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NOTIFICAÇÃO do conteúdo dispositivo da(s) Decisão(ões) abaixo,
nos termos do artigo 66, parágrafo único, da Lei Complementar
nº 621/2012, encontrando-se os autos na Secretaria Geral das
Sessões do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo.
DECISÃO 01506/2017-9
PROCESSO TC-01167/2017-1
Responsáveis: Theodorico de Assis Ferraço, Enivaldo Euzébio dos
Anjos e Raquel Ferreira Mageste Lessa.
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL (3° QUADRIMESTRE DE
2016) – JURISDICIONADO: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – ENCAMINHAR CÓPIAS –
CERTIFICAR CUMPRIMENTO DA DELIBERAÇÃO CONSTANTE
DA DECISÃO 1774/2016 – À ÁREA TÉCNICA.
O EXMO. SR, RELATOR CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN:
RELATÓRIO
Tratam-se os autos de Relatório de Gestão Fiscal referente ao
3º Quadrimestre de 2016, oriundo da Assembleia Legislativa,
de responsabilidade dos senhores Theodorico de Assis Ferraço –
Presidente, Enivaldo Euzébio dos Anjos – 1º Secretário e Raquel
Ferreira Mageste Lessa – 2º Secretário, através do ofício GP Nº
019/2017 em 30 de janeiro de 2017, protocolo 01066/2017-7.
A SecexGoverno – Secretaria de Controle Externo de Macroavaliação
Governamental - elaborou o Relatório Técnico 00124/2017-4,
concluindo da seguinte forma:
10 CONCLUSÃO
As conferências e análises realizadas no Relatório de Gestão Fiscal
da Assembleia Legislativa do Estado, referente ao 3ºquadrimestre
de 2016, contatou que a Assembleia Legislativa publicou o Relatório
de Gestão Fiscal, referente ao 3º quadrimestre de 2016, no Diário
Oficial do Estado, dentro do prazo estabelecido pelo artigo 55, §2º,
da LRF e PortariaSTNnº533/2014, e encaminhou declaração de sua
publicação ao TCEES, dentro do prazo estabelecido na Resolução
TCEES nº 162/01, conforme Processo TC-1167/2016 (vide seção
2).
Com base nos extratos dos demonstrativos publicados, constatouse que o Relatório de Gestão Fiscal da Assembleia Legislativa
apresenta todas as assinaturas exigidas pelo artigo 54 da LRF (vide
seção 3).
Em consulta ao site da Secretária do Tesouro Nacional (STN),

observou-se que a Assembleia Legislativa disponibilizou o Relatório
de Gestão Fiscal referente ao 3º quadrimestre de 2016no Sistema
de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro –
Siconfi, em27/01/2017,cumprindo o prazo do artigo 6º, inciso II,
da Portaria STN nº 743/2015(vide seção 4).
Constatou-se que o percentual da despesa total com pessoal,
para fins de apuração do limite, de 1,26%, publicado pela
Assembleia Legislativa, é o mesmo apurado pelo TCEES, sendo
inferior ao limite Legal (1,70%), ao limite Prudencial (1,615%) e
ao “limite” de Alerta (1,53%), todos estabelecidos na LRF (vide
seção 5).
Observou-se que, em 31 de dezembro de 2016, a disponibilidade de
caixa líquida antes da inscrição em restos a pagar não processados
dos recursos não vinculados foi da ordem de R$ 39.080.254,96,
enquanto a dos recursos vinculados registrou saldo zero. A
inscrição em restos a pagar empenhados e não liquidados do
exercício dos recursos não vinculados apresentou o montante de R$
841.112,03, enquanto a dos recursos vinculados apresentou saldo
zero, mesmo valores apurados pela Assembleia Legislativa. Com
base nos dados publicados pela Assembleia Legislativa do Estado
e os dados apurados pelo TCEES, constatou-se que, do ponto de
vista estritamente fiscal, a Assembleia Legislativa do Estado possui
liquidez para arcar com seus compromissos financeiros (vide
seção 6).
Verificou-se que o Demonstrativo simplificado do relatório de
gestão fiscal da Assembleia Legislativa publicado apresentou de
forma resumida as informações do RGF relativo ao 3º quadrimestre
de 2016 (vide seção 7).
Quanto à avaliação da transparência da gestão fiscal da
Assembleia Legislativa do Estado, verificou-se que quanto aos
quesitos avaliados relativos à Transparência previstos na LRF, a
Assembleia Legislativa do Estado cumpriu 100% das exigências
avaliadas, conforme itens elencados no apêndice C deste relatório.
Em 2015, a avaliação da transparência da gestão fiscal da Assembleia
Legislativa do Estado, registrou que o Órgão cumpria apenas 6% das
exigências relativas à Transparência previstas na LRF, evidenciando,
portanto, que a Assembleia Legislativa implementou as medidas
necessárias para ampliar o rol de informações financeiras e
orçamentárias disponibilizadas no sítio da Assembleia Legislativa
do Estado (vide seção 8).
Certifica-se o cumprimento da deliberação constante da Decisão
TC-1774/2016 – Plenário nos autos do TC 987/2016, possibilitando
a conclusão do monitoramento quanto a determinação, nos termos
da Resolução TC nº 278, de 4 de novembro de 2014 (vide seção 9).
Por fim, verificou-se que a Assembleia Legislativa não se encontra
em nenhuma hipótese dos incisos I e IV do artigo 5º da Lei
10.028/200, que estabelecem os casos de infração administrativa
contra as leis de finanças públicas.
Ato contínuo a SecexGoverno elaborou a Manifestação Técnica
00338/2017-1, acolhendo integralmente o referido Relatório
Técnico.
2. FUNDAMENTAÇÃO
Examinando os autos, verifico que o mesmo se encontra
devidamente instruído, portanto, apto a um julgamento de mérito,
eis que observados todos os trâmites legais e regimentais.
Constata-se, com base nas considerações exaradas pela área
técnica, que o Poder Legislativo Estadual cumpriu com os limites de
gastos com pessoal, cujo percentual foi de 1,26%, sendo inferior
ao limite legal (1,70%), ao limite prudencial (1,615%) e ao limite
de alerta (1,53%), todos da LRF.
Diante do exposto, tomo como razões de decidir as constantes
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do Relatório Técnico 00124/2017-4, encampado pela
Manifestação Técnica 00338/2017-1, cuja conclusão transcrevo
a seguir:
PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Considerando
o
exposto
neste
Relatório
sugere-se
o
encaminhamento do presente Relatório Técnico ao Conselheiro
Relator com a proposição da seguinte medida:
Considerando os termos da Resolução TC nº 278 de 4 de novembro de
2014, certificar o cumprimento da deliberação constante da Decisão
TC-1774/2016 – Plenário nos autos do TC 987/2016, possibilitando
a conclusão do monitoramento quanto a sua determinação.
3. CONCLUSÃO
Ante todo exposto, observados os trâmites legais, acompanhando
o entendimento exarado pela Área Técnica acerca do Relatório de
Gestão Fiscal - RGF da Assembleia Legislativa do Estado do
Espírito Santo, referente ao 3º quadrimestre de 2016, tendo
em vista que este não se enquadra na situação mencionada no
inciso II do § 1º do art. 59 da LRF, em que o legislador impôs aos
Tribunais de Contas o dever de alertar aos órgãos públicos sempre
que as respectivas despesas totais com pessoal ultrapassarem 90%
do limite estabelecido na LRF, VOTO:
Pelo encaminhamento de cópia do Relatório Técnico
00124/2017-4, e da Manifestação Técnica 00338/2017-1 ao
responsável pelo Controle Interno da Assembleia Legislativa para
que conheça o teor da análise.
Considerando os termos da Resolução TC nº 278 de 4 de novembro
de 2014, certificar o cumprimento da deliberação constante
da Decisão TC-1774/2016 – Plenário nos autos do TC
987/2016, possibilitando a conclusão do monitoramento
quanto a sua determinação.
Ressalta-se a necessidade, por parte deste Tribunal, de retornar os
presentes autos à Secretaria de Controle Externo de Macroavaliação
Governamental – SecexGoverno - para ser apensado, futuramente,
à Prestação de Contas Anual da Assembleia Legislativa, em
atendimento ao art. 277, § 1º, do Regimento Interno (Resolução
TC-261/2013).
Vitória-ES, 27 de Março de 2017.
RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Conselheiro Relator
DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC 01167/20171, DECIDEM os srs. conselheiros do Tribunal de Contas do Estado
do Espírito Santo, na 12ª sessão ordinária do Plenário, realizada no
dia vinte e cinco de abril de dois mil e dezessete, à unanimidade,
nos termos do voto do relator, conselheiro Rodrigo Flávio Freire
Farias Chamoun:
Encaminhar cópia do Relatório Técnico 00124/2017-4 e da
Manifestação Técnica 00338/2017-1 ao responsável pelo
Controle Interno da Assembleia Legislativa para que conheça o teor
da análise.
