta do Edital em comento como requisito para a
participação no certame, quando, na verdade, deveria ser
exigido após a homologação do certame licitatório, antes da
assinatura do contrato.
Tal exigência, além de não restar prevista no artigo 30 da
Lei n. 8.666/93, que trata da documentação a título de qualificação técnica, afronta ao artigo 3º, § 1º, I e II da Lei n.
8.666/93, já que tal condição compromete, restringe e frustra o caráter competitivo do certame, e ainda estabelece tratamento diferenciado entre empresas.
De fato, ao exigir a rede de estabelecimentos credenciados,
há o favorecimento de eventuais empresas que já prestem
os serviços na região, dificultando a competição em relação
a outras eventuais empresas interessadas na prestação dos
serviços, por demandarem um grande esforço de credenciamento mesmo sem terem a certeza de que serão vencedoras
no certame.
Nesse sentido é a Jurisprudência desta Corte, e podemos trazer
como exemplo o Acórdão TC 010/2015 – Plenário (Processo TC
3224/2014), cuja parte vem abaixo transcrita:
3. A exigência de credenciamento prévio de estabelecimento conveniados em processo licitatório para a contratação de fornecimento de auxílio- alimentação e congêneres mostra-se desarrazoada, estando em desacordo com os preceitos constituídos da Lei
8666/1993 (art. 3º, § 1º, I e II e 30).
Nesse sentido vem decidindo esta Corte de Contas, que entende
que deve o edital estabelecer prazo razoável para que o vencedor
do certame promova esse credenciamento no prazo da contratação,
lado outro, entendo desnecessário que o ente municipal anule o
certame sob ataque (Pregão Presencial 21/2014) e seus atos subsequentes.
E que o processo licitatório está suspenso, podendo, por economia
processual e temporal, ser ajustado com as recomendações e determinações advindas desta Corte de Contas.
Diante de todo o exposto, presente o fumus boni iuris.
Quanto ao periculum in mora, considerando que, conforme informações do Prefeito Municipal, o certame já foi homologado e
o contrato já assinado, pensamos ser inconveniente ao interesse
público a expedição de medida cautelar a fim de suspender a execução do contrato, já que tal situação poderia debilitar a prestação
dos serviços aos servidores que usufruem do benefício. Ao invés,
consideramos melhor medida a determinação para que a
Prefeitura Municipal de Conceição da Barra abstenha-se de
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prorrogar o referido contrato decorrente desse certame, até
ulterior decisão desta Corte.
Deve-se observar que o RITCEES, ao tratar de medida cautelar,
não se restringe à suspensão de ato ou procedimento, mencionando ainda a abstenção da prática de ato administrativo, de modo a
evitar a ocorrência de lesão ao erário ou ao interesse público, conforme artigo 377, inciso III.
[...]
(grifei)
4. DECISÃO
Ante o exposto, em consonância com o posicionamento da área
técnica estampado na Manifestação Técnica 00704/2017-3, VOTO
nos seguintes termos:
a) Pelo conhecimento e recebimento desta Representação, na
forma dos arts. 177 c/c 181 do RITCEES, aprovado pela Resolução
TC nº 261/2013;
b) Pelo deferimento da medida cautelar, nos termos do art.
377, III, do RITCEES, aprovado pela Resolução TC 261/2013 c/c
art. 124 da Lei 621/2012, visto que restaram demonstrados os requisitos autorizadores da medida cautelar no caso concreto, devendo o Prefeito Municipal de Conceição da Barra, Sr. Francisco
Bernhard Vervloet, se abster de prorrogar o referido contrato decorrente desse certame, até ulterior decisão desta Corte;
c) Pela notificação do Responsável para que, nos moldes do art.
125, § 4º, da Lei 621/2012 e art. 307, § 3º do RITCEES, preste informações quanto ao item questionado na Representação, no prazo
improrrogável de 10 (dez) dias;
d) Seja cientificada a empresa Representante do teor desta decisão, conforme comando previsto no art. 307, § 7º do RITCEES;
e) Seja cientificado o douto Ministério Público de Contas acerca da
decisão tomada por este Plenário, conforme o artigo 307, § 7°, da
Resolução TC nº 261/2013;
f) Prestadas as informações, encaminhem-se os autos à unidade técnica para elaboração da Instrução Técnica Inicial competente.
Vitória, 17 de maio de 2017.
Sérgio Manoel Nader Borges
Conselheiro Relator
DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-01752/20171, DECIDE o Plenário do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, em sua 15ª sessão ordinária, realizada no dia 16 de maio de
dois mil e dezessete, à unanimidade, nos termos do voto do relator,
conselheiro Sérgio Manoel Nader Borges:
Conhecer e receber a presente Representação.
Deferir a medida cautelar, nos termos do artigo 377, inciso III,
Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (RITCEES).
Notificar o Senhor Francisco Bernhard Vervloet para que, nos moldes do artigo 125, §4º da Lei Complementar nº. 621/2012 e do
artigo 307, § 3º do RITCEES, preste informação quanto ao item
questionado na Representação, no prazo improrrogável de 10
(dez) dias.
DAR CIÊNCIA desta decisão à representante, na forma do artigo
307, § 7º do RITCEES, bem como ao Ministério Público Especial de
Contas.
Encaminhar os autos à área técnica para elaboração da Instrução Técnica Inicial competente.
Sala das Sessões, 16 de maio de 2017.
Conselheiro SÉRGIO ABOUDIB FERREITA PINTO
Presidente

[ATOS DA 1ª CÂMARA]

[Outras Decisões - 1ª Câmara]
NOTIFICAÇÃO do conteúdo dispositivo da(s) Decisão(ões) abaixo,
nos termos do artigo 66, parágrafo único, da Lei Complementar nº
621/2012, encontrando-se os autos na Secretaria Geral das Sessões do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo.
DECISÃO 01242/2017-7
PROCESSO TC-10347/2016-9
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Responsáveis: Haroldo Correa Rocha e Dângela Maria Bertoldi
Volkers
CONTROLE EXTERNO – FISCALIZAÇÃO – REPRESENTAÇÃO –
REPRESENTANTE: SÉRGIO MAJESKI – JURISDICIONADOS:
ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO - ESESP
E SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDU – 1) INDEFERIR MEDIDA CAUTELAR – 2) SUBMETER AO RITO ORDINÁRIO – À ÁREA TÉCNICA – 3) NOTIFICAR – PRAZO 10 DIAS.
O SENHOR RELATOR, CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO:
VOTO
1 RELATÓRIO
Versam os autos de representação com pedido de concessão de
medida cautelar, formulada pelo Deputado Estadual, senhor Sergio
Majeski, em face da Secretaria de Estado da Educação - SEDU e
da Escola do Serviço Público do Estado do Espírito Santo - ESESP,
por supostas irregularidades no Edital do Processo Simplificado nº 045/2016, reeditado no Edital do Processo Simplificado nº
053/2016, “pela ilegalidade dos atos e por diversas irregularidades
decorrentes dos andamentos do referido certame.”.
Os senhores Haroldo Correa Rocha – Secretário de Estado da Educação e Dângela Maria Bertoldi Volkers - Diretora Presidente da
ESESP, foram notificados para apresentarem justificativas e documentação que entendessem necessários no prazo de 5 (cinco) dias,
ante a ausência de elementos fáticos e de direito suficientes e capazes de formar juízo de convicção sumária no atendimento dos requisitos da cautelar, conforme Decisão Monocrática 1749/2016,
na forma do art. 307, §1º do RITCEES.
Após os tempestivos esclarecimentos juntados aos autos, esses
foram encaminhados para a SECEXDenúncias que apresentou a
Manifestação Técnica 52/2017 onde analisa a documentação
inserta.
É o relatório.
2 FUNDAMENTAÇÃO
Compete ao Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, diante
de eventual ilegalidade, a adoção de providências para o fiel cumprimento da lei, bem como a sustação de ato impugnado.
O art. 124, caput e o parágrafo único da Lei Orgânica do Tribunal
de Contas do Estado do Espírito Santo descreve que no início ou
no curso de qualquer processo, havendo fundado receio de grave
lesão ao erário ou a direito alheio e de risco de ineficácia da decisão de mérito, esta Corte de Contas poderá, de ofício ou mediante
provocação, com ou sem a oitiva da parte, determinar medidas
cautelares. Inclusive, em caso de comprovada urgência, as medidas cautelares poderão ser determinadas por decisão do Relator.
A análise do substrato conceitual do deferimento da medida cautelar está relacionada aos requisitos que a doutrina denomina como
fumus boni juris e o periculum in mora, indispensáveis para concessão de liminar nesta espécie de procedimento.
A SECEXPrevidência elaborou a análise técnica desses requisitos na
Manifestação Técnica 52/2017, conforme abaixo:
“[...]
Alega o representante a existência de indícios de irregularidades
consistentes na falta de capacidade técnica da ESESP para gerir o
certame e no repasse indevido de verba pública e cobrança de taxa
dos candidatos:
Também reputa violados os princípios da isonomia, vinculação ao
edital, moralidade e legalidade, pelas diversas irregularidades ocorridas durante a realização da prova escrita:
Informa ainda que a prova realizada em 27 de novembro de 2016
restou cancelada e que novo edital a ser publicado em 05 de dezembro de 2016 fixaria a data para reaplicação da prova.
De fato, a prova foi reaplicada em 18 de dezembro último, segundo
informado no sítio da SEDU.
E, em sede cautelar, requer a suspensão imediata do certame, indisponibilidade dos valores recebidos pela ESESP e a devolução dos
mesmos aos cofres públicos:
No mérito, aponta diversas irregularidades no procedimento de
contratação levado a cabo pela SEDU sob a execução da ESESPE,
como seguem assim nominadas:
i) Ilegalidade das contratações temporárias;
ii) Custeio do processo seletivo e ilegalidade da arrecadação
iii) Das irregularidades e vícios do processo seletivo
Após recebimento, o e. Relator decidiu por examinar os pressupostos da medida cautelar em momento posterior e determinou a
notificação dos responsáveis legais, relativamente à SEDU e ESESP,
para prestarem informações acerca dos fatos veiculados na representação retro.
Em 22 de dezembro de 2016, o Sr. Haroldo Correa Rocha – Secretário de Estado da Educação e a Sra. Dângela Maria Bertoldi Volkers
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– Diretora Presidente da ESESP prestaram informações acompanhadas de documentos.
Cumprida esta etapa, os autos baixaram a esta Unidade Técnica,
em atendimento ao Despacho 01594/2017-2, fins de prosseguimento do feito.
É o relatório.
II – ANÁLISE TÉCNICA
Primeiramente, cumpre assinalar que a análise a ser empreendida
está jungida à verificação dos pressupostos atinentes com a medida cautelar requerida nos autos, ou seja, aos requisitos elencados
no art. 376, incisos I e II, da Resolução nº 261, de 4 de junho de
2013, a saber:
Art. 376. No início ou no curso de qualquer processo, o Tribunal
poderá, de ofício ou mediante provocação, com ou sem a oitiva
da parte, determinar medidas cautelares, observado o rito sumário
previsto nos arts. 306 a 312 deste Regimento, desde que presentes
os seguintes requisitos: I - fundado receio de grave lesão ao erário
ou a direito alheio; e II - risco de ineficácia da decisão de mérito.
Consta do item 4 da representação que, o representante formulou
ação popular com igual objeto, qual seja, a suspensão do certame
entre outras medidas, senão veja-se:
É certo que, a opção pela via judicial não inviabiliza o prosseguimento deste feito, não obstante o Poder Judiciário possa inclusive
rever as decisões que esta Corte vier a proferir, excetuadas as matérias cuja natureza seja de apreciação exclusiva dos Tribunais de
Contas, conforme rol do art. 71 da Constituição Federal de 1988.
Fixadas estas balizas, impende verificar se estão presentes os sobreditos requisitos exigidos para a concessão da medida cautelar
pleiteada pelo representante.
De plano, verifica-se a perda parcial do objeto da cautelar, pois o
representante objetivava suspender a realização da prova escrita,
que fora realizada em 18 de dezembro de 2016.
Como o certame já se encontra em fase bastante avançada, em
razão do lapso transcorrido entre a data do protocolo da representação até a prestação de informações pelos responsáveis legais,
e a baixa a esta unidade técnica, há inclusive periculum in mora
inverso, ante o inexorável risco para os alunos da rede estadual,
pelo eventual adiamento do ano letivo 2017, em razão da falta de
professores nos quadros da SEDU.
Observa-se que já foram cumpridas diversas etapas do processo
seletivo, como prova escrita, correção, divulgação do resultado final, e convocação dos candidatos para escolha de vagas e celebração dos contratos em designação temporária, conforme Edital
SEDU nº 04/2017, disponível no endereço eletrônico
https://selecao.es.gov.br/novo/PaginaConcurso/Index/41:
No tocante ao mérito da cautelar, resulta imperiosa a demonstração
prima facie do fundado receio de grave lesão ao erário ou a direito
alheio e do risco de ineficácia da decisão de mérito.
In casu, nota-se a ausência dos requisitos legais. Pois, em que
pese alegação de sucessivas recontratações em regime de designação temporária em burla ao princípio do concurso público, a contratação temporária é uma das soluções possíveis diante da premente
demanda por professores, para recomposição dos quadros da rede
estadual de ensino, maiormente no aguardo da realização de concurso público para provimento efetivo.
Como essa questão precisa ser solucionada antes do início do ano
letivo/2017, agendado para a data de 06 de fevereiro do corrente ano, a eventual suspensão do certame poderá importar em
risco maior e até mesmo irreparável aos estudantes, que constituem a razão de ser da pasta da Educação, que ficariam sem aulas
até solução final deste processo ou a realização de um novo concurso público para provimento efetivo, a fim de atender aos reclamos
do representante.
Igualmente, a violação dos princípios da isonomia, vinculação ao
edital, moralidade e legalidade, pelas diversas irregularidades ocorridas durante a realização da prova escrita, não se prestam a embasar o pedido cautelar, pois atinentes com o mérito da causa, bem
ainda teriam sido suprimidas pela realização de nova prova em 18
de dezembro de 2016, o que, numa análise perfunctória, permitiria
a todos os candidatos disputar a seleção em igualdade de condições, na exata conformidade do Edital.
Oportuno aqui adotar in totum os fundamentos declinados pelo i.
Juiz Mário da Silva Nunes Neto, quando do indeferimento da medida
liminar formulada na ação popular 0036935-12.2016.8.08.0024,
distribuída à 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual:
DECISÃO
SERGIO MAGESKI ajuizou AÇÃO POPULAR em face do ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO e do SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO por suposto ato lesivo
ao patrimônio público.
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Em sua inicial, em breve síntese, sustenta que por meio do Edital de
Processo Seletivo Simplificado n. 045/2016, a Secretaria de Estado da educação estabeleceu normas para admissão de professores
habilitados em regime de designação temporária para atuação na
educação básica: nos níveis de ensino fundamental e ensino médio, nas modalidades de educação de jovens e adultos, educação
escolar quilombola, educação em espaços de privação de liberdade
(unidades prisionais, unidades socioeducativas), educação especial,
programas/projetos, no ensino regular da rede pública estadual
para o ano de 2017, com período de inscrição entre 21 de outubro
a 04 de novembro do corrente ano.
Entretanto, sustenta que os cargos em questão não possuem natureza temporária, sendo de permanente necessidade da Administração Pública, razão pela qual a contratação na forma acima mencionada é inconstitucional, por violar a necessidade de prévio concurso
público de provas ou provas e títulos.
Em sede de liminar, requer que seja suspenso imediatamente o
edital do Processo Seletivo Simplificado nº 045/2016 da SEDU, até
ulterior deliberação deste juízo.
Com a inicial vieram os documentos de fls. 16/53.
É o relatório.
Decido.
Acerca do pleito liminar, o artigo 5º, § 4º da Lei 4.717/65 aduz que,
proposta a ação popular, poderá o juiz conceder mandado liminar
para a suspensão do ato lesivo impugnado pelo autor. De outro
modo, remete o artigo 22 do referido diploma legal à aplicação do
CPC, naquilo em que não contrarie seus dispositivos.
Ainda, ensinam Marcelo Alexandrino e Vicente Paulo que:
(...) A bem da verdade, antes mesmo de haver um ato efetivamente realizado é possível a obtenção de uma liminar que impeça a sua
prática. Basta que o autor demonstre que o ato será concretamente
editado e alegue, com plausibilidade jurídica, que resultará desse
ato lesão de difícil reparação a algum dos bens tutelado pela ação
popular. (ALEXANDRINO, Marcelo. PAULO, Vicente. Direito administrativo descomplicado. 21. ed. rev. e atual. - Rio de Janeiro:
Forense; São Paulo: Método, 2013, p. 936.)
Dito isto, afigura-se imprescindível a demonstração por prova inequívoca da verossimilhança dos fatos afirmados na peça inicial, em
especial que possam levar a um juízo de certeza, ainda que no
patamar de uma cognição sumária, como também o fundado receio
do dano irreparável ou de dificultosa reparação.
No caso em comento, versa a demanda sobre a possibilidade de
contratação temporária de professores para o ano letivo de 2017,
para atender excepcional interesse público. E, prima facie, entendo que a parte requerente não possui direito a concessão da
tutela de urgência, pois ausentes os requisitos necessários
para seu deferimento.
Conforme relatado, a Secretaria de Estado da Educação, através do
Edital de Processo Seletivo Simplificado nº 045/2016, estabeleceu
normas para a admissão temporária de professores habilitados em
regime de designação temporária, para atuação na educação básica
nos níveis de ensino fundamental e ensino médio, nas modalidades de educação de jovens e adultos, educação escolar quilombola,
educação em espaços de privação de liberdade (unidades prisionais, unidades socioeducativas), educação especial, programas/
projetos, no ensino regular da rede pública estadual.
Tal certame amparou-se na Lei Complementar nº 809/2015, que
prevê justamente os casos de contratação por tempo determinado
para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, estabelecendo em seu artigo 2º, incisos III, XII e XIV que:
Art. 2º Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público:
III - contratação de professor substituto para suprir a falta na respectiva carreira em decorrência:
a) de exoneração, demissão, falecimento, aposentadoria, capacitação, afastamento ou licença;
b) do exercício de cargo comissionado, de função gratificada ou
da composição de equipe de trabalho em atividades no âmbito da
Secretaria de Estado da Educação – SEDU, da Secretaria de Estado
de Ciência e Tecnologia e da Faculdade de Música do Espírito Santo;
c) da expansão das instituições estaduais de ensino;
XII - prestação de serviços públicos essenciais ou urgentes, caso
as vagas ofertadas em concurso público não tenham sido completamente preenchidas;
XIV - atividades especializadas de apoio a alunos com deficiência.
Neste ínterim, como é de curial sabença, o artigo 37, II, da Constituição da República preceitua que a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação em concurso público de provas ou provas e títulos, mas institui em seu inciso IX as hipóteses
de contratação por tempo determinado para atender excepcional
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interesse público.
Diante disso, possível observar que há previsão na Carta Magna
para a contratação temporária, desde que observado o excepcional
interesse público, bem como que o cargo em questão está listado
dentre as hipóteses de contratação temporária arroladas pela legislação estadual, o que demonstra, em princípio, a legalidade do
certame.
Não se pretende negar que a atividade de docência seja permanente, assim como que para atividades que tenham tal natureza, é
necessário, como regra, o provimento de vagas mediante concurso
público de provas ou provas e títulos, conforme exigência constitucional.
No entanto, é certo que ao julgar a constitucionalidade de uma Lei
Estadual do Maranhão, o Supremo Tribunal Federal recentemente
entendeu ser possível a contratação de professores por tempo determinado para suprir atividades públicas de natureza permanente,
tendo em vista que destinadas a suprir atividade essencial e permanente do Estado em caráter excepcional:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 2º, INC. VII,
DA LEI 6.915/1997 DO ESTADO DO MARANHÃO. CONTRATAÇÃO
DE PROFESSORES POR TEMPO DETERMINADO. INTERPRETAÇÃO E
EFEITO DAS EXPRESSÕES “NECESSIDADE TEMPORÁRIA” E “EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO”. POSSIBILIDADE DE CONTRATAÇÃO
TEMPORÁRIA PARA SUPRIR ATIVIDADES PÚBLICAS DE NATUREZA PERMANENTE. TRANSITORIEDADE CARACTERIZADA. PARCIAL
PROVIMENTO DA AÇÃO. 1. A natureza permanente de algumas
atividades públicas - como as desenvolvidas nas áreas da saúde,
educação e segurança pública – não afasta, de plano, a autorização
constitucional para contratar servidores destinados a suprir demanda eventual ou passageira. Necessidade circunstancial agregada ao
excepcional interesse público na prestação do serviço para o qual a
contratação se afigura premente autoriza a contratação nos moldes
do art. 37, inc. IX, da Constituição da República. 2. A contratação
destinada a atividade essencial e permanente do Estado não conduz, por si, ao reconhecimento da alegada inconstitucionalidade.