Considerando os termos da Resolução TC nº 278 de 4 de novembro
de 2014, certificar o cumprimento da deliberação constante
da Decisão TC-1774/2016 – Plenário nos autos do TC
987/2016, possibilitando a conclusão do monitoramento
quanto a sua determinação.
Remeter os presentes autos à Secretaria de Controle Externo de
Macroavaliação Governamental – SecexGoverno para ser apensado,
futuramente, à Prestação de Contas Anual da Assembleia Legislativa,
em atendimento ao artigo 277, §1º, do Regimento Interno deste
Tribunal de Contas.
Sala das Sessões, 25 de abril de 2017.
Conselheiro SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
DECISÃO 02378/2017-1
PROCESSO TC-02730/2017-5
Responsável: Geraldo Luzia de Oliveira Junior
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (1°
BIMESTRE DE 2017) – JURISDICIONADO: PREFEITURA
MUNICIPAL DE CARIACICA – ALERTAR – DETERMINAR.
O EXMO. SR. RELATOR, CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN:
Trata-se do Relatório Resumido de Execução Orçamentária,
relativo ao 1º bimestre de 2017, da Prefeitura de Cariacica,
sob a responsabilidade do Sr. Geraldo Luzia de Oliveira Júnior,
que apresentou o não atingimento das metas de arrecadação,
Resultados Primário e Nominal.
Acolho a manifestação da Secretaria de Controle Externo de Contas
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– Secex Contas, consubstanciada na Instrução Técnica Inicial
nº 00390/2017-7, no sentido de que este Tribunal emita o
PARECER DE ALERTA, em cumprimento ao art. 59, § 1º, inciso I, da
LC 101/2000, conforme demonstrado na Instrução Técnica acima
mencionada.
Determino, ainda que o gestor adote as medidas constantes na
LC 101/2000, especialmente aquelas previstas no caput do art. 9°,
in verbis:
Art. 9o Se verificado, ao final de um bimestre, que a realização da
receita poderá não comportar o cumprimento das metas de
resultado primário ou nominal estabelecidas no Anexo de Metas
Fiscais, os Poderes e o Ministério Público promoverão, por ato
próprio e nos montantes necessários, nos trinta dias subsequentes,
limitação de empenho e movimentação financeira, segundo
os critérios fixados pela lei de diretrizes orçamentárias. (g.n.)
Ressalto que o não atendimento desta determinação pode
configurar infração administrativa, e implicará sanção de multa de
30% (trinta por cento) dos vencimentos anuais do agente que lhe
der causa, conforme disposição do art. 5º, inciso III c/c § 1º da Lei
10.028/2000, e inciso IV, do art. 135 da Lei Complementar Estadual
621/2012, cuja aplicação é de competência deste Tribunal.
Alerto, ainda, que omitir-se em ato de sua competência pode
caracterizar infração político-administrativa sujeita à “cassação de
mandato”, em julgamento proferido pela Câmara dos Vereadores,
conforme disposição contida no art. 4º, inciso VII, do Decreto-Lei
nº 201/1967.
Por fim, encaminhe-se ao atual responsável cópia integral da ITI
00390/2017-7 juntamente com esta decisão.
Em 11 de maio de 2017.
RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Conselheiro Relator
DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC 02730/20175, DECIDE o Plenário do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, na 20ª sessão ordinária, realizada no dia vinte e sete de
junho de dois mil e dezessete, à unanimidade, nos termos do voto
do relator, conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun:
Emitir parecer de alerta em cumprimento ao art. 59, § 1º, inciso
I, da LC 101/2000, conforme demonstrado na Instrução Técnica
acima mencionada;
Determinar que o gestor adote as medidas constantes na LC
101/2000, especialmente aquelas previstas no caput do art. 9°, in
verbis:
Art. 9o Se verificado, ao final de um bimestre, que a realização da
receita poderá não comportar o cumprimento das metas de
resultado primário ou nominal estabelecidas no Anexo de Metas
Fiscais, os Poderes e o Ministério Público promoverão, por ato
próprio e nos montantes necessários, nos trinta dias subsequentes,
limitação de empenho e movimentação financeira, segundo
os critérios fixados pela lei de diretrizes orçamentárias. (g.n.);
Ressaltar que o não atendimento desta determinação pode
configurar infração administrativa, e implicará sanção de multa de
30% (trinta por cento) dos vencimentos anuais do agente que lhe
der causa, conforme disposição do art. 5º, inciso III c/c § 1º da Lei
10.028/2000, e inciso IV, do art. 135 da Lei Complementar Estadual
621/2012, cuja aplicação é de competência deste Tribunal;
Alertar, ainda, que omitir-se em ato de sua competência pode
caracterizar infração político-administrativa sujeita à “cassação de
mandato”, em julgamento proferido pela Câmara dos Vereadores,
conforme disposição contida no art. 4º, inciso VII, do Decreto-Lei
nº 201/1967;
Encaminhar ao atual responsável cópia integral da ITI 00390/20177 juntamente com esta decisão.
Sala das Sessões, 27 de junho de 2017.
Conselheiro SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
DECISÃO 02467/2017-4
PROCESSO TC-02798/2017-3
Responsável: Audifax Charles Pimente Barcelos
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (1°
BIMESTRE DE 2017) – JURISDICIONADO: PREFEITURA
MUNICIPAL DE SERRA – ALERTAR – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. RELATOR, CONSELHEIRO SUBSTITUTO MARCO
ANTONIO DA SILVA:
Cuidam os autos do Relatório Resumido da Execução
Orçamentária - RREO, referente ao 1º bimestre do exercício de
2017, da Prefeitura Municipal de Serra, sob a responsabilidade do
www.tce.es.gov.br
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Sr. Audifax Charles Pimentel Barcelos.
Conforme narrado na Instrução Técnica Inicial – ITI 00415/20173, de uma meta bimestral de arrecadação de R$ 180.987.771,00,
prevista na Lei de Diretrizes Orçamentárias, o Poder Executivo
Municipal realizou R$ 166.073.840,49.
Assim sendo, a área técnica, em atendimento ao disposto no art.
59, da Lei Complementar nº 101/2000, sugere emissão de alerta,
bem como o arquivamento dos autos.
O Ministério Público Especial de Contas, através do Procurador,
Dr. Luciano Vieira, nos termos do Parecer PPJC 02643/2017-4, em
consonância com a área técnica, pugnou no mesmo sentido.
Conforme regular distribuição vieram os autos a este Magistrado de
Contas para emissão de relatório e voto para efeito de deliberação
do Plenário deste Egrégio Tribunal de Contas, na forma do art. 29
do Regimento Interno, Resolução TC nº 261/2013.
É o sucinto relatório.
VOTO
Da análise dos autos, verifico que assiste razão à área técnica e
o Parquet de Contas quando opinaram pela emissão de alerta e o
arquivamento dos autos.
Ocorre que a Lei de Responsabilidade Fiscal em seu artigo 59, § 1º,
inciso I, estabelece:
Art. 59. O Poder Legislativo, diretamente ou com o auxílio dos
Tribunais de Contas, e o sistema de controle interno de cada Poder
e do Ministério Público, fiscalizarão o cumprimento das normas
desta Lei Complementar, com ênfase no que se refere a:
[...]
§ 1o Os Tribunais de Contas alertarão os Poderes ou órgãos
referidos no art. 20 quando constatarem:
I - a possibilidade de ocorrência das situações previstas no inciso II
do art. 4º e no art. 9º; - (g.n.).
Analisando-se as informações colacionadas, verifica-se que a
Prefeitura Municipal de Serra não cumpriu o estabelecido no Anexo
de Metas Fiscais da Lei de Diretrizes Orçamentárias, conforme
demonstrado na Instrução Técnica Inicial – ITI 00415/2017-3,
relativamente à meta bimestral de arrecadação.
Por todo o exposto, considerando as disposições contidas no art. 59,
§ 1º, I c/c os art. 9º e art. 13, da Lei Complementar nº 101/2000,
VOTO pela EMISSÃO DE ALERTA à Prefeitura Municipal de Serra,
por não ter cumprido as previsões de arrecadação do 1º bimestre
de 2017, com o consequente arquivamento dos presentes
autos.
É como voto.
Vitória, 04 de julho de 2017.
MARCO ANTONIO DA SILVA
Conselheiro Relator em Substituição
DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC 02798-3,
DECIDE o Plenário do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, na 21ª sessão ordinária, realizada no dia quatro de julho
de dois mil e dezessete, à unanimidade, nos termos do voto do
relator, conselheiro substituto Marco Antonio da Silva, emitir
parecer de alerta à Prefeitura Municipal de Serra, por não ter
cumprido as previsões de arrecadação do 1º bimestre de 2017,
com o consequente arquivamento dos presentes autos.
Sala das Sessões, 4 de julho de 2017.
Conselheiro SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
DECISÃO 02751/2017-1
PROCESSO TC-06895/2012-9
Responsáveis: Norma Ayub Alves, Eder Botelho da Fonseca e
Paulo José Azevedo Branco
CONTROLE EXTERNO – FISCALIZAÇÃO – REPRESENTAÇÃO –
JURISDICIONADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM
– SOBRESTAR OS PRESENTES AUTOS ATÉ JULGAMENTO DO
PROCESSO DE INCIDENTE DE PREJULGADO TC 6603/2016.