Necessidade de exame sobre a transitoriedade da contratação e a
excepcionalidade do interesse público que a justifica. 3. Ação direta
de inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente para dar
interpretação conforme à Constituição. (ADI 3247, Relator(a): Min.
CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 26/03/2014, ACÓRDÃO
ELETRÔNICO DJe-158 DIVULG 15-08-2014 PUBLIC 18-08-2014)
Ademais, é imperioso ponderar que não restou devidamente demonstrado, nos presentes autos, que tenha sido realizado concurso
público para provimento do cargo de professor da rede pública de
ensino, ou que existam aprovados aguardando nomeação e provimento de vagas, o que poderia evidenciar a contratação precária de
servidores para o exercício das mesmas atribuições de cargos cuja
necessidade seria permanente, burlando a exigência constitucional
do artigo 37, inciso II, da Constituição Federal.
Veja-se, neste aspecto, que o entendimento do Supremo Tribunal
Federal é firme no sentido de que a contratação, por designação
temporária, de professores para a rede pública de ensino, está autorizada quando presente o excepcional interesse público na contratação, e desde que inexistam candidatos aprovados em concurso
público devidamente habilitados.
Desta forma, tampouco resta constatada, ao menos em sede de
cognição sumária, a irregularidade neste aspecto.
Também é válido consignar que, embora a parte requerente utilize como fundamento à sua pretensão a inconstitucionalidade da
Lei Estadual que disciplinou a contratação temporária de servidores
da saúde, não há qualquer notícia de que a Lei Complementar nº
809/2015 tenha sido, da mesma forma, declarada inconstitucional.
Ademais, é certo que na referida legislação consta uma exceção
à contratação temporária no parágrafo 1º do artigo 2º, segundo
o qual “o número total de professores de que trata o inciso III do
caput deste artigo não poderá ultrapassar 30% (trinta por cento)
do total de docentes efetivos com jornada padrão de 25 (vinte e
cinco) horas semanais em exercício nos quadros do Estado”. Todavia, inobstante o percentual de servidores temporários contratados
pelo Estado seja elevado, conforme demonstrado no documento de
fl. 52, não é possível aferir se houve desrespeito ao teto previsto.
Por fim, observo que o Edital ora impugnado foi publicado no Diário
Oficial no dia 18 de outubro de 2016, e a presente ação ajuizada
somente no dia 23 de novembro, sendo certo que o provimento de
vagas de professores é para o ano letivo de 2017. Se o ensino é
uma atividade pública de natureza essencial e permanente, e não
foi realizado concurso público para o provimento de vagas até a
presente data, a não contratação de servidor temporário, observando-se, por óbvio, os requisitos legais, poderia acarretar a não
prestação do serviço, o que acarretaria um dano extremamente
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gravoso para a população.
À luz do exposto, por entender ausentes os requisitos necessários à
concessão da medida liminar, INDEFIRO-A.
Citem-se os requeridos e intimem-se todos da presente decisão.
Após, por determinação legal, vista ao Ministério Público Estadual.
Diligencie-se.
VITÓRIA, 25/11/2016
MARIO DA SILVA NUNES NETO
Juiz de Direito
A referida decisão foi mantida hígida, na forma do r. despacho abaixo reproduzido:
DESPACHO
Mantenho a decisão de ff. 55-60 por seus próprios fundamentos.
Antes de apreciar os requerimentos formulados pelo autor SERGIO
MAJESKI (ff. 64-73), dê-se vista dos autos ao Ministério Público Estadual para sua manifestação, nos termos do art. 7º, inciso I, ‘a’ da
Lei 4717/65, voltando-me os autos conclusos para decisão.
Oportunamente, deixo de acolher o requerimento formulado no
item “b.2” da f. 72, diante dos argumentos já expostos na decisão
de ff. 64-73, notadamente por ser medida coercitiva desarrazoada
para atual fase processual, que deve ser analisada com parcimônia,
obedecidos os princípios constitucionais do contraditório e da ampla
defesa.
Diligencie-se.
VITÓRIA, 02/12/2016
MARIO DA SILVA NUNES NETO
Juiz de Direito
Assim, firme nas razões acima explicitadas, ausentes os requisitos
legais, a consequência é o indeferimento da medida cautelar requerida.
III – PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Em face do acima exposto, nos termos dos artigos 55, I, 57, II,
124, caput, e 295, todos, da Lei Complementar nº 621/2012 , regulamentados na forma dos artigos 376, I e II, e 427, ambos, da
Resolução TC 261/13 (RITCEES), bem como na legislação vigente,
sugere-se ao e. Conselheiro Relator a seguinte proposta de encaminhamento:
1. INDEFERIR as medidas cautelares requeridas nas alíneas a, b,
e c, dos pedidos da representação, por ausência dos pressupostos
legais juntamente com o risco inverso para a boa execução do ano
letivo 2017;
2. CONVERTER o feito para o rito ordinário;
3. DAR CIÊNCIA ao representante.
[...]”
Na análise realizada dos requisitos autorizadores da medida cautelar, a área técnica entende por inexistir o fumus boni iuris e o periculum in mora, e que os fatos denunciados necessitam de análise
mais acurada agora em rito ordinário, face à ausência dos pressupostos constantes do artigo 306 do RITCEES.
Contudo entendo deva ser feita distinta análise do feito que envolve
o Edital do Processo Simplificado nº 045/2016, reeditado no Edital
do Processo Simplificado nº 053/2016, que visam à contratação
de professores habilitados em caráter temporário para atuação na
educação básica, através de processo seletivo simplificado.
O permissivo constitucional para a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público (art. 37, inc. IX) demanda a existência de uma lei
que estabelecerá esses casos, legitimando o uso da via excepcional.
Até 24/09/2015 no Estado do Espírito Santo a Lei Estadual 9.878/93
autorizava o Poder Executivo a realizar contratação temporária de
professores para atender às necessidades da Secretaria de Estado
da Educação – SEDU, no âmbito da educação básica pública estadual, contudo não discriminava os casos em que poderiam ser realizadas essas contratações por tempo determinado para atender a
necessidade temporária de excepcional interesse público. Era uma
lei, portanto, que, por si só, encontra-se dissociada do art. 37, inc.
IX da Constituição do Brasil.
Com o advento da Lei Complementar nº 809/2015, de 25 de
setembro de 2015, foram demarcados os casos de necessidade
temporária de excepcional interesse público, que transcrevo parte:
[...]
Art. 2º Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público:
I - assistência a situações de calamidade pública;
II - assistência a emergências em saúde pública, inclusive surtos
epidemiológicos;
III - contratação de professor substituto para suprir a falta na respectiva carreira em decorrência:
a) de exoneração, demissão, falecimento, aposentadoria, capacitação, afastamento ou licença;
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b) do exercício de cargo comissionado, de função gratificada ou
da composição de equipe de trabalho em atividades no âmbito da
Secretaria de Estado da Educação – SEDU, da Secretaria de Estado
de Ciência e Tecnologia e da Faculdade de Música do Espírito Santo;
c) da expansão das instituições estaduais de ensino;
IV - admissão de professor para suprir necessidade sazonal no âmbito da educação profissional;
V - admissão de professor e pesquisador visitante;
VI - atividades técnicas não permanentes do órgão ou entidade
pública contratante que resultem na expansão ou aperfeiçoamento
da ação governamental, para atuar exclusivamente no âmbito de
projetos com prazo de duração determinado, inclusive aqueles resultantes de acordo, convênio ou contrato celebrado com organismos internacionais ou com órgãos do governo federal, estaduais ou
municipais, desde que haja, em seu desempenho, subordinação do
contratado ao órgão ou entidade pública;
VII - contratação para substituir servidor efetivo que esteja afastado de seu cargo por prazo igual ou superior a 3 (três) meses em
decorrência de nomeação para o exercício de cargo comissionado
ou função gratificada, licença maternidade, licença médica, capacitação, exoneração ou demissão, falecimento e aposentadoria, excetuada a previsão contida no inciso III deste artigo;
VIII - atividades de vigilância e inspeção, relacionadas à defesa
agropecuária, no âmbito da Secretaria de Estado da Agricultura,
Abastecimento, Aquicultura e Pesca, bem como das autarquias a
ela vinculadas, para atendimento de situações emergenciais ligadas
ao comércio de produtos de origem animal ou vegetal ou de iminente risco à saúde animal, vegetal ou humana;
IX - atividades técnicas especializadas decorrentes da implantação
de novos órgãos ou novas entidades públicas, da efetivação de novas atribuições definidas para o órgão ou entidade pública, ou do
aumento transitório no volume de trabalho; X - atividades técnicas
especializadas de tecnologia da informação, de comunicação e de
revisão de processos de trabalho, que não se caracterizem como
atividades permanentes do respectivo órgão ou entidade;
XI - combate a emergências ambientais, na hipótese de declaração,
pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos,
bem como das autarquias a ela vinculadas, da existência de emergência ambiental na região específica;
XII - prestação de serviços públicos essenciais ou urgentes, caso
as vagas ofertadas em concurso público não tenham sido completamente preenchidas;
XIII - atividades operacionais sazonais específicas que visem atender a projetos de pesquisa;
XIV - atividades especializadas de apoio a alunos com deficiência.
§ 1º O número total de professores de que trata o inciso III do
caput deste artigo não poderá ultrapassar 30% (trinta por cento)
do total de docentes efetivos com jornada padrão de 25 (vinte e
cinco) horas semanais em exercício nos quadros do Estado.
§ 2º As contratações a que se refere o inciso VI serão feitas exclusivamente por projeto, vedado o aproveitamento dos contratados
em qualquer área da administração pública.
§ 3º Ato do Poder Executivo disporá, para efeitos desta Lei Complementar, sobre a declaração de emergências em saúde pública.
Art. 3º O recrutamento do pessoal a ser contratado, nos termos
desta Lei Complementar, será feito mediante processo seletivo simplificado sujeito a ampla divulgação, inclusive através do Diário da
Imprensa Oficial – DIO, prescindindo de concurso público. Parágrafo único. A contratação para atender às hipóteses previstas nos
incisos I, II, V, VIII, XI e XIII do art. 2º desta Lei Complementar
prescindirá de processo seletivo.
[...]
Verifica-se que o cargo em questão não está listado dentre as hipóteses de contratação temporária arroladas pela legislação estadual,
visto que a contratação de professores habilitados em caráter temporário para atuação na educação básica, na forma que se mostra
nos Editais, não se refere a professor substituto para suprir a falta
na respectiva carreira em decorrência das alíneas do art. 2º, em especial os incisos III, IV, V e XII, da Lei Complementar nº809/2015,
o que demonstra, em princípio, a ilegalidade do certame.
De toda a sorte, mesmo que verificado o excepcional interesse público, não se comprovou no caso concreto a necessidade de uma
contratação precária, advinda de uma situação incomum ou inesperada, delineadas na Lei Complementar 809/2015, podendo ter
sido realizado a tempo um concurso público para a contratação de
professores para atuação na educação básica.
Vê-se que as contratações decorrentes da lei Complementar
809/2015 e do Edital do Processo Simplificado nº 045/2016, reeditado no Edital do Processo Simplificado nº 053/2016, ainda que
aparentem a transitoriedade, porque são feitas por prazo determi-
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nado, deveriam ser inerentes a cargos do quadro permanente de
funcionários públicos.
No caso em tela, embora haja interesse público de relevo (educação pública), a carência é permanente, que bem se sucedendo
ano após ano, não havendo previsão de limite de tempo para contorná-lo, acarretando sucessivos e indevidos processos seletivos
simplificados para contratação temporária de professores. E sendo
realizado um contrato temporário sem caráter de transitoriedade,
estamos diante de uma infração ao princípio da legalidade e à regra
constitucional do provimento de cargos públicos por concurso de
provas ou de provas e títulos.
Por essa razão entendo presente o fumus boni juris.
Quanto ao periculum in mora, a prova objetiva de conhecimentos
que estava determinada para ocorrer na data de 27 de novembro
de 2016, e foi reagendada para a data de 18 de dezembro de 2016
com a reedição do Edital já foi aplicada, além disso já foi divulgado
o cronograma de chamada e contratação em designação temporária de candidatos classificados no processo seletivo simplificado referente ao Edital de Processo Seletivo aqui tratado, conforme Edital
SEDU nº 04/2017 transcrito pela área técnica.
Portanto, no que refere ao periculum in mora verifico este na sua
forma reversa, em consonância com a área técnica, pois “a eventual suspensão do certame poderá importar em risco maior e até
mesmo irreparável aos estudantes, que constituem a razão de ser
da pasta da Educação, que ficariam sem aulas até solução final deste processo ou a realização de um novo concurso público para provimento efetivo, a fim de atender aos reclamos do representante.”.
3 DISPOSITIVO
Assim, diante do permissivo conferido a este Tribunal de Contas do
Estado do Espírito Santo para deliberar sobre a matéria e tomados
os fundamentos fáticos e de direito até aqui apresentados, recebo
o processo de representação, e, apesar de verificado o fumus boni
juris, VOTO:
3.1 por INDEFERIR a cautelar requerida eis que restou demonstrado o periculum in mora reverso no caso concreto, conforme disposto no art. 124, caput 2ª parte, da Lei Complementar nº
621/2012;
3.2 para que estes autos passem a tramitar sob o rito ordinário
face à ausência dos pressupostos constantes do artigo 306 do RITCEES, e sejam remetidos à área técnica para regular instrução,
com tramitação preferencial de acordo com o art. 264, inc. IV
do RITCEES.
3.3 pela notificação do Representante e dos senhores Haroldo Correa Rocha – Secretário de Estado da Educação e Dângela Maria
Bertoldi Volkers - Diretora Presidente da ESESP, da decisão que for
proferida, na forma do art. 307, § 7º do RITCEES, bem como a do
agente responsável, na forma do art. 307, § 3º da mesma norma
regimental.
À Secretaria-Geral das Sessões para os impulsos necessários.
DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do processo TC-10347/20169, DECIDE a Primeira Câmara do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo, na 9ª sessão ordinária, realizada no dia cinco de
abril de dois mil e dezessete, à unanimidade, nos termos do voto do
relator, conselheiro Sebastião Carlos Ranna de Macedo:
INDEFERIR a cautelar requerida eis que restou demonstrado o
periculum in mora reverso no caso concreto, conforme disposto no
artigo 124, caput 2ª parte, da Lei Complementar nº 621/2012.
Tramitar sob o rito ordinário face à ausência dos pressupostos
constantes do artigo 306 do Regimento Interno deste Tribunal de
Contas, e remeter os autos à área técnica para regular instrução,
com tramitação preferencial de acordo com o artigo 264, inciso
IV, do RITCEES.
Notificar o Representante e os senhores Haroldo Correa Rocha,
Secretário de estado da educação, e Dângela Maria Bertoldi Volkers, diretora presidente da ESESP, da decisão que for proferida, na
forma do artigo 307, § 7º do RITCEES, bem como a do agente
responsável, na forma do artigo 307, § 3º da mesma norma regimental.
Sala das Sessões, 05 de abril de 2017.
Conselheiro SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Presidente
DECISÃO 01309/2017-7
PROCESSO TC-10474/2016-9
Responsáveis: Romero Gobbo Figueredo e Otávio Abreu Xavier
CONTROLE EXTERNO – FISCALIZAÇÃO – REPRESENTAÇÃO –
REPRESENTANTE: LAERTE ALVES LIESNER – JURISDICIONADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA – 1) CONHE-