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
24ª SESSÃO PLENÁRIA 25/07/2017
DISCUSSÃO DO PROCESSO TC-6895/2012
RELATOR: CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
O SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
- Senhor presidente, só solicitar ao eminente conselheiro Sérgio
Borges, sobre a divergência, onde está exatamente?
O SR. PRESIDENTE, CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB
FERREIRA PINTO – Sua excelência propõe uma diligência
notificando o Deputado Theodorico Ferraço sobre manifestação de
ingresso nos autos, como terceiro interessado.
O SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES -
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Porque tinha sido solicitado pela senhora Norma, mas ele tem que
anuir.
O SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
- Sim. Mas, então, não há divergência com nenhuma manifestação
da área técnica e ministerial.
O SR. PRESIDENTE, CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB
FERREIRA PINTO - É uma divergência de encaminhamento,
excelência. Uma vez que sua excelência não está julgando o mérito,
está propondo um encaminhamento.
O SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
- Senhor presidente, tem uma outra questão preliminar também.
Já estamos analisando o julgamento, o prejulgado que cuida, entre
outros também, de assuntos relacionados a este processo. E, ao se
decidir pelo prejulgado, este Plenário decidiu pelo sobrestamento
de todos os outros processos relacionados ao tema, que é o caso
deste processo.
O SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES Presidente, se houver aquiescência do Plenário, vamos sobrestar.
O SR. PRESIDENTE, CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB
FERREIRA PINTO - Aguardar o julgamento do prejulgado
para, então, dar encaminhamento. É adequado. Fica sobrestado,
aguardando o julgamento do prejulgado. (final)
DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do processo TC-06895/2012,
DECIDE a Plenário do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, na 24ª sessão ordinária, realizada no dia vinte e cinco de
julho de dois mil e dezessete, à unanimidade, nos termos das Notas
Taquigráficas, sobrestar a presente representação, aguardando o
julgamento do processo de incidente de prejulgado TC 6603/2016.
Sala das Sessões, 25 de julho de 2017.
Conselheiro SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
DECISÃO 03214/2017-9
PROCESSO TC-02254/2014-2
Consulente: José Tavares de Moura
CONSULTA – JURISDICIONADO: PREFEITURA MUNICIPAL
DE IBITIRAMA – SOBRESTAR.
DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do processo TC-02254/20142, DECIDE o Plenário do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, em sua 25ª sessão ordinária, realizada no dia vinte e dois
de agosto de dois mil e dezessete, conforme decidido em sessão
plenária, sobrestar os presentes autos até o julgamento do
processo de Incidente de Prejulgado TC 6603/2016.
Sala das Sessões, 1 de agosto de 2017.
Conselheiro SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
DECISÃO TC-03501/2017-1 - PLENÁRIO
PROCESSO:
TC 1166/2017
CLASSIFICAÇÃO:
Relatório de Gestão Fiscal
UNIDADE GESTORA
Ministério Público do Estado do
Espírito Santo
PERÍODO:
3º quadrimestre de 2016
RESPONSÁVEIS:
Eder Pontes da Silva e Elda
Márcia Moraes Spedo
EMENTA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL 3º QUADRIMESTRE –
EXERCÍCIO DE 2016 – 1) CERTIFICAR – 2) ENCAMINHAMENTOS
– 3) APENSAR À PCA DO MPES – 4) ARQUIVAR
O EXMO. SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER:
RELATÓRIO
Trata o presente processo de Relatório de Gestão Fiscal referente
ao 3º Quadrimestre de 2016, do Ministério Público do Estado do
Espírito Santo, de responsabilidade dos senhores Eder Pontes da
Silva (período: 01/01/2016 a 30/04/2016) e Elda Márcia Moraes
Spedo (período 01/05/2016 a 31/12/2016)
Na análise da Secretaria de Controle Externo de Macroavaliação
Governamental (SecexGoverno), através do Relatório Técnico
nº 00188/2017-4 e Manifestação Técnica nº 00426/2017-1,
verificou-se que o percentual de 1,84% publicado pelo Ministério
Público Estadual, é o mesmo apurado pelo TCEES, sendo inferior
ao limite Legal (2,00%) e ao limite Prudencial (1,90%). Contudo,
atingiu o “limite” de Alerta (1,80%) correspondente a 90%
(noventa por cento) do limite legal estabelecido na LRF, devendo
ser emitido “ALERTA”, conforme determina o inciso II do § 1º do art.
59 da Lei Complementar 101/00. Assim, fora emitido Alerta ao
Ministério Público do Estado do Espírito Santo, por meio da Decisão
01440/2017, deste Plenário, disponibilizada no Diário Eletrônico
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do TCEES, no dia 15/05/2017.
Também se observou, em 31/12/2016, a disponibilidade de caixa
líquida antes da inscrição em restos a pagar não processados e
restos a pagar empenhados e não liquidados do exercício; a
avaliação da transparência da gestão fiscal quanto aos quesitos
avaliados relativos à Transparência previstos na LRF.
Verificou ainda o cumprimento da deliberação constante da Decisão
TC 1776/2016 – Plenário nos autos do Processo TC 943/2016,
possibilitando a conclusão do monitoramento quanto a sua
determinação.
Ao final apresentou as seguintes medidas:
Com fundamento no inciso II do § 1º do art. 59 da LRF, ALERTAR
o Ministério Público do Estado que o percentual da despesa total
com pessoal para fins de apuração do limite atingiu o “limite” de
Alerta (1,84%) correspondente a 90% (noventa por cento)
do limite legal estabelecido na LRF.
Certificar o cumprimento da determinação constante da Decisão
TC-1776/2016 – Plenário nos autos do TC-943/2016 (RGF do 3º
Quadrimestre de 2015).
O encaminhamento de cópia do Relatório Técnico (RT) 188/2017,
ao responsável pelo Controle Interno do Ministério Público Estadual
para que conheça o teor desta análise.
O Ministério Público de Contas se manifestou nos termos do
Parecer 03938/2017, pelo acolhimento do encaminhamento
proposto no Relatório Técnico 00188/2017-4 e na Manifestação
Técnica 00426/2017-1, bem como no Despacho 33687/2017-1.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
A Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF preconiza no art. 54 da Lei
Complementar 101/2000 (LRF), que ao final de cada quadrimestre
será emitido pela Procuradora-geral de Justiça do Estado do
Espírito Santo o Relatório de Gestão Fiscal (RGF) contendo os
demonstrativos definidos no art. 55.
O art. 3º da Resolução TC-162/2001, por sua vez, definiu a respeito
da remessa de cópia do RGF a esta Corte de Contas, estipulando,
como prazo de envio do relatório ao Tribunal de Contas, até 35 dias
após o encerramento do período correspondente.
As conferências e análises realizadas no Relatório de Gestão Fiscal
do Ministério Público Estadual, referente ao 3º quadrimestre
de 2016, constatou que o Ministério Público Estadual publicou o
referido Relatório de Gestão Fiscal, no Diário Oficial do Estado,
dentro do prazo estabelecido pelo artigo 55, §2º, da LRF e
Portaria STN nº 533/2014 e encaminhou a cópia de sua publicação
ao TCEES, dentro do prazo estabelecido na Resolução TCEES nº
162/01.
O art. 220, inciso I da Resolução nº 261/2013 do TCEES, Regimento
Interno, dispõe que no presente caso o Tribunal de Contas fiscalizará
o cumprimento das normas relativas à responsabilidade na gestão
fiscal estabelecidas na Lei Complementar Federal nº 101/2000 - Lei
de Responsabilidade Fiscal – LRF
A LRF preconiza no artigo 59, § 1º, inciso II, que o Tribunal de
Contas fiscalizará o cumprimento das normas de finanças públicas
voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal, devendo emitir
alerta aos Poderes ou órgãos públicos quando constatarem que o
montante da despesa total com pessoal ultrapassou 90% do limite:
Art. 59. O Poder Legislativo, diretamente ou com o auxílio dos
Tribunais de Contas, e o sistema de controle interno de cada Poder
e do Ministério Público, fiscalizarão o cumprimento das normas
desta Lei Complementar, com ênfase no que se refere a:
§ 1o Os Tribunais de Contas alertarão os Poderes ou órgãos referidos
no art. 20 quando constatarem
II - que o montante da despesa total com pessoal ultrapassou
90% (noventa por cento) do limite;
§ 2o Compete ainda aos Tribunais de Contas verificar os cálculos
dos limites da despesa total com pessoal de cada Poder e órgão
referido no art. 20
No relatório em exame, fora verificado que o percentual da
despesa total com pessoal, para fins de apuração do limite,
foi de 1,84%, publicado pelo Ministério Público Estadual, é o
mesmo verificado pelo TCEES. Constatado, portanto, inferior ao
limite Legal (2,00%) e ao limite Prudencial (1,90%), contudo
atingindo o “limite” de Alerta (1,80%) correspondente a 90%
(noventa por cento) do limite legal estabelecido na LRF, devendo
ser emitido “ALERTA”, conforme determina o inciso II do § 1º do art.