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CER – 2) INDEFERIR MEDIDA CAUTELAR – 3) NOTIFICAR –
PRAZO 10 DIAS – 4) À ÁREA TÉCNICA – SUBMETER AO RITO
ORDINÁRIO – 5) DAR CIÊNCIA.
O SENHOR RELATOR, CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO
MARCO ANTÔNIO DA SILVA:
Trata-se o presente expediente de REPRESENTAÇÃO COM PEDIDO DE PROVIMENTO CAUTELAR INAUDITA ALTERA PARS,
formulada pelo Sr. Laerte Alves Liesner, Vereador do Município
de João Neiva, alegando supostas irregularidades, relacionadas ao
Edital de Concurso nº 01/2016, da Prefeitura Municipal de João
Neiva.
Em síntese, alega o representante que o Edital de Concurso em
comento, apresenta as possíveis irregularidades:
A realização do concurso estaria ocorrendo de forma desbaratada,
em caráter de urgência e em final de mandato, visando exclusivamente sua defesa pessoal de eventuais punições, em detrimento
do interesse público, trazendo o representante informações de que
o então prefeito teria sido autuado e responsabilizado pelo “MPC-ES” e pelo “TCES”, por meio do processo TC 3147/2014 e Parecer-MPC-6658/2015.
Ausência de vagas para motorista.
Supressão de importantes cargos para a gestão e a transparência,
que teriam sido encaminhados para a Câmara através dos processos 1.565/2016 e 1.566 e 1.567/2016, de forma intempestiva, sem
estimativa de impacto financeiro, dando o prefeito seguimento ao
concurso.
Alega o representante irregularidade relacionada ao CRA – Conselho Regional de Administração.
Várias retificações do edital para corrigir métodos de aplicação de
provas, carga horária, remuneração, nomenclatura, dentre outros,
o que comprovaria o açodamento de deficiência formal do processo.
Pairaria a suspeita na cidade da possibilidade de haver cartas marcadas devido a cargos específicos “sob medida” e não muito usuais
inseridos no edital.
A empresa contratada seria a GUALIMP, que responderia a vários
processos por fraudes em concursos, inclusive no próprio TCES,
onde foi condenada e declarada inidônea (Acórdão TC-118/2015 –
Processo TC-1733/2012), sendo que o Ministério Público Estadual
também teria emitido parecer no sentido de não se contratar essa
empresa, tendo algumas prefeituras recentemente suspendido concursos que tinham essa empresa como contratada.
A Câmara Municipal teria aprovado o Decreto Legislativo CMJN nº
002/2016, suspendendo os efeitos do concurso, emitindo o prefeito, no entanto, comunicado escrito no sentido de que iria descumprir o decreto e manter o concurso.
Alega, ainda, que o prefeito eleito teria, em diversas oportunidades, demonstrado preocupação com a forma com que estaria sendo
conduzido o processo, e, principalmente, pela presença da empresa
GUALIMP.
Requer o representante o conhecimento, recebimento e processamento da presente representação, a concessão de medida cautelar
inaudita altera pars, suspendendo os efeitos do Edital do Concurso
n° 0001/2016, a notificação dos representados com o provimento
da presente representação, para posterior aplicação das penalidades cabíveis.
Em cumprimento aos termos da Decisão Monocrática 01798/20168, o responsável foi notificado, conforme Termo de Notificação
50882/2016-2, apresentando documentação que fora acostada aos
autos.
A área técnica, nos termos da Manifestação Técnica 00018/2017-6,
sugeriu que seja recebida e conhecida a presente representação,
porém, indeferida a medida cautelar, visto que não restou demonstrada a presença do fumus boni iuris no caso concreto, devendo os
autos tramitarem no rito ordinário, com a oitiva do representado e
interessado, e que o atual Prefeito Municipal, Sr. Otávio Abreu Xavier informe a esta Corte o atual andamento do Edital de Concurso
nº 01/2016.
O Ministério Público Especial de Contas, através do Parecer
00011/2017-4, da lavra do Procurador, Dr. Luciano Vieira, em consonância com a área técnica, pugnou no mesmo sentido.
Assim, vieram os autos a este Magistrado de Contas para emissão
de relatório e voto para efeito de deliberação do Colegiado da 1ª
Câmara deste Egrégio Tribunal de Contas, na forma do art. 29 do
Regimento Interno desta Corte de Contas.
É o sucinto relatório.
VOTO
Cuidam os presentes autos de representação, em face da realização
de concurso público, devendo ser analisados os requisitos para concessão da medida, bem como do mérito da presente representação,
vejamos:
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1. DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DA PRESENTE
REPRESENTAÇÃO:
Sobre o tema, denúncia ou representação perante este Egrégio Tribunal de Contas, o Regimento Interno – Resolução TC nº 261/2013,
prevê, em seu art. 177 c/c art. 182, parágrafo único, requisitos de
admissibilidade para o seu conhecimento, in verbis:
[...]
Art. 177. São requisitos de admissibilidade de denúncia sobre matéria de competência do Tribunal:
I – ser redigida com clareza;
II – conter informações sobre o fato, a autoria, as circunstâncias e
os elementos de convicção;
III - estar acompanhada de indício de prova;
IV – se pessoa natural, conter o nome completo, qualificação e endereço do denunciante;
V – se pessoa jurídica, prova de sua existência, e comprovação de
que os signatários têm habilitação para representá-la.
Art. 182. São legitimados para representar ao Tribunal:
(...)
IV - Senadores da República, Deputados Federais, Estaduais e Vereadores;
Parágrafo único. Aplicam-se às representações, no que couber, as normas relativas à denúncia. – (g.n.).
Ocorre que o artigo 94, da Lei Complementar Estadual nº 621/2012,
assim dispõe, verbis:
[...]
Art. 94. São requisitos de admissibilidade de denúncia sobre matéria de competência do Tribunal:
I - ser redigida com clareza;
II - conter informações sobre o fato, a autoria, as circunstâncias e
os elementos de convicção;
III - estar acompanhada de indício de prova;
IV - se pessoa natural, conter o nome completo, qualificação e endereço do denunciante;
V - se pessoa jurídica, prova de sua existência e comprovação de
que os signatários têm habilitação para representá-la.
§ 1º A denúncia não será conhecida quando não observados os requisitos de admissibilidade previstos neste artigo.
– (g.n.)
Em sendo assim, resta evidente que a presente Representação preenche os requisitos de admissibilidade estabelecidos no dispositivo
supracitado, notadamente por ter sido redigida com clareza, contendo informações sobre o fato, a autoria, as circunstâncias e os
elementos de convicção, e é apresentada por vereador que, conforme artigo 182, inciso IV, é legitimado para representar perante
esta Corte de Contas, conforme antes fundamentado, nos termos
art. 177 c/c o parágrafo único do art. 182, do Regimento Interno,
Resolução nº 261/2013.
2. DOS PRESSUPOSTOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA CAUTELAR PLEITEADA:
Acerca do tema cautelar, a Lei Complementar Estadual n° 621/2012,
em seus artigos 108 e 124 estabelecem o seguinte, verbis:
[...]
Art. 108. O Tribunal poderá suspender, de ofício ou a pedido, inclusive em caráter cautelar, o procedimento licitatório, caso
sejam constatadas irregularidades ou ilegalidades, observando-se, no que couber, o disposto nos artigos 100 e 101 e no Título
V desta Lei Complementar.
[...]
Art. 124. No início ou no curso de qualquer processo, havendo fundado receio de grave lesão ao erário ou a direito alheio e de risco
de ineficácia da decisão de mérito, o Tribunal de Contas poderá,
de ofício ou mediante provocação, com ou sem a oitiva da parte,
determinar medidas cautelares.
Parágrafo único. Em caso de comprovada urgência, as medidas
cautelares poderão ser determinadas por decisão do Relator, devendo ser submetidas à ratificação do Tribunal de Contas na primeira sessão subsequente, sob pena de perda da eficácia, nos termos
do Regimento Interno. - (g.n.).
Os requisitos que autorizam a medida de urgência são denominados pela doutrina como fumus boni iuris, que é a plausibilidade
do direito substancial invocado por quem pretende a medida, e o
periculum in mora, onde se deve observar um dano potencial, um
risco que decorre da delonga do processo, sob pena de se tornar
inútil o interesse demonstrado pela parte interessada.
Da análise dos autos, verifico que os supostos indícios de irregularidades trazidos pelo representante, não vislumbro a presença da
plausibilidade do direito capaz de tornar necessária a suspensão do
certame, vez que a questão gira em torno do então prefeito municipal proceder à realização do concurso, contudo, como bem opinou a
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área técnica, no entender do representante, seria de livrar de uma
eventual penalidade perante órgãos de controle, mostrando-se tal
afirmação subjetiva.
No caso em comento, a área técnica entendeu que, em relação à
ausência de determinados cargos no edital, “não se configura empecilho para a continuidade do presente certame, já que se afigura possível a realização de concursos diversos contemplando tais
cargos, após o juízo de discricionariedade do gestor municipal”.
Neste contexto, o representante alega que a empresa contratada
teria sido declarada inidônea, de fato, conforme responde o então
prefeito, contudo, a área técnica informa que “tramita nesta Corte
o Processo TC 4752/2015, que se trata de recurso de reconsideração encaminhado pela empresa GUALIMP – Assessoria e Consultoria Ltda - EPP, em face do Acórdão nº TC 091/2015 (Processo TC
nº 1733/2012), questionando sua condenação. Diante da dicção
do artigo 164 da Lei Complementar nº 621/2012, o recurso de
reconsideração tem efeito suspensivo”.
Desse modo, constato que não há nos autos elementos capazes de
indicar a existência de eventuais “cartas marcadas” no concurso.
Dessa forma, verifico a ausência do fumus bonis iuris, restando
prejudicada a análise quanto ao periculum in mora, requisito para
a concessão de qualquer medida cautelar.
Assim, não vislumbro, num juízo de cognição sumária, a ocorrência de situação que enseja a suspensão do certame.
Desse modo, VOTO no sentido de o Colegiado da 1ª Câmara deste
Egrégio Tribunal de Contas assim delibere:
1. RECEBA e CONHEÇA da presente representação, em razão de
estarem presentes os requisitos de admissibilidade, na forma do
artigo 177 do Regimento Interno, Resolução TC nº 261/2013 e do
artigo 94, da Lei Complementar Estadual nº 621/2012;
2. INDEFIRA o provimento liminar, inaudita altera pars, pelas
razões antes expendidas;
3. NOTIFIQUE, com fundamento nos artigos 307, § 3º e 358,
inciso III, do Regimento Interno desta Corte - Resolução TC nº
261/2013, o Prefeito Municipal de João Neiva, Sr. Otávio Abreu
Xavier, para que, no prazo de 10 (dez) dias, apresente a esta
Corte de Contas o andamento do Concurso Público nº 01/2016,
bem como os documentos e demais justificativas que julgue pertinentes, principalmente cópia do processo administrativo relativo
ao objeto da presente representação;
Após, remetam-se os presentes autos à Secretaria Geral de Controle Externo - SEGEX, a fim de que se promova, junto a Secretaria de Controle Externo competente, a análise do mérito, seguindo-se o rito ordinário, como antes afirmado, dando ciência ao
representante do teor desta decisão, conforme disposição contida
no § 7º, do art. 307, da Resolução TC 261/2013.
É como voto.
DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do processo TC-10474/20169, DECIDE a Primeira Câmara do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo, na 10ª sessão ordinária, realizada no dia doze de
abril de dois mil e dezessete, à unanimidade, nos termos do voto
do relator, conselheiro em substituição Marco Antonio da Silva:
RECEBER e CONHECER da presente representação, em razão de
estarem presentes os requisitos de admissibilidade, na forma do
artigo 177 do Regimento Interno deste Tribunal de Contas e do
artigo 94, da Lei Complementar Estadual nº 621/2012.
INDEFERIR o provimento liminar, inaudita altera pars, pelas
razões antes expendidas.
NOTIFICAR, com fundamento nos artigos 307, § 3º, e 358, inciso III, do RITCEES, o Prefeito Municipal de João Neiva, Sr. Otávio
Abreu Xavier, para que, no prazo de 10 (dez) dias, apresente a esta Corte de Contas o andamento do Concurso Público nº
01/2016, bem como os documentos e demais justificativas que
julgue pertinentes, principalmente cópia do processo administrativo relativo ao objeto da presente representação.
REMETER os presentes autos à Secretaria Geral de Controle
Externo - SEGEX, a fim de que se promova, junto a Secretaria de
Controle Externo competente, a análise do mérito, seguindo-se
o rito ordinário.
DAR CIÊNCIA ao representante do teor desta decisão, conforme
disposição contida no § 7º, do artigo 307, do RITCEES.
Sala das Sessões, 12 de abril de 2017.
Conselheiro SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Presidente
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[ATOS DOS RELATORES]
DECM 538/2017-7
PROCESSO TC - 2773/2017
JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO
FRANCISCO
ASSUNTO - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - RGF (3° quadrimestre/2016)
EXERCÍCIO - 2016
RESPONSÁVEIS - ALENCAR MARIM
A SECEX/CONTAS – Secretaria de Controle Externo de Contas, através da Instrução Técnica Inicial 00369/2017-7, diante do descumprimento do prazo previsto no art. 3° da Resolução 193/2003 para
a remessa a esta Corte de Contas dos dados do Relatório de Gestão
Fiscal (RGF), referente ao 3° quadrimestre/2016, sugere a citação/
notificação do responsável, conforme explicitado na mencionada
peça técnica.
Assim, acompanho o entendimento da SECEX/CONTAS, nos termos
do artigo 2° da Resolução TC 294/2015 c/c art. 63, I da Lei Complementar n° 621/2012, para DETERMINAR:
a CITAÇÃO do Sr. ALENCAR MARIM, Prefeito Municipal de Barra
de São Francisco, para, no prazo de 15 (quinze) dias improrrogáveis, prestar os esclarecimentos que julgar pertinentes, sob pena
de multa e demais sanções legais, nos termos do art. 135, IX, da
LC n° 621/2012 c/c art. 389, IX do RITCCES.
a NOTIFICAÇÃO do Sr. ALENCAR MARIM, Prefeito Municipal de
Barra de São Francisco, para, no prazo de 15 (quinze) dias improrrogáveis, encaminhar o Relatório de Gestão Fiscal - LRFWEB,
relativa ao 3° quadrimestre/2016 (Resolução TC 193/2003), em
consonância com os artigos 358, III e 359 da RITCEES.
Em 11 de maio de 2017.
JOSÉ ANTÔNIO PIMENTEL
Conselheiro Relator
DECISÃO MONOCRÁTICA N.º 00577/2017-7
PROCESSO TC:
10315/2016
JURISDICIONADO: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E
ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES
PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO
GABRIEL DA PALHA
ASSUNTO:
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
EXERCÍCIO:
2015
RESPONSÁVEIS:
ALDIVINO ANTUNES PINTO
HENRIQUE ZANOTELLI DE VARGAS
CLEBER ROGÉRIO OAKES
DECIDO, com fundamento no art. 63, incisos I, da Lei Complementar
n.º 621/2012, CITAR os senhores ALDIVINO ANTUNES PINTO,
HENRIQUE ZANOTELLI DE VARGAS e CLEBER ROGÉRIO OAKES,
para que, no prazo de 30 (trinta) dias, apresentem as justificativas
sobre os indícios de irregularidade elencados no Relatório Técnico n.º
00230/2017-2 e na Instrução Técnica Inicial n.º 00306/20171, cujas cópias deverão ser enviadas aos responsáveis.
DECIDO, com fundamento no art. 63, inciso III, da Lei Complementar
n.º 621/2012, NOTIFICAR a Chefe do Poder Executivo, Sra.
Lucelia Pim Ferreira da Fonseca, para que tome ciência dos
fatos tratados nestes autos, diante da possibilidade do ente ter que
recompor as reservas que não foram formadas no exercício, em
decorrência das mesmas terem sido utilizadas no pagamento de
despesas previdenciárias, com fundamento no caput do art. 40 da
Constituição Federal, art. 1º, § 1º, parágrafo único do art. 8º e art. 69
da Lei de Responsabilidade Fiscal, art. 1º da Lei Federal nº. 9.717/98,
artigos 17, 18 e 19 da Portaria MPS nº. 403/2008 e art. 3º da Lei
Complementar nº 34/2010.
Em 17 de maio de 2017.
MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Auditora Relatora
DECISÃO MONOCRÁTICA N.º 00579/2017-6
PROCESSO TC:
10314/2016
JURISDICIONADO: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO
DE SANTA LEOPOLDINA
ASSUNTO:
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
EXERCÍCIO:
2015