59 da Lei Complementar 101/00.
Nesse sentido, fora emitido Alerta ao Ministério Público do
Estado do Espírito Santo – Decisão 01440/2017, disponibilizada
no Diário Eletrônico do TCEES, no dia 15/05/2017.
A equipe técnica apurou ainda no RGF relativo ao 3º quadrimestre
de 2016 do Ministério Público do Estado:
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Que a disponibilidade de caixa líquida e de restos a pagar não
processados do ponto de vista estritamente fiscal, possui liquidez
para arcar com seus compromissos financeiros (vide seção 6).
Que o Demonstrativo simplificado publicado apresentou de forma
resumida as informações do RGF relativo ao 3º quadrimestre de
2016, as quais foram objeto de análise nos itens anteriores deste
relatório (vide seção 7):
Quanto à avaliação da transparência da gestão fiscal, referente
aos quesitos avaliados relativos à Transparência previstos na LRF,
cumpriu 100% das exigências avaliadas, conforme itens elencados
no Apêndice C deste relatório.
Certifica o cumprimento da deliberação constante da Decisão TC1776/2016 – Plenário nos autos do TC 943/2016, possibilitando a
conclusão do monitoramento quanto à determinação, nos termos
da Resolução TC nº 278, de 4 de novembro de 2014 (vide seção 9).
Por fim, verificou que o Ministério Público não se encontra em
nenhuma hipótese dos incisos I e IV do artigo 5º da Lei 10.028/200,
que estabelecem os casos de infração administrativa contra as leis
de finanças públicas.
Ante todo o exposto, acompanhando o entendimento da Área
Técnica e Ministério Público de Contas, VOTO por que seja adotada
a deliberação que ora submeto à apreciação deste Colegiado.
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Relator
1. DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, DECIDEM os Conselheiros
do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em
Sessão Colegiada, ante as razões expostas pelo Relator, em:
1. . Certificar o cumprimento da determinação constante da
Decisão TC-1776/2016 – Plenário nos autos do TC-943/2016
(RGF do 3º quadrimestre de 2015);
2. . Encaminhar cópia do Relatório Técnico (RT) 188/2017
ao responsável pelo Controle Interno do Ministério Público
Estadual, para que conheça o teor desta análise;
3. Retornar os presentes autos à Secretaria de Controle Externo
de Macroavaliação Governamental (SecexGoverno) para
ser apensado, futuramente, à Prestação de Contas Anual do
Ministério Público do Estado, em atendimento ao artigo 277, §
1º, do Regimento Interno (Resolução TC n. 261/2013);
4. Após o trânsito em julgado, arquivar os autos;
Unânime;
Data da Sessão: 05/09/2017 – 30ª sessão ordinária Plenária;
Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros presentes: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto
(presidente); Domingos Augusto Taufner (relator); Sebastião
Carlos Ranna de Macedo; Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun;
Sérgio Manoel Nader Borges.
4.2. Conselheiros substitutos presentes: Márcia Jaccoud Freitas;
João Luiz Cotta Lovatti.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
DECISÃO TC-03575/2017-3 - PLENÁRIO
PROCESSO TC:
5366/2017
JURISDICIONADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA
ASSUNTO:
REPRESENTAÇÃO
REPRESENTANTE:
GEO PIXEL GEOTECNOLOGIAS, CONSULADVOGADO:
TORIA E SERVIÇO LTDA.
RESPONSÁVEIS:
MARCUS FILIPE ARMOND DA COSTA NUNES (OAB/ES 21.282)
AUDIFAX CHARLES PIMENTEL BARCELOS
ALEXANDRE CAMILO FERNANDES VIANA
GIOVANNA DEMARCHI ROSA
REPRESENTAÇÃO – PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA –
PEDIDO DE CONCESSÃO DE TUTELA CAUTELAR – SUSPENSÃO
DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 75/2017 – PRESENÇA DOS
REQUISITOS AUTORIZATIVOS – RATIFICAÇÃO DA DECISÃO
MONOCRÁTICA N.º 01364/2017-6 – DEFERIMENTO DA
CAUTELAR – NOTIFICAÇÃO PARA CIÊNCIA E CUMPRIMENTO
Submeto à ratificação deste Plenário a Decisão Monocrática n.º
01364/2017-6, que trata de Representação com pedido de
concessão de medida cautelar, apresentada pela empresa Geo
Pixel Geotecnologias, Consultoria e Serviço Ltda., noticiando
a ocorrência de possíveis ilegalidades cometidas no âmbito do
Pregão Eletrônico n.º 75/2017, da Prefeitura Municipal de
Serra, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para
a prestação dos serviços de engenharia consultiva para execução
do monitoramento/recadastramento imobiliário georreferenciado
e atualização da planta genérica de valores georreferenciada, e
www.tce.es.gov.br
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demais atividades necessárias à execução das atividades que se
encontram descritas no Termo de Referência, no valor total de
R$ 10.827.050,00 (dez milhões, oitocentos e vinte e sete mil e
cinquenta reais), sob a responsabilidade dos Srs. Audifax Charles
Pimentel Barcelos (Prefeito Municipal), Giovanna Demarchi
Rosa (Pregoeira Oficial) e Alexandre Camilo Fernandes Viana
(Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos).
O representante insurge-se contra (i) a exigência de atestado
operacional acompanhado da CAT e (ii) previsão de prova de
conceito no edital, sem a prévia discriminação de critérios técnicos
e objetivos de avaliação.
Pugnou pela concessão de medida cautelar para suspender,
de imediato, o certame licitatório e, ao final, constatadas as
irregularidades, pela adequação ou anulação da licitação, com
eventual aplicação de penalidades aos responsáveis.
Inicialmente, por meio da Decisão Monocrática n.º 01181/20174, determinei a notificação dos Srs. Audifax Charles Pimentel
Barcelos, Alexandre Camilo Fernandes Viana e Giovanna Demarchi
Rosa, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, trouxessem aos autos
cópia integral do Processo Administrativo referente ao Pregão
Eletrônico n.º 75/2017, informando a fase em que se encontrava,
bem como para que apresentassem justificativas prévias acerca dos
fatos indicados na petição inicial.
Devidamente notificados, os responsáveis apresentaram suas
razões, assim como juntaram os documentos solicitados.
Encaminhados os autos à área técnica, a SecexEngenharia, por
meio da Manifestação Técnica n.º 01164/2017-1, opinou pelo
conhecimento da representação e pela concessão da tutela
cautelar pleiteada determinando a suspensão imediata do Pregão
Eletrônico n.º 75/2017, até ulterior decisão desta Corte.
Ante o exposto, considerando presentes os requisitos previstos
no art. 124, caput, da Lei Complementar n.º 621/2012,
correspondentes ao fundado receio de grave lesão ao erário
e ao risco de ineficácia da decisão de mérito, e com fulcro
no art. 124, parágrafo único, da mesma Lei Complementar n.º
621/2012, proferi a Decisão Monocrática n.º 01190/2017-3,
com o seguinte teor:
1 – CONHECER da Representação;
2 – CONCEDER A MEDIDA CAUTELAR pleiteada, para
determinar a imediata SUSPENSÃO da Concorrência Pública
n.º 003/2017, na fase em que se encontrar, ABSTENDO-SE de
homologar o certame e assinar/executar o contrato dele decorrente
até ulterior decisão desta Corte, com base no art. 125, inciso II, da
Lei Complementar n.º 621/2012;
3 – NOTIFICAR, na forma dos §§ 3º e 4º do art. 307 do RITCEES, o
Prefeito Municipal, Sr. AUDIFAX CHARLES PIMENTEL BARCELOS,
o Presidente da Comissão Permanente de Licitação de Obras e
Serviços, Sr. JEFFERSON ZANDONADI, e a Secretária Municipal
de Obras, Sr. JOÃO CARLOS MENESES, com urgência, no prazo
de 10 (dez) dias, para cumprirem a decisão, publicarem o extrato
na imprensa oficial, comunicarem ao Tribunal as providências
adotadas, e, querendo, pronunciarem-se sobre os indícios de
irregularidade, com a advertência de que o descumprimento da
decisão implicará a responsabilidade solidária por eventuais danos
e poderá resultar na aplicação de multa e na sustação do ato por
esta Casa e/ou Legislativo local, segundo dispõem os artigos 110,
111, §2º, e 126 da Lei Complementar n.º 621/2012;
4 – CIENTIFICAR o Ministério Público de Contas;
5 – CIENTIFICAR os representantes.
Pelo exposto, com fundamento no artigo 376, caput e parágrafo
único do RITCEES, VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a
minuta de deliberação que submeto à apreciação.
Em 05 de setembro de 2017.
MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Conselheira Substituta
1. DECISÃO
DECIDEM os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões
expostas pela Relatora, em:
1.1 RATIFICAR os termos expostos na Decisão Monocrática n.º
01190/2017-3;
1.2. Após os trâmites determinados, os autos deverão ser remetidos
à área técnica para instrução.
2. Unânime
3. Data da Sessão: 05/09/2017 – 30ª Sessão ordinária plenária.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros presentes: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto
(Presidente), Sebastião Carlos Ranna de Macedo, Domingos
Augusto Taufner, Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, Sérgio
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Manoel Nader Borges.
4.2. Conselheiros substitutos presentes: Márcia Jaccoud Freitas
(relatora) e João Luiz Cotta Lovatti.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente

[ATOS DA 1ª CÂMARA]

[Outras Decisões - 1ª Câmara]
NOTIFICAÇÃO do conteúdo dispositivo da(s) Decisão(ões) abaixo,
nos termos do artigo 66, parágrafo único, da Lei Complementar nº
621/2012, encontrando-se os autos na Secretaria Geral das Sessões
do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo.
DECISÃO 02033/2017-4
PROCESSO TC-02795/2017-1
Responsável: Gilson Antônio de Sales Amaro
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (1°
BIMESTRE DE 2017) – JURISDICIONADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA – ALERTAR – DETERMINAR – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. RELATOR, CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN:
Trata-se do Relatório Resumido de Execução Orçamentária, relativo ao 1º bimestre de 2017, da Prefeitura de Santa Teresa, sob
a responsabilidade do Sr. Gilson Antônio de Sales Amaro, que
apresentou o não atingimento das metas de arrecadação e Resultado
Nominal.
Acolho a manifestação da Secretaria de Controle Externo de Contas – Secex Contas, consubstanciada na Instrução Técnica Inicial nº 00413/2017-4, no sentido de que este Tribunal emita o
PARECER DE ALERTA, em cumprimento ao art. 59, § 1º, inciso I,
da LC 101/2000, conforme demonstrado na Instrução Técnica acima
mencionada.
Determino, ainda que o gestor adote as medidas constantes na LC
101/2000, especialmente aquelas previstas no caput do art. 9°, in
verbis:
Art. 9o Se verificado, ao final de um bimestre, que a realização da
receita poderá não comportar o cumprimento das metas de resultado primário ou nominal estabelecidas no Anexo de Metas Fiscais, os Poderes e o Ministério Público promoverão, por ato próprio e
nos montantes necessários, nos trinta dias subsequentes, limitação
de empenho e movimentação financeira, segundo os critérios
fixados pela lei de diretrizes orçamentárias. (g.n.)
Ressalto que o não atendimento desta determinação pode configurar infração administrativa, e implicará sanção de multa de 30%
(trinta por cento) dos vencimentos anuais do agente que lhe der
causa, conforme disposição do art. 5º, inciso III c/c § 1º da Lei
10.028/2000, e inciso IV, do art. 135 da Lei Complementar Estadual
621/2012, cuja aplicação é de competência deste Tribunal.
Alerto, ainda, que omitir-se em ato de sua competência pode caracterizar infração político-administrativa sujeita à “cassação de mandato”, em julgamento proferido pela Câmara dos Vereadores, conforme
disposição contida no art. 4º, inciso VII, do Decreto-Lei nº 201/1967.
Por fim, encaminhe-se ao atual responsável cópia integral da ITI
00413/2017-4 juntamente com esta decisão.
Em 12 de maio de 2017.
RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Conselheiro Relator
DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do processo TC-02795/20171, DECIDE a Primeira Câmara do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo, na 18ª sessão ordinária, realizada no dia sete de junho de dois mil e dezessete, à unanimidade, nos termos do voto do
relator, conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun:
1. Emitir parecer de alerta, em cumprimento ao art. 59, § 1º,
inciso I, da LC 101/2000, conforme demonstrado na Instrução Técnica acima mencionada;
2. Determinar que o gestor adote as medidas constantes na LC
101/2000, especialmente aquelas previstas no caput do art. 9°, in
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verbis:
a. Art. 9o Se verificado, ao final de um bimestre, que a realização
da receita poderá não comportar o cumprimento das metas de resultado primário ou nominal estabelecidas no Anexo de Metas Fiscais,
os Poderes e o Ministério Público promoverão, por ato próprio e nos
montantes necessários, nos trinta dias subsequentes, limitação de
empenho e movimentação financeira, segundo os critérios fixados
pela lei de diretrizes orçamentárias. (g.n.);
3. Ressaltar que o não atendimento desta determinação pode
configurar infração administrativa, e implicará sanção de multa de
30% (trinta por cento) dos vencimentos anuais do agente que lhe
der causa, conforme disposição do art. 5º, inciso III c/c § 1º da Lei
10.028/2000, e inciso IV, do art. 135 da Lei Complementar Estadual
621/2012, cuja aplicação é de competência deste Tribunal;
4. Alertar, ainda, que omitir-se em ato de sua competência pode
caracterizar infração político-administrativa sujeita à “cassação de
mandato”, em julgamento proferido pela Câmara dos Vereadores,
conforme disposição contida no art. 4º, inciso VII, do Decreto-Lei nº
201/1967;
5. Por fim, encaminhar ao atual responsável cópia integral da ITI
00413/2017-4 juntamente com esta decisão.
Sala das Sessões, 7 de junho de 2017.
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Presidente
DECISÃO 02199/2017-6
PROCESSO TC-02801/2017-1
Responsável: Braz Delpupo
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (1°
BIMESTRE DE 2017) – JURISDICIONADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE – ALERTAR – DETERMINAR - ARQUIVAR.
O SENHOR RELATOR, CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO:
VOTO
RELATÓRIO
Cuidam os presentes autos de Relatório Resumido de Execução
Orçamentária- RREO, da Prefeitura Municipal de Venda Nova
do Imigrante, referente ao 1º bimestre de 2017, sob a responsabilidade do Senhor Braz Delpupo.
A Secretaria de Controle Externo de Contas – SecexContas elaborou,
a Instrução Técnica Inicial ITI Nº 00418/2017-7, por meio da
qual sugere a Área Técnica a emissão do Parecer de Alerta ao ente
em comento, tendo em vista o não cumprimento da meta fiscal estabelecida para o 1º Bimestre de 2017, conforme disposto no art. 59
da Lei Complementar nº 101/2000 (LRF).
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
Compulsando acuradamente os autos, verifico que o jurisdicionado
não atingiu a meta bimestral de arrecadação estabelecida para
o 1º Bimestre de 2017, que era de R$ 10.605.000,00 (dez milhões,
seiscentos e cinco mil reais), tendo realizado no período o montante
de R$ 8.640.926,54 (oito milhões, seiscentos e quarenta mil, novecentos e vinte e seis reais e cinquenta e quatro centavos).
Tal resultado apresentado demanda desse Tribunal a emissão de Parecer de Alerta ao gestor, com base no artigo 59 da LC 101/2000
- LRF.
DISPOSITIVO
Assim, à luz de todo o exposto, com fulcro no art. 59, § 1º, Inciso I,
da Lei de Responsabilidade Fiscal – LC 101/2000, VOTO:
3.1. Para que seja emitido PARECER DE ALERTA ao senhor Braz
Delpupo, Chefe do Poder Executivo da Prefeitura Municipal de
Venda Nova do Imigrante, conforme demonstrado na Instrução
Técnica Inicial nº 00418/2017-7, cuja cópia deverá ser encaminhada ao interessado.
3.2. Por DETERMINAR que o gestor execute as providências previstas nos art. 9º da Lei Complementar Federal 101/2000 sob pena de
multa prevista no inciso II, do art.135 da Lei Complementar Estadual
621/2012.
3.3. Ressalto que o não atendimento desta determinação pode
configurar infração administrativa, e implicará sanção de multa de
30% (trinta por cento) dos vencimentos anuais do agente que lhe
der causa, conforme disposição do art. 5º, inciso III c/c § 1º da Lei
10.028/2000, e inciso IV, do art. 135 da Lei Complementar Estadual
621/2012, cujas aplicações são de competência deste Tribunal.
3.4. Alerto, ainda, que omitir-se em ato de sua competência pode
caracterizar infração político-administrativa sujeita à “cassação de
mandato”, em julgamento proferido pela Câmara dos Vereadores,
conforme disposição contida no art. 4º, inciso VII, do Decreto-Lei nº
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Vitória, 07 de junho de 2017.
Sebastião Carlos Ranna de Macedo
Conselheiro Relator

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC 02801/20171, DECIDE a Primeira Câmara do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo, na 18ª sessão ordinária, realizada no dia sete de junho de dois mil e dezessete, à unanimidade, nos termos do voto do
relator, conselheiro Sebastião Carlos Ranna de Macedo:
Emitir parecer de alerta ao senhor Braz Delpupo, Chefe do Poder
Executivo da Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante,
conforme demonstrado na Instrução Técnica Inicial nº 00418/20177, cuja cópia deverá ser encaminhada ao interessado;
Determinar que o gestor execute as providências previstas nos art.