www.tce.es.gov.br

Página 13

Sexta-feira, 19 de maio de 2017
RESPONSÁVEIS:

SEBASTIÃO ANTÔNIO SILLER
ROMERO LUIZ ENDRINGER
ANDERSON RAASCH
ELIANE DAMASCENO DE CASTRO

DECIDO, com fundamento no art. 63, incisos I, da Lei Complementar n.º 621/2012, CITAR os senhores SEBASTIÃO ANTÔNIO
SILLER, ROMERO LUIZ ENDRINGER, ANDERSON RAASCH e
ELIANE DAMASCENO DE CASTRO, para que, no prazo de 30
(trinta) dias, apresentem as justificativas sobre os indícios de irregularidade elencados no Relatório Técnico n.º 00266/2017-1
e na Instrução Técnica Inicial n.º 00471/2017-7, cujas cópias
deverão ser enviadas aos responsáveis.
DECIDO, com fundamento no art. 63, inciso III, da Lei Complementar n.º 621/2012, NOTIFICAR o Chefe do Poder Executivo,
Sr. Valdemar Luiz Horbelt Coutinho, para que tome ciência dos
fatos tratados nestes autos, diante da possibilidade do ente ter que
recompor as reservas que não foram formadas no exercício, em
decorrência das mesmas terem sido utilizadas no pagamento de
despesas previdenciárias, com fundamento no caput do art. 40 da
Constituição Federal, art. 1º, § 1º, parágrafo único do art. 8º e
art. 69 da Lei de Responsabilidade Fiscal, art. 1º da Lei Federal nº.
9.717/98, artigos 17, 18 e 19 da Portaria MPS nº. 403/2008 e art.
3º da Lei Complementar nº 34/2010.
Em 17 de maio de 2017.
MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Auditora Relatora
DECISÃO MONOCRÁTICA PRELIMINAR DECM 583/2017
PROCESSO TC:
JURISDICIONADO:
ASSUNTO:
EXERCÍCIO:

4925/2016
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE
SAÚDE DE VITÓRIA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL ORDENADOR
2015

DECIDE O RELATOR, Conselheiro Sérgio Manoel Nader Borges,
pela notificação da senhora Fabricia Forza Pereira Lima de
Oliveira, atual gestora da Superintendência Regional de Saúde
de Vitória, para que, no prazo improrrogável de 10 (dez)
dias, nos termos do artigo 358, III do Regimento Interno do
TCEES, aprovado pela Resolução 261 de 4 de junho de 2013 c/c
artigo 63, III, da Lei Complementar 621 de 8 de março de 2012,
encaminhe as demonstrações contábeis da entidade relativas ao
exercício de 2015 contendo as assinaturas digitais do contabilista
responsável técnico por sua elaboração, bem como do atual gestor
responsável, conforme exigido na Instrução Normativa TC 28/2013
que regulamentou a remessa destas prestações de contas. A
cópia da Manifestação Técnica 669/2017 deverá ser encaminhada
juntamente com o Termo de Notificação.
Vitória, 17 de maio de 2017.
SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Conselheiro Relator
Decisão Monocrática 00542/2017-3
Processo nº:
Assunto:
Jurisdicionado:
Responsável:

TC – 4643/2016-5
Prestação de Contas Anual de Ordenador
FMS de Conceição do Castelo
Antônio José Fariani

À Secretaria Geral das Sessões,
Vistos, etc.
Diante dos indícios de irregularidades de que trata a Instrução
Técnica Inicial ITI
00445/2017-4 (fls. 22/23), com fulcro nos artigos 56, II e 63, I
c/c o art. 142, §1º, da Lei Complementar nº 621/2012, DECIDO:
CITAR, o responsável Sr. Antônio José Fariani para que no prazo
de 30 (trinta) dias improrrogáveis (art. 157, III da Resolução
TCE Nº 261/2013), preste os esclarecimentos que julgar pertinentes
quanto aos indícios de irregularidades apontados na Instrução
Técnica Inicial ITI 00445/2017-4, da qual deverá ser extraída cópia
integral para remessa ao interessado, juntamente com Relatório
Técnico 00273/2017-1 (fls. 09/20) e o Termo de Citação.
ADVERTÊNCIAS:
Não cabe recurso da decisão que determinar a CITAÇÃO, na forma
do art. 153, inciso II, da Lei Complementar 621/2012.
Na forma do inciso I, do § 1º, do Artigo 64, da Lei Complementar
621/2012, a comunicação dos atos processuais ter-se-á como
realizada quando confirmada por recibo assinado por pessoa
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encarregada de receber correspondência, ou, conforme o caso, por
membro da família ou empregado do responsável ou do interessado.
Vitória/ES, 15 de maio de 2017.
RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Conselheiro Relator
Decisão Monocrática 00543/2017-8
Processo nº:
Assunto:
Jurisdicionado:
Responsável:

TC – 6717/2016-9
Prestação de Contas Anual de Ordenador
FUNDEMA
Rodrigo Marques de Abreu Judice

À Secretaria Geral das Sessões,
Vistos, etc.
Diante dos indícios de irregularidades de que trata a Instrução
Técnica Inicial ITI
00443/2017-5 (fls. 36/37), com fulcro nos artigos 56, II e 63, I
c/c o art. 142, §1º, da Lei Complementar nº 621/2012, DECIDO:
CITAR, o responsável Sr. Rodrigo Marques de Abreu Judice
para que no prazo de 30 (trinta) dias improrrogáveis (art. 157,
III da Resolução TCE Nº 261/2013), preste os esclarecimentos que
julgar pertinentes quanto aos indícios de irregularidades apontados
na Instrução Técnica Inicial ITI 00443/2017-5, da qual deverá ser
extraída cópia integral para remessa ao interessado, juntamente
com Relatório Técnico 00285/2017-3 (fls. 25/35) e o Termo de
Citação.
ADVERTÊNCIAS:
Não cabe recurso da decisão que determinar a CITAÇÃO, na forma
do art. 153, inciso II, da Lei Complementar 621/2012.
Na forma do inciso I, do § 1º, do Artigo 64, da Lei Complementar
621/2012, a comunicação dos atos processuais ter-se-á como
realizada quando confirmada por recibo assinado por pessoa
encarregada de receber correspondência, ou, conforme o caso, por
membro da família ou empregado do responsável ou do interessado.
Vitória/ES, 15 de maio de 2017.
RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Conselheiro Relator
Decisão Monocrática 00565/2017-4
Processo nº:
Assunto:
Jurisdicionado:
Responsável:

TC – 7192/2016-1
Prestação de Contas Anual de Ordenador
FMDEFVM
Wemerson Rocha de Oliveira

À Secretaria Geral das Sessões,
Vistos, etc.
Diante dos indícios de irregularidades de que trata a Instrução
Técnica Inicial ITI
00470/2017-2 (fls. 25/26), com fulcro nos artigos 56, II e 63, I
c/c o art. 142, §1º, da Lei Complementar nº 621/2012, DECIDO:
CITAR, o responsável Sr. Wemerson Rocha de Oliveira para
que no prazo de 30 (trinta) dias improrrogáveis (art. 157, III
da Resolução TCE Nº 261/2013), preste os esclarecimentos que
julgar pertinentes quanto aos indícios de irregularidades apontados
na Instrução Técnica Inicial ITI 00470/2017-2, da qual deverá ser
extraída cópia integral para remessa ao interessado, juntamente
com Relatório Técnico 00256/2017-7 (fls. 8/23) e o Termo de
Citação.
ADVERTÊNCIAS:
Não cabe recurso da decisão que determinar a CITAÇÃO, na forma
do art. 153, inciso II, da Lei Complementar 621/2012.
Na forma do inciso I, do § 1º, do Artigo 64, da Lei Complementar
621/2012, a comunicação dos atos processuais ter-se-á como
realizada quando confirmada por recibo assinado por pessoa
encarregada de receber correspondência, ou, conforme o caso, por
membro da família ou empregado do responsável ou do interessado.
Vitória/ES, 17 de maio de 2017.
RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Conselheiro Relator
DECISÃO MONOCRÁTICA 00581/2017-3
PROCESSO: 06733/2016-8
CLASSIFICAÇÃO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE ORDENADOR
EXERCÍCIO: 2015
JURISDICIONADO: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LARANJA DA TERRA
RESPONSÁVEL: MARIA WESTPHAL MARQUES
Tratam os presentes autos da Prestação de Contas Anual do Fundo
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Municipal de Assistência Social de Laranja da Terra, referente ao
exercício financeiro de 2015, sob a responsabilidade da Sra. Maria
Westphal Marques.
A Secretaria de Controle Externo de Contas elaborou o Relatório Técnico 00155/2017-1 (fls. 7/14) e a Instrução Técnica Inicial
00467/2017-1 (fls. 15/16), sugerindo a citação do responsável
para apresentar razões de justificativas quanto ao item 3.3.1 do
Relatório Técnico 00155/2017-1:
3.3.1 – Não encaminhamento dos demonstrativos contábeis, em
tempo hábil, à Unidade Central de Controle Interno do município de
Laranja da Terra que impossibilitou a análise desses demonstrativos
na emissão do Parecer Conclusivo do Controle Interno. Base legal:
(Art. 5º c/c art. 8º da Resolução TCEES nº 227/2011.)
Posto isso, com base no Regimento Interno e na Lei Complementar nº 621/2012, DETERMINO a CITAÇÃO da Sra. Maria Westphal
Marques, responsável pelo Fundo Municipal de Assistência Social de
Laranja da Terra, para que no prazo de 30 (trinta) dias apresente
razões de justificativas que entender necessárias em relação ao indício de irregularidade apontado no item retro mencionado do Relatório Técnico 00155/2017-1.
Acompanha esta decisão, integrando-a, cópias do Relatório Técnico
00155/2017-1 e da Instrução Técnica Inicial 00467/2017-1, elaborados pela Secretaria de Controle Externo de Contas.
Seja a responsável notificada de que poderá exercer o direito de sustentação oral, caso queira, quando do julgamento dos presentes autos, nos termos do art. 61, parágrafo único da Lei Complementar nº
621/2012, informando-lhe que os atos processuais serão publicados
no Diário Oficial do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo.
Em 17 de maio de 2017.
JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Auditor Relator
Decisão em Protocolo 00271/2017-1
Protocolo: 05905/2017-2
Assunto: Requerimento / Solicitação
Criação: 18/05/2017 11:17
Origem: GAC - Domingos Taufner - Gabinete do Conselheiro Domingos Augusto Taufner
Trata o presente expediente de requerimento de vista dos autos
do Processo TC 2376/2017-6, formulado por EDECIR FELIPE, por
intermédio de sua advogada CHRISTINA CORDEIRO DOS SANTOS,
OAB/ES 12.412.
Neste contexto, com fundamento no artigo 265 do Regimento Interno desta Corte de Contas, DEFIRO o pedido de vista para eventuais cópias do Processo TC 2376/2017-6, cujas despesas deverão
ser suportadas pelo Interessado, na forma do art. 268 do mesmo
Diploma legal.
Determino a publicação da presente Decisão no Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo a fim de
cientificar o Interessado, que deverá comparecer junto ao Núcleo
de Controle de Documentos – NCD desta Corte, com cópia desta
Decisão a fim de que seja viabilizada a vista dos autos para cópia,
na forma regimental.
Após, a publicação desta Decisão, encaminhe o presente expediente
ao NCD para que proceda a juntada do presente aos autos do Processo TC 2376/2017-6 devolvendo-o ao local onde se encontrava.
Em, 18 de maio de 2017.
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Conselheiro Relator
Decisão Monocrática 00586/2017-6
Processos: 03745/2016-5, 04453/2015-5, 04459/2015-2
Classificação: Prestação de Contas Anual de Prefeito
Exercício: 2015
Criação: 18/05/2017 14:28
Origem: GAC - Domingos Taufner - Gabinete do Conselheiro
Domingos Augusto Taufner
Jurisdicionado: Prefeitura de Municipal de Guarapari
Assunto: Prestação de Contas Anual
Responsável: Orly Gomes da Silva
À Secretaria Geral das Sessões,
Vistos, etc.
Trata-se de Requerimento, protocolizado sob o nº. 05568/2017-7
nesta Corte de Contas em 11/05/2017, por meio do qual o Sr. Orly
Gomes de Oliveira – ex-prefeito de Guarapari solicita a prorrogação
do prazo, para o atendimento ao Termo de Citação nº 215/2017-8
referente à Prestação de Contas Anual do exercício de 2015.
Considerando a justificativa apresentada pelo responsável, DEFIRO
a solicitação de prorrogação de prazo, concedendo-lhe 30 (trinta)
dias, para o atendimento ao Termo de Citação nº 215/2017-8.
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Notifique-se o interessado do teor da presente Decisão.
Em, 18 de maio de 2017.
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Conselheiro Relator
Decisão Monocrática 00584/2017-7
Processo: 06735/2016-7
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2015
Criação: 17/05/2017 15:52
Origem: GAC - Domingos Taufner - Gabinete do Conselheiro
Domingos Augusto Taufner
Jurisdicionado: Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro
Responsável: Oswaldo Lanes
À Secretaria Geral das Sessões,
Vistos, etc.
Diante dos indícios de irregularidades apontadas na Instrução
Técnica Inicial – ITI nº 00469/2017-1, com fulcro nos artigos 56,
II e 63, I, da Lei Complementar nº 621/2012 e artigo 157, III do
Regimento Interno, DECIDO:
CITAR, o responsável: Sr. Oswaldo Lanes – Ordenador de
Despesas, para que no prazo de 30 (trinta) dias improrrogáveis
(art. 63 da Lei Orgânica do Tribunal de Contas), preste os
esclarecimentos que julgar pertinentes quanto as possíveis
irregularidades apontadas na Instrução Técnica Inicial - ITI nº
00469/2017-1.
Determino o encaminhamento de cópia integral desta Decisão,
bem como da Instrução Técnica Inicial nº 00469/2017-1 e do
Relatório Técnico 00224/2017-7, para remessa ao interessado,
juntamente com o Termo de Citação, que deverá conter orientação
ao responsável quanto à observância do formato dos documentos
(defesa e anexos) aceitos pelo TCEES, de acordo com o disposto na
Instrução Normativa TC 35/2015.
ADVERTÊNCIAS:
a) Não cabe recurso da decisão que determinar a CITAÇÃO, na
forma do art. 153, inciso II, da Lei Complementar 621/2012.
b) Na forma do inciso I, do § 1º, do Artigo 64, da Lei Complementar
621/2012, a comunicação dos atos processuais ter-se-á como
realizada quando confirmada por recibo assinado por pessoa
encarregada de receber correspondência, ou, conforme o caso, por
membro da família ou empregado do responsável ou do interessado.
c) As demais comunicações pós-citação serão feitas na forma
do artigo 241 do Regimento Interno, ou seja, pelo Diário Oficial
Eletrônico do Tribunal de Contas do Espírito Santo instituído pelo
artigo 181 da Lei Complementar 621/2012 e regulamentado pela
Resolução TC 262/2013.
d) Poderá o interessado exercer sua defesa por todos os meios em
direito admitidos, e querendo exercer o direito de sustentação oral,
deverão ser observados os requisitos do art. 327 do Regimento
Interno do Tribunal de Contas quando do julgamento dos presentes
autos, cuja data será publicada no Diário Oficial Eletrônico do
Tribunal de Contas do Espírito Santo por meio da divulgação da
pauta de julgamento na forma do art. 101 do mesmo diploma
regimental, tudo em observância aos princípios constitucionais
do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa, bem
como da publicidade.
e) Para fins de aplicação do Artigo 87, do § 2º, da Lei Complementar
621/2012, o responsável deverá observar a necessidade de
demonstração de boa-fé na prática de atos e/ou omissões
reportadas na Instrução Técnica Inicial.
Ressalto que o não atendimento desta solicitação poderá implicar
em sanção de multa, conforme disposição dos arts. 135, §2º, da LC
621/12 e 391, do Regimento Interno desta Corte de Contas.
Vitória/ES, 17 de maio de 2017.
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Conselheiro Relator