9º da Lei Complementar Federal 101/2000 sob pena de multa prevista no inciso II, do art.135 da Lei Complementar Estadual 621/2012;
Ressaltar que o não atendimento desta determinação pode configurar infração administrativa, e implicará sanção de multa de 30%
(trinta por cento) dos vencimentos anuais do agente que lhe der
causa, conforme disposição do art. 5º, inciso III c/c § 1º da Lei
10.028/2000, e inciso IV, do art. 135 da Lei Complementar Estadual
621/2012, cujas aplicações são de competência deste Tribunal;
Alertar, ainda, que omitir-se em ato de sua competência pode caracterizar infração político-administrativa sujeita à “cassação de mandato”, em julgamento proferido pela Câmara dos Vereadores, conforme
disposição contida no art. 4º, inciso VII, do Decreto-Lei nº 201/1967.
Sala das Sessões, 7 de junho de 2017.
Conselheiro SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Presidente
DECISÃO 02220/2017-2
PROCESSO TC-02722/2017-1
Responsável: Adélio Francisco Guedes
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (1°
BIMESTRE DE 2017) – JURISDICIONADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO – ALERTAR – DETERMINAR ARQUIVAR.
O SENHOR RELATOR, CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO:
VOTO
RELATÓRIO
Cuidam os presentes autos de Relatório Resumido de Execução
Orçamentária- RREO, da Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio, referente ao 1º bimestre de 2017, sob a responsabilidade do
Senhor Edélio Francisco Guedes.
A Secretaria de Controle Externo de Contas – SecexContas elaborou,
a Instrução Técnica Inicial ITI Nº 00382/2017-2 por meio da
qual sugere a Área Técnica a emissão do Parecer de Alerta ao ente
em comento, tendo em vista o não cumprimento da meta fiscal estabelecida para o 1º Bimestre de 2017, conforme disposto no art. 59
da Lei Complementar nº 101/2000 (LRF).
RREO-LRFWeb-Anexo de Metas Fiscais (Art. 59, § 1º,
incisos I a IV, da LC 101/2000)
META
BIMESTRAL DE
ARRECADAÇÃO
RESULTADO
PRIMÁRIO

Período
Meta (R$)
1º bimestre/2017 12.642.534,33

Realizado (R$)
10.594.520,44

1º bimestre/2017 -100.965,79

-20.239.386,30

É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
Compulsando acuradamente os autos, verifico que o jurisdicionado
não atingiu a meta bimestral de arrecadação estabelecida para
o 1º Bimestre de 2017, que era de R$ 12.642.534,33 (doze milhões, seiscentos e quarenta e dois mil, quinhentos e trinta e quatro
reais e trinta e três centavos), tendo realizado no período o montante
de R$ 10.594.520,44 (dez milhões, quinhentos e noventa e quatro
mil, quinhentos e vinte reais e quarenta e quatro centavos).
O jurisdicionado também não atingiu, no período em questão, a meta
bimestral para o Resultado Primário, que era a obtenção de déficit
primário de R$ 100.965,79 (cem mil, novecentos e sessenta e
cinco reais e setenta e nove centavos) tendo realizado, no período
em análise, déficit primário de R$ 20.239.386,30 (vinte milhões,
duzentos e trinta e nove mil, trezentos e oitenta e seis reais e trinta
centavos).
Tais resultados apresentados demandam desse Tribunal a emissão de
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Parecer de Alerta ao gestor, com base no artigo 59, § 1º, incisos I a
IV, da LC 101/2000 - LRF.
DISPOSITIVO
Assim, à luz de todo o exposto, com fulcro no art. 59, § 1º, Inciso I,
da Lei de Responsabilidade Fiscal – LC 101/2000, VOTO:
3.1. Para que seja emitido PARECER DE ALERTA ao senhor Edélio
Francisco Guedes, Chefe do Poder Executivo da Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio, conforme demonstrado na Instrução Técnica Inicial nº 00382/2017-2, cuja cópia deverá ser encaminhada
ao interessado.
3.2. Por DETERMINAR que o gestor execute as providências previstas nos art. 9º da Lei Complementar Federal 101/2000 sob pena de
multa prevista no inciso II, do art.135 da Lei Complementar Estadual
621/2012.
3.3. Ressalto que o não atendimento desta determinação pode
configurar infração administrativa, e implicará sanção de multa de
30% (trinta por cento) dos vencimentos anuais do agente que lhe
der causa, conforme disposição do art. 5º, inciso III c/c § 1º da Lei
10.028/2000, e inciso IV, do art. 135 da Lei Complementar Estadual
621/2012, cujas aplicações são de competência deste Tribunal.
3.4. Alerto, ainda, que omitir-se em ato de sua competência pode
caracterizar infração político-administrativa sujeita à “cassação de
mandato”, em julgamento proferido pela Câmara dos Vereadores,
conforme disposição contida no art. 4º, inciso VII, do Decreto-Lei nº
201/1967.
Vitória, 14 de junho de 2017.
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Conselheiro Relator
DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC 02722/20171, DECIDE a Primeira Câmara do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo, na 19ª sessão ordinária da Primeira Câmara, realizada no dia catorze de junho de dois mil e dezessete, à unanimidade,
nos termos do voto do relator, conselheiro Sebastião Carlos Ranna
de Macedo:
Emitir PARECER DE ALERTA ao senhor Edélio Francisco Guedes, Chefe do Poder Executivo da Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio, conforme demonstrado na Instrução Técnica Inicial nº
00382/2017-2, cuja cópia deverá ser encaminhada ao interessado;
Determinar ao gestor que execute as providências previstas nos
art. 9º da Lei Complementar Federal 101/2000 sob pena de multa prevista no inciso II, do art.135 da Lei Complementar Estadual
621/2012;
Ressaltar que o não atendimento desta determinação pode configurar infração administrativa, e implicará sanção de multa de 30%
(trinta por cento) dos vencimentos anuais do agente que lhe der
causa, conforme disposição do art. 5º, inciso III c/c § 1º da Lei
10.028/2000, e inciso IV, do art. 135 da Lei Complementar Estadual
621/2012, cujas aplicações são de competência deste Tribunal;
Alertar, ainda, que omitir-se em ato de sua competência pode caracterizar infração político-administrativa sujeita à “cassação de mandato”, em julgamento proferido pela Câmara dos Vereadores, conforme
disposição contida no art. 4º, inciso VII, do Decreto-Lei nº 201/1967.
Sala das Sessões, 14 de junho de 2017.
Conselheiro SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Presidente
DECISÃO 02221/2017-1
PROCESSO TC-02786/2017-1
Responsável: Carlos Brahim Bazzarella
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (1°
BIMESTRE DE 2017) – JURISDICIONADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE – ALERTAR – DETERMINAR - ARQUIVAR.
O EXMO. SR. RELATOR, CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO:
VOTO
RELATÓRIO
Cuidam os presentes autos de Relatório Resumido de Execução
Orçamentária- RREO, da Prefeitura Municipal de Muniz Freire,
referente ao 1º bimestre de 2017, sob a responsabilidade do Senhor
Carlos Brahim Bazzarella.
A Secretaria de Controle Externo de Contas – SecexContas elaborou,
a Instrução Técnica Inicial ITI Nº 00407/2017-9, por meio da
qual sugere a Área Técnica a emissão do Parecer de Alerta ao ente
em comento, tendo em vista o não cumprimento da meta fiscal estabelecida para o 1º Bimestre de 2017, conforme disposto no art. 59
da Lei Complementar nº 101/2000 (LRF).
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RREO-LRFWeb-Anexo de Metas Fiscais (Art. 59, § 1º, incisos I a IV,
da LC 101/2000)
Período
Meta (R$)
Realizado (R$)
META
1º bimestre/2017 8.999.999,99
7.055.840,94
BIMESTRAL DE
ARRECADAÇÃO

É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
Compulsando acuradamente os autos, verifico que o jurisdicionado
não atingiu a meta bimestral de arrecadação estabelecida para
o 1º Bimestre de 2017, que era de R$ 8.999.999,99 (oito milhões,
novecentos e noventa e nove mil, novecentos e noventa e nove reais
e noventa e nove centavos), tendo realizado no período o montante
de R$ 7.055.840,94 (sete milhões, cinquenta e cinco mil, oitocentos e quarenta reais e noventa e quatro centavos).
Tal resultado apresentado demanda desse Tribunal a emissão de Parecer de Alerta ao gestor, com base no artigo 59, § 1º, incisos I a IV,
da LC 101/2000 - LRF.
DISPOSITIVO:
Assim, à luz de todo o exposto, com fulcro no art. 59, § 1º, Inciso I,
da Lei de Responsabilidade Fiscal – LC 101/2000, VOTO:
3.1. Para que seja emitido PARECER DE ALERTA ao senhor Carlos
Brahim Bazzarella, Chefe do Poder Executivo da Prefeitura Municipal de Muniz Freire, conforme demonstrado na Instrução Técnica
Inicial nº 00407/2017-9, cuja cópia deverá ser encaminhada ao
interessado.
3.2. Por DETERMINAR que o gestor execute as providências previstas nos art. 9º da Lei Complementar Federal 101/2000 sob pena de
multa prevista O
no inciso II, do art.135 da Lei Complementar Estadual 621/2012.
3.3. Ressalto que o não atendimento desta determinação pode
configurar infração administrativa, e implicará sanção de multa de
30% (trinta por cento) dos vencimentos anuais do agente que lhe
der causa, conforme disposição do art. 5º, inciso III c/c § 1º da Lei
10.028/2000, e inciso IV, do art. 135 da Lei Complementar Estadual
621/2012, cujas aplicações são de competência deste Tribunal.
3.4. Alerto, ainda, que omitir-se em ato de sua competência pode
caracterizar infração político-administrativa sujeita à “cassação de
mandato”, em julgamento proferido pela Câmara dos Vereadores,
conforme disposição contida no art. 4º, inciso VII, do Decreto-Lei nº
201/1967.
Vitória, 14 de junho de 2017.
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Conselheiro Relator
DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC 02786/20171, DECIDE a Primeira Câmara do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo, na 19ª sessão ordinária, realizada no dia catorze de
junho de dois mil e dezessete, à unanimidade, nos termos do voto do
relator, conselheiro Sebastião Carlos Ranna de Macedo:
Emitir parecer de alerta ao senhor Carlos Brahim Bazzarella, Chefe do Poder Executivo da Prefeitura Municipal de Muniz Freire, conforme demonstrado na Instrução Técnica Inicial nº
00407/2017-9, cuja cópia deverá ser encaminhada ao interessado;
Determinar que o gestor execute as providências previstas nos art.
9º da Lei Complementar Federal 101/2000 sob pena de multa prevista no inciso II, do art.135 da Lei Complementar Estadual 621/2012;
Ressaltar que o não atendimento desta determinação pode configurar infração administrativa, e implicará sanção de multa de 30%
(trinta por cento) dos vencimentos anuais do agente que lhe der
causa, conforme disposição do art. 5º, inciso III c/c § 1º da Lei
10.028/2000, e inciso IV, do art. 135 da Lei Complementar Estadual
621/2012, cujas aplicações são de competência deste Tribunal;
Alertar, ainda, que omitir-se em ato de sua competência pode caracterizar infração político-administrativa sujeita à “cassação de mandato”, em julgamento proferido pela Câmara dos Vereadores, conforme
disposição contida no art. 4º, inciso VII, do Decreto-Lei nº 201/1967.
Sala das Sessões, 14 de junho de 2017.
Conselheiro SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Presidente
DECISÃO 02222/2017-1
PROCESSO TC-01492/2017-6
Responsável: Fabrício Gomes Thebaldi
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL (3° QUADRIMESTRE DE 2016)
– JURISDICIONADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACÁ –
ALERTAR – DETERMINAR - ARQUIVAR.
O EXMO. SR. RELATOR, CONSELHEIRO SUBSTITUTO MARCO
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ANTONIO DA SILVA:
Cuidam os autos do Relatório de Gestão Fiscal - RGF, referente ao
3º quadrimestre do exercício de 2016, da Prefeitura Municipal de
Apiacá, sob a responsabilidade do Sr. Fabricio Gomes Thebaldi.
Conforme narrado pela Instrução Técnica Inicial nº 110/2017-2,
as despesas com pessoal e encargos alcançaram 52,89% da
receita corrente líquida, superior ao percentual de 51,30%, que
equivale a 95% do limite geral estabelecido para emissão de alerta.
Assim sendo, a Secretaria de Controle Externo de Contas, em atendimento ao disposto no art. 59, da Lei Complementar nº 101/2000,
sugere emissão de alerta, bem como pelo arquivamento dos autos.
O Ministério Público Especial de Contas, nos termos do Parecer nº
2206/2017-2, da lavra do Procurador Dr. Luis Henrique Anastácio
da Silva, em consonância com a área técnica, pugnou no mesmo
sentido.
Conforme regular distribuição 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, Resolução TC nº 261/2013.
É o sucinto relatório.
VOTO
Da análise dos autos, verifico que assiste razão à área técnica quando opinou pela emissão de alerta e o arquivamento dos autos.
A Lei de Responsabilidade Fiscal em seu artigo 59 estabelece:
Art. 59. O Poder Legislativo, diretamente ou com o auxílio dos Tribunais de Contas, e o sistema de controle interno de cada Poder e do
Ministério Público, fiscalizarão o cumprimento das normas desta Lei
Complementar, com ênfase no que se refere a:
[...]
§ 1o Os Tribunais de Contas alertarão os Poderes ou órgãos referidos no art. 20 quando constatarem:
I - a possibilidade de ocorrência das situações previstas no inciso II
do art. 4º e no art. 9º; - (g.n.).
Analisando-se as informações colacionadas, verifica-se que a Prefeitura Municipal de Apiacá ultrapassou o limite prudencial estabelecido na LRF, conforme Instrução Técnica Inicial nº 110/2017-2, vez
que a Prefeitura Municipal de Apiacá alcançou o percentual de
52,89% da receita corrente líquida com despesa de pessoal,
portanto, acima do limite prudencial de 95% da receita corrente líquida, equivalente a 51,30%.
Assim, se a despesa total com pessoal exceder a 95% (noventa e cinco por cento) da receita corrente líquida, o chamado
limite prudencial, nos termos do art. 22 da Lei Complementar nº
101/2000, é vedado ao gestor ou órgão que estiver incorrido no excesso o seguinte:
I - concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a qualquer título, salvo os derivados de sentença judicial
ou de determinação legal ou contratual, ressalvada a revisão prevista
no inciso X do art. 37 da Constituição;
II - criação de cargo, emprego ou função;
III - alteração de estrutura de carreira que implique aumento de
despesa;
IV - provimento de cargo público, admissão ou contratação de pessoal a qualquer título, ressalvada a reposição decorrente de aposentadoria ou falecimento de servidores das áreas de educação, saúde
e segurança;
V - contratação de hora extra, salvo no caso do disposto no inciso II
do § 6o do art. 57 da Constituição e as situações previstas na lei de
diretrizes orçamentárias.
Desta maneira, vê-se que a situação em apreço se enquadra, também, nas disposições do art. 22 da Lei Complementar nº 101/2000,
motivo pelo qual é de se expedir determinação, a fim de que o órgão
se adeque aos termos da legislação retro mencionada.
Por todo o exposto, considerando as disposições contidas no art. 59,
§ 1º, I c/c os art. 9º e art. 13, da Lei Complementar nº 101/2000,
VOTO pela EMISSÃO DE ALERTA à Prefeitura Municipal de Apiacá,
por ter ultrapassado o limite de alerta no 3º quadrimestre de 2016.
VOTO, ainda, no sentido de que seja expedida DETERMINAÇÃO
ao atual gestor, a fim de que o órgão observe os termos do art. 22
da Lei Complementar nº 101/2000, em razão da extrapolação do
limite prudencial de 95% da receita corrente líquida.
VOTO, por fim, no sentido de que, promovidas as comunicações devidas, cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os presentes autos.
É como voto.
Vitória, 14 de junho de 2017.
MARCO ANTONIO DA SILVA
Conselheiro Relator em Substituição

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

Página 8
DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC 01492/20176, DECIDE a Primeira Câmara do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo, na 19ª sessão ordinária, realizada no dia catorze de
junho de dois mil e dezessete, à unanimidade, nos termos do voto do
relator, conselheiro substituto Marco Antonio da Silva:
Alertar a Prefeitura Municipal de Apiacá por ter ultrapassado o limite
de alerta no 3º quadrimestre de 2016;
Determinar ao atual gestor para que o órgão observe os termos do
art. 22 da Lei Complementar nº 101/2000, em razão da extrapolação
do limite prudencial de 95% da receita corrente líquida;
Por fim, promovidas às comunicações devidas e cumpridas as formalidades legais, arquivar os presentes autos.
Sala das Sessões, 14 de junho de 2017.
Conselheiro SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Presidente
DECISÃO 02402/2017-1
PROCESSO TC-01481/2017-8
Responsável: Josafá Storck
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL (2° SEMESTRE DE 2016) –
JURISDICIONADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJA DA
TERRA – ALERTAR – DETERMINAR - ARQUIVAR.
O EXMO. SR. RELATOR, CONSELHEIRO SUBSTITUTO MARCO
ANTONIO DA SILVA:
Cuidam os autos do Relatório de Gestão Fiscal - RGF, referente ao 2º
semestre do exercício de 2016, da Prefeitura Municipal de Laranja da
Terra, sob a responsabilidade do Sr. Josafá Storch.
Conforme narrado pela Instrução Técnica Inicial nº 100/2017-9,
as despesas com pessoal e encargos alcançaram 53,23% da
receita corrente líquida, superior ao percentual de 51,30%, que
equivale a 95% do limite geral estabelecido para emissão de alerta.
Assim sendo, a Secretaria de Controle Externo de Contas, em atendimento ao disposto no art. 59, da Lei Complementar nº 101/2000,
sugere emissão de alerta, bem como o arquivamento dos autos.