[ATOS DA PRESIDÊNCIA]
Terceiro Termo Aditivo
Contrato nº 009/2015
Processo TC-3279/2015
CONTRATANTE: Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo.
CONTRATADA: D’Brás Auto Peças Acessórios Comércio e Indústria
Ltda.
OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº
www.tce.es.gov.br
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009/2015 cujo teor versa sobre a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em sistemas mecânicos, elétricos e
eletrônicos, refrigeração interna, lanternagem em geral e pintura,
com fornecimento e substituição de pneus e peças originais de linha
de montagem, com marcas homologadas pelas montadoras, acessórios, vidraçaria, capotaria e tapeçaria nos veículos pertencentes
ao Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, assim como
outros veículos que porventura venham integrar a frota por substituição ou acréscimo.
Vigência: Prorrogado em 12 (doze) meses, a partir de 30 de maio
de 2017.
Vitória, 15 de maio de 2017.
Conselheiro SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
(republicado por incorreção)
RESUMO DOS TERMOS DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO DE
COMPLEMENTAÇÃO EDUCACIONAL
CONTRATANTE: Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo.
CONTRATADOS:
ENSINO MEDIO
Aline Gabrielly Gonçalves Ripardo
Vigência: 14/03/2017 a 13/03/2018.
Bruno Ricardo do Nascimento Damião
Vigência: 02/02/2017 a 01/02/2018.
Davi Borges da Silva
Vigência: 22/03/2017 a 31/12/2017.
Gabriel Guimarães de Lima
Vigência: 16/03/2017 a 15/03/2018.
Kezia Icker Pacatuba
Vigência: 17/04/2017 a 31/12/2017.
Leonardo Rodrigues da Silva Chaves
Vigência: 20/03/2017 a 19/03/2018.
Luiz Henrick Junker dos Santos
Vigência: 06/02/2017 a 07/12/2017.
Marcelly Ketellin Guss Rigueti
Vigência: 10/04/2017 a 31/12/2017.
Pablo Ferreira Lopes
Vigência: 27/03/2017 a 26/03/2018.
Pedro Henrique Martins Kunzendorff
Vigência: 04/05/2017 a 03/05/2018.
Sofia Dias Nunes
Vigência: 15/05/2017 a 31/12/2017.
Victor Feu Vieira
Vigência: 04/05/2017 a 03/05/2018.
Yan Carlos dos Santos Ferreira
Vigência: 05/04/2017 a 31/12/2017.
ENSINO SUPERIOR
Aline Rangel Mazega
Vigência: 03/04/2017 a 02/04/2018.
Amanda Guedes Drumond
Vigência: 29/03/2017 a 28/03/2018.
Andre Luiz Porphirio Oliveira
Vigência: 03/05/2017 a 02/05/2018.
Brayan Hezio Braga da Silva
Vigência: 22/03/2017 a 21/03/2018.
Carlos Eduardo Delboni Nascimento
Vigência: 06/03/2017 a 05/03/2018.
Carlos Matheus de Souza
Vigência: 26/01/2017 a 25/01/2018.
Daniel Ferreira Selga
Vigência: 09/02/2017 a 08/02/2018.
Debora Alcantara Cabral
Vigência: 04/05/2017 a 03/05/2018.
Debora Frolich Ferreira
Vigência: 10/05/2017 a 09/05/2018.
Diego da Vitoria Dias
Vigência: 25/04/2017 a 24/04/2018.
Eduardo Cristhian da Silva Filho
Vigência: 27/03/2017 a 26/03/2018.
Eric Lempe Perin
Vigência: 14/03/2017 a 13/03/2018.
Evson Custodio Oliveira
Vigência: 17/04/2017 a 16/04/2018.
Filipe Barbosa de Jesus
Vigência: 17/04/2017 a 16/04/2018.
Gabriel Alberto Azeredo
Vigência: 27/03/2017 a 26/03/2018.
Hillgner Kaptzky Lima Forza
Vigência: 10/04/2017 a 09/04/2018.
Igor Santos Machado
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Vigência: 08/05/2017 a 07/05/2018.
João Pedro Wolf Carvalho
Vigência: 27/03/2017 a 22/01/2018.
João Vitor Bragança de Oliveira
Vigência: 06/02/2017 a 05/02/2018.
Lidia Vieira Alcantara
Vigência: 09/03/2017 a 17/08/2017.
Lindiane Santos Maciel
Vigência: 10/04/2017 a 09/04/2018.
Lucas Negreiro Coradine
Vigência: 06/03/2017 a 05/03/2018.
Maria Luiza Mageski Altafim
Vigência: 02/05/2017 a 01/05/2018.
Mariana Dallapicula Monfradini Marques
Vigência: 02/05/2017 a 01/05/2018.
Pamela Graziele de Almeida Figueira
Vigência: 04/04/2017 a 03/04/2018.
Rafael de Oliveira Costa
Vigência: 06/03/2017 a 05/03/2018.
Rebecca Alves Rocha
Vigência: 01/02/2017 a 31/01/2018.
Sara Oliveira de Andrade
Vigência: 15/05/2017 a 14/05/2018.
Sulamita Reis Henrique
Vigência: 20/03/2017 a 19/03/2018.
Taylon Henrique Alves Simões
Vigência: 07/03/2017 a 06/03/2018.
Tiago Fiorese
Vigência: 01/02/2017 a 31/01/2018.
Valdirene Matias Santos
Vigência: 20/03/2017 a 19/03/2018.
Victor Netto Rangel
Vigência: 18/04/2017 a 17/04/2018.
Vinicius Gabriel Barth
Vigência: 06/02/2017 a 05/02/2018.
Yasmin Alves Jabour
Vigência: 26/01/2017 a 25/01/2018.
VALOR MENSAL DA BOLSA:
Fixado pelo Art. 8º, inciso I e II, § 1º da Resolução TCEES nº 208,
de 21/02/06, publicada no Diário Oficial de 23/02/06, alterada pela
Portaria N nº 09, de 23/02/2012.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: ATIVIDADE 2.018 – ELEMENTO
DE DESPESA 3.3.90.36.
RESPALDO LEGAL: Lei Federal nº 11.788, de 25.09.2008,
Resolução TC nº 208, de 21/02/06 e Instrução Normativa TC nº 12,
de 29/01/2009.
Vitória, 17 de maio de 2017.
Bianca Tristão Sandri
Secretária da Secretaria de Gestão de Pessoas
Ciente e de acordo.
Data supra
FABIANO VALLE BARROS
Diretor-Geral de Secretaria
Resumo do Contrato nº 020/2017
Processo TC-9867/2016
CONTRATANTE: Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo.
CONTRATADA: Portac Elevadores Indústria e Comércio Ltda. ME
OBJETO: Contratação de empresa especializada no fornecimento,
montagem e instalação de plataforma elevatória de acessibilidade..
VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$ 33.400,00 (trinta e três mil e
quatrocentos reais).
VIGÊNCIA: 240 (duzentos e quarenta dias), ao dia seguinte da
publicação do extrato do Contrato no Diário Oficial Eletrônico do
TCEES.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Ação: 1010
Elemento de Despesa: 4.4.90.51
Vitória, 05 de maio de 2017.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO AUTORIZADO
CONFORME ART.1º E 2º DA LEI COMPLEMENTAR 046/94
Périodo: ABRIL/2017
MATR

SERVIDOR

203203

ANA PAULA COVRE

203647

JOÃO HENRIQUE R. WESTPHAL

HORAS
EXTRAS
01:00 (mar)
18:47 (abr)
1:48 (mar)
11:59 (abr)
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203036
203667
203037
202773
203555
203641
203620
203587
203531
202611
202956
202855
203068
203543

RENATA CRISTINA DE CARVALHO JUNQUEIRA
MAYTÊ CARDOSO AGUIAR
REGINA CÉLIA DE A. FOGOS
CLOTILDE NUNES
VITOR LESSA
RAFAEL IGNES TRISTÃO
BRUNO A. G.DA SILVA
CRISTINA WEBER AMBRÓSIO
JOSÉ CARLOS CAMPANA FILHO
MARIA ESTER SOARES XAVIER
OCTÁVIO AMARO R.DA M.JUNIOR
ELIZABETH MARIA KLIPPEL A.PEREIRA
FERNANDO SHULTZ L.GUIMARÃES
JASIOMAR OLIVEIRA DE SOUZA

24:09
24:35
29:32
30:00
25:57
31:30
09:38
04:48
15:16
11:22
09:16
13:37
22:00
30:00