O Ministério Público Especial de Contas, nos termos do Parecer nº
2182/2017-1, da lavra do Procurador Dr. Heron Carlos Gomes de
Oliveira, em consonância com a área técnica, pugnou no mesmo sentido.
Conforme regular distribuição 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, Resolução TC nº 261/2013.
É o sucinto relatório.
VOTO
Da análise dos autos, verifico que assiste razão à área técnica quando opinou pela emissão de alerta e pelo arquivamento dos autos.
A Lei de Responsabilidade Fiscal em seu artigo 59 estabelece:
Art. 59. O Poder Legislativo, diretamente ou com o auxílio dos Tribunais de Contas, e o sistema de controle interno de cada Poder e do
Ministério Público, fiscalizarão o cumprimento das normas desta Lei
Complementar, com ênfase no que se refere a:
[...]
§ 1o Os Tribunais de Contas alertarão os Poderes ou órgãos referidos no art. 20 quando constatarem:
I - a possibilidade de ocorrência das situações previstas no inciso II
do art. 4º e no art. 9º; - (g.n.).
Analisando-se as informações colacionadas, verifica-se que a Prefeitura Municipal de Laranja da Terra ultrapassou o limite prudencial
estabelecido na LRF, conforme Instrução Técnica Inicial nº 100/20179, vez que a Prefeitura Municipal de Laranja da Terra alcançou
o percentual de 53,23% da receita corrente líquida com despesa de pessoal, portanto, acima do limite prudencial de 95% da
receita corrente líquida, equivalente a 51,30%.
Assim, se a despesa total com pessoal exceder a 95% (noventa e cinco por cento) da receita corrente líquida, o chamado
limite prudencial, nos termos do art. 22 da Lei Complementar nº
101/2000, é vedado ao gestor ou órgão que estiver incorrido no excesso o seguinte:
I - concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a qualquer título, salvo os derivados de sentença judicial
ou de determinação legal ou contratual, ressalvada a revisão prevista
no inciso X do art. 37 da Constituição;
II - criação de cargo, emprego ou função;
III - alteração de estrutura de carreira que implique aumento de
despesa;
IV - provimento de cargo público, admissão ou contratação de pessoal a qualquer título, ressalvada a reposição decorrente de aposentadoria ou falecimento de servidores das áreas de educação, saúde
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e segurança;
V - contratação de hora extra, salvo no caso do disposto no inciso II
do § 6o do art. 57 da Constituição e as situações previstas na lei de
diretrizes orçamentárias.
Desta maneira, vê-se que a situação em apreço se enquadra nas
disposições do art. 22 da Lei Complementar nº 101/2000, deve se
expedir determinação, a fim de que o órgão se adeque aos termos da
legislação retro mencionada.
Por todo o exposto, considerando as disposições contidas no art. 59,
§ 1º, I c/c os art. 9º e art. 13, da Lei Complementar nº 101/2000,
VOTO pela EMISSÃO DE ALERTA à Prefeitura Municipal de Laranja
da Terra, por ter ultrapassado o limite de alerta no 2º semestre de
2016.
VOTO, ainda, no sentido de que seja expedida DETERMINAÇÃO ao
atual gestor, a fim de que o órgão observe os termos do art. 22 da
Lei Complementar nº 101/2000, em razão da extrapolação do limite
prudencial de 95% da receita corrente líquida.
VOTO, por fim, no sentido de que, promovidas as comunicações devidas, cumpridas as formalidades legais, após o monitoramento devido, arquivem-se os presentes autos.
É como voto.
Vitória, 28 de junho de 2017.
MARCO ANTONIO DA SILVA
Conselheiro Relator em Substituição
DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC 01481/20178, DECIDE a Primeira Câmara do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo, na 21ª sessão ordinária, realizada no dia vinte e oito
de junho de dois mil e dezessete, à unanimidade, nos termos do voto
do relator, conselheiro substituto Marco Antonio da Silva:
Alertar a Prefeitura Municipal de Laranja da Terra por ter ultrapassado o limite de alerta no 2º semestre de 2016;
Determinar ao atual gestor para que o órgão observe os termos do
art. 22 da Lei Complementar nº 101/2000, em razão da extrapolação
do limite prudencial de 95% da receita corrente líquida.;
Por fim, promovidas as comunicações devidas, cumpridas as formalidades legais e, após o monitoramento devido, arquivar os presentes
autos.
Sala das Sessões, 28 de junho de 2017.
Conselheiro SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Presidente
DECISÃO 02403/2017-4
PROCESSO TC-01581/2017-1
Responsável: Carlos Henrique Emerick Storck
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL (3° QUADRIMESTRE DE 2016)
– JURISDICIONADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI –
ALERTAR – DETERMINAR - ARQUIVAR.
O EXMO. SR. RELATOR, CONSELHEIRO SUBSTITUTO MARCO
ANTONIO DA SILVA:
Cuidam os autos do Relatório de Gestão Fiscal - RGF, referente ao 3º
quadrimestre do exercício de 2016, da Prefeitura Municipal de Irupi,
sob a responsabilidade do Sr. Carlos Henrique Emerick Storck.
Conforme narrado pela Instrução Técnica Inicial nº 150/2017-7,
as despesas com pessoal e encargos alcançaram 52,24% da
receita corrente líquida, superior ao percentual de 51,30%, que
equivale a 95% do limite geral estabelecido para emissão de alerta.
Assim sendo, a Secretaria de Controle Externo de Contas, em atendimento ao disposto no art. 59, da Lei Complementar nº 101/2000,
sugere emissão de alerta, bem como o arquivamento dos autos.
O Ministério Público Especial de Contas, nos termos do Parecer nº
2193/2017-9, da lavra do Procurador Dr. Heron Carlos Gomes de
Oliveira, em consonância com a área técnica, pugnou no mesmo sentido.
Conforme regular distribuição 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, Resolução TC nº 261/2013.
É o sucinto relatório.
VOTO
Da análise dos autos, verifico que assiste razão à área técnica quando opinou pela emissão de alerta e pelo arquivamento dos autos.
A Lei de Responsabilidade Fiscal em seu artigo 59 estabelece:
Art. 59. O Poder Legislativo, diretamente ou com o auxílio dos Tribunais de Contas, e o sistema de controle interno de cada Poder e do
Ministério Público, fiscalizarão o cumprimento das normas desta Lei
Complementar, com ênfase no que se refere a:
[...]
Diário Oficial Eletrônico | Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo

Página 9
§ 1o Os Tribunais de Contas alertarão os Poderes ou órgãos referidos no art. 20 quando constatarem:
I - a possibilidade de ocorrência das situações previstas no inciso II
do art. 4º e no art. 9º; - (g.n.).
Analisando-se as informações colacionadas, verifica-se que a Prefeitura Municipal de Irupi ultrapassou o limite prudencial estabelecido na LRF, conforme Instrução Técnica Inicial nº 150/2017-7, vez
que a Prefeitura Municipal de Irupi alcançou o percentual de
52,24% da receita corrente líquida com despesa de pessoal,
portanto, acima do limite prudencial de 95% da receita corrente líquida, equivalente a 51,30%.
Assim, se a despesa total com pessoal exceder a 95% (noventa e cinco por cento) da receita corrente líquida, o chamado
limite prudencial, nos termos do art. 22 da Lei Complementar nº
101/2000, é vedado ao gestor ou órgão que estiver incorrido no excesso o seguinte:
I - concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a qualquer título, salvo os derivados de sentença judicial
ou de determinação legal ou contratual, ressalvada a revisão prevista
no inciso X do art. 37 da Constituição;
II - criação de cargo, emprego ou função;
III - alteração de estrutura de carreira que implique aumento de
despesa;
IV - provimento de cargo público, admissão ou contratação de pessoal a qualquer título, ressalvada a reposição decorrente de aposentadoria ou falecimento de servidores das áreas de educação, saúde
e segurança;
V - contratação de hora extra, salvo no caso do disposto no inciso II
do § 6o do art. 57 da Constituição e as situações previstas na lei de
diretrizes orçamentárias.
Desta maneira, vê-se que a situação em apreço se enquadra nas disposições do art. 22 da Lei Complementar nº 101/2000, motivo pelo
qual é de se expedir determinação, a fim de que o órgão se adeque
aos termos da legislação retro mencionada.
Por todo o exposto, considerando as disposições contidas no art. 59,
§ 1º, I c/c os art. 9º e art. 13, da Lei Complementar nº 101/2000,
VOTO pela EMISSÃO DE ALERTA à Prefeitura Municipal de Irupi,
por ter ultrapassado o limite de alerta no 3º quadrimestre de 2016.
VOTO, ainda, no sentido de que seja expedida DETERMINAÇÃO ao
atual gestor, a fim de que o órgão observe os termos do art. 22 da
Lei Complementar nº 101/2000, em razão da extrapolação do limite
prudencial de 95% da receita corrente líquida.
VOTO, por fim, no sentido de que, promovidas as comunicações devidas, cumpridas