[ATOS DA DIRETORIA GERAL DE SECRETARIA]
RESUMOS DE CONVÊNIOS PARA REALIZAÇÃO DE ESTÁGIO
SUPERVISIONADO.
CONVENENTES: Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo e
a seguinte Entidade de Ensino:
ENSINO MEDIO
Centro de Especialização e Desenvolvimento Técnico LTDA –
CEDTEC, Centro Educacional União de Professores LTDA – Ensino
Fundamental e Medio, (UP de Vila Velha), EEEFM “Irmã Maria
Horta”, EEEFM “Antonio José Peixoto Miguel e Centro Educacional
Radier.
PRAZO: de 04 (quatro) anos, respectivamente, a contar
de06/02/2017,
17/02/2017,
22/03/2017,
17/04/2017
e
04/05/2017.
ENSINO SUPERIOR
Centro de Ensino Superior FABRA, mantenedora da Escola de
Ensino Superior FABRA, Sociedade Técnica Educacional da Lapa
LTDA, Mantenedora da Faculdade Educacional da Lapa – FAEL e
Escola São Geraldo LTDA (Multivix Cariacica).
PRAZO: de 04 (quatro) anos, respectivamente, a contar de
20/03/2017, 20/03/2017 e 04/05/2017.
OBJETO: Realização de estágio supervisionado para fins de
formação e aperfeiçoamento prático aos alunos regularmente
matriculados nos cursos de nível médio, técnico e superior,
com concessão de bolsa de complementação educacional, cuja
importância mensal está fixada na Resolução 208 do Tribunal de
Contas do Estado do Espírito Santo, publicada no Diário Oficial de
23/02/06, alterada pela Portaria N nº 24, de 28/05/08 e Portaria N
nº 09, de 23/02/2012.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
ATIVIDADE 2.018 – ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.36.
RESPALDO LEGAL: Lei Federal
n º 11.788/2008 de 25/09/2008,
Resolução TC nº 208, de 21/02/2006 e Instrução Normativa TC nº
12, de 29/01/2009.
Vitória, 17 de maio de 2017.
BIANCA TRISTÃO SANDRI
Secretária da Secretaria de Gestão de Pessoas
Ciente e de acordo.
Data supra
FABIANO VALLE BARROS
Diretor-Geral de Secretaria
RESUMO
DAS
PRORROGAÇÕES
DOS
TERMOS
DE
COMPROMISSO
DE
ESTÁGIO
DE
COMPLEMENTAÇÃO
EDUCACIONAL
CONTRATANTE: TRIBUNAL DE
CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
CONTRATADOS:
ENSINO MEDIO
Amanda Silva Nogueira
Vigência: 06/04/2017 a 05/04/2018.
Hellen Cristine Godoy
Vigência: 01/02/2017 a 31/12/2017.
Henrique Santos da Costa
Vigência: 08/03/2017 a 31/12/2017.
Maria Eduarda Barbosa da Silva
Vigência: 06/04/2017 a 31/12/2017.
Millena Queiros Theodora dos Santos
Vigência: 15/02/2017 a 14/02/2018.
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Renan Nascimento Campos
Vigência: 01/02/2017 a 31/12/2017.
Rian Moreira Lima
Vigência: 07/04/2017 a 31/12/2017.
Vitor Emanuell Bourguignon Pausen Cardoso
Vigência: 18/05/2017 a 31/12/2017.
ENSINO SUPERIOR
Brenda Borges de Andrade
Vigência: 18/02/2017 a 17/02/2018.
Bruna Saib Chequer Rizo
Vigência: 17/03/2017 a 16/03/2018.
Fernando Barbosa Guimarães
Vigência: 03/02/2017 a 02/02/2018.
Franco de Carvalho de Biase Ferrari
Vigência: 01/03/2017 a 28/02/2018.
Gilberto Raizem Spalenza
Vigência: 09/05/2017 a 08/05/2018.
Hiara Martins de Souza
Vigência: 09/03/2017 a 08/03/2018.
João Antonio Barbosa Neto
Vigência: 01/03/2017 a 28/02/2018.
João Camilo Gomes Rossoni
Vigência: 27/04/2017 a 26/04/2018.
José Renato Barbosa Simão
Vigência: 16/03/2017 a 15/03/2018.
Julia Bravo
Vigência: 25/04/2017 a 24/04/2018.
Julia Castello Ribeiro
Vigência: 14/03/2017 a 13/03/2018.
Kleber dos Santos Vasconcelos
Vigência: 01/04/2017 a 31/03/2018.
Lorenza dos Santos Barbosa
Vigência: 30/05/2017 a 29/05/2018.
Luiz Carlos Prest Junior
Vigência: 07/03/2017 a 06/03/2018.
Ramon Honorato Ferrerez
Vigência: 03/02/2017 a 02/02/2018.
Rhaiza Guimarães Acha
Vigência: 04/02/2017 a 03/02/2018.
Renan Emery Cade Poloni
Vigência: 22/02/2017 a 21/02/2018.
Rennan Cunha Piccoli
Vigência: 03/02/2017 a 02/02/2018.
Thalita Xavier Melotti
Vigência: 18/04/2017 a 17/04/2018.
Yuri Pimentel Coelho
Vigência: 21/03/2017 a 20/03/2018.
VALOR MENSAL DA BOLSA:
Fixado pelo Art. 8º, inciso I e II, § 1º da Resolução TCEES nº 208,
de 21/02/06, publicada no Diário Oficial de 23/02/06, alterada pela
Portaria N nº 09, de 23/02/2012.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: ATIVIDADE: 2.018
ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.36.
RESPALDO LEGAL: Lei Federal nº 11.788, de 25.09.2008,
Resolução TC nº 208, de 21/02/06 e Instrução Normativa TC nº 12,
de 29/01/2009.
Vitória, 17 de maio de 2017.
BIANCA TRISTÃO SANDRI
Secretária da Secretaria de Gestão de Pessoas
Ciente e de acordo.
Data supra
FABIANO VALLE BARROS
Diretor-Geral de Secretaria
RESUMO DAS RESCISÕES DOS TERMOS DE COMPROMISSO
DE ESTÁGIO DE COMPLEMENTAÇÃO EDUCACIONAL
O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO RESCINDE o Termo de Compromisso de Estágio de Complementação
Educacional dos estagiários abaixo:
- Conforme cláusula décima oitava, alínea “b”, do referido termo
de compromisso:
ENSINO MEDIO
Caio Lopes Felipe, a partir de 25/04/2017.
ENSINO SUPERIOR
Nabila Ramos de Carvalho, a partir de 09/03/2017.
- Conforme cláusula décima oitava, alínea “d”, do referido termo
de compromisso:
ENSINO MEDIO
Davi Borges da Silva, a partir de 22/03/2017.
Gabriel da Silva Cordeiro, a partir de 07/03/2017.
www.tce.es.gov.br
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Luiz Henrick Junker dos Santos, a partir de 02/02/2017.
ENSINO SUPERIOR
Amanda Gaspar Citty, a partir de 30/01/2017.
Anna Lara Matos Souza, a partir de 07/04/2017.
Carlos Augusto Alcantara Santiago, a partir de 13/02/2017.
Evson Custodio Oliveira, a partir de 01/05/2017.
Higor Guimaraes Bissoli, a partir de 21/02/2017.
Hillgner Kaptzky Lima Forza, a partir de 13/02/2017.
João Pedro Wolf Carvalho, a partir de 27/03/2017.
Lidia Vieira Alcantara, a partir de 09/03/2017.
Lucas Pinheiro Badaro Moreira, a partir de 20/01/2017.
Mariane Ferreira de Souza, a partir de 01/02/2017.
Mateus Scardua, a partir de 03/04/2017.
Misael Brunoro Thome, a partir de 01/03/2017.
Ramon Pereira Cunha, a partir de 17/02/2017.
Renata de Aguiar Matar, a partir de 09/02/2017.
Rennan Cunha Piccoli, a partir de 13/03/2017.
ENSINO MEDIO
Daiana Santos da Costa, a partir de 01/01/2017.
Davi Ofranti Zimerer, a partir de 01/01/2017.
- Conforme cláusula décima oitava, alínea “e”, do referido termo
de compromisso:
ENSINO SUPERIOR
Thales Vinicius Guilherme, a partir de 27/01/2017.
- Conforme cláusula décima oitava, alínea “g”, do referido termo
de compromisso:
ENSINO MEDIO
Diego Renato Gravel Vieira, a partir de 14/04/2017.
Victor Alves de Oliveira Mendes, a partir de 28/03/2017.
Vitória, 17 de maio de 2017.
BIANCA TRISTÃO SANDRI
Secretária da Secretaria de Gestão de Pessoas
Ciente e de acordo.
Data supra
FABIANO VALLE BARROS
Diretor-Geral de Secretaria

[ATOS DA SECRETARIA GERAL DAS SESSÕES]
REPUBLICAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO POR INCORREÇÃO ANTERIOR
– PROCESSO - TC- 1827/2017
JURISDICIONADO - CÂMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ASSUNTO - PEDIDO DE REEXAME
RECORRENTE - MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS
RESPONSÁVEL - DORLEY FONTÃO DA CRUZ
ADVOGADOS: - ALTAMIRO THADEU FRONTINO SOBREIRO (OAB-ES 15.786) E GREGÓRIO RIBEIRO DA SILVA (OAB-ES 16.046)
REFERÊNCIA: - PROCESSO TC 7.914/2010 (AUDITORIA OR-

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

DINÁRIA)
ACÓRDÃO TC 947/2016-PLENÁRIO
Fica o Senhor DORLEY FONTÃO DA CRUZ, por seus advogados
(ALTAMIRO THADEU FRONTINO SOBREIRO (OAB-ES 15.786) E
GREGÓRIO RIBEIRO DA SILVA (OAB-ES 16.046), 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)
NOTIFICAÇÃO
- PROCESSO: TC 2.376/2017
JURISDICIONADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO
ASSUNTO: RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO
RECORRENTE: EDECIR FELIPE
ADVOGADOS: BARBARA DALLA BERNADINA LACOURT (OAB-ES 14.469) AMANDA LOYOLA GOULART (OAB-ES 24.474)
PROC. REF.: TC 2.915/2009 – ACÓRDÃO TC – 1259/2016
Fica o Senhor EDECIR FELIPE, por suas advogadas BARBARA
DALLA BERNADINA LACOURT (OAB-ES 14.469) AMANDA
LOYOLA GOULART (OAB-ES 24.474), notificado da Decisão
Monocrática 00549/2017-5, prolatada pelo Conselheiro Domingos
Augusto Taufner, nos autos do Processo TC 2.376/2017, que deferiu a solicitação, concedendo-lhe o prazo de 10 (dez) dias¸
para apresentar os documentos que entender pertinentes para a
instrução destes autos.
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário Geral das Sessões
TERMO DE NOTIFICAÇÃO
Processo:
Assunto:
Jurisdicionado:
Responsável(is):

TC-3745/2016
Prestação de Contas Anual de Prefeito
Prefeitura de Guarapari
Orly Gomes da Silva

Fica o senhor Orly Gomes da Silva, ex-Prefeito de Guarapari, NOTIFICADO do deferimento do pedido de prorrogação de prazo
para atendimento ao Termo de Citação 215/2017 por 30 (trinta)
dias, contados da data desta publicação, nos termos da Decisão Monocrática DECM-586/2017, prolatada no processo em
epígrafe, que trata de Prestação de Contas Anual de Prefeito, referente ao exercício de 2015.
Registramos que os autos se encontram nesta Secretaria Geral das
Sessões.
Vitória, 18 de maio de 2017.
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-Geral das Sessões
(Por delegação – Portaria n°021/2011)
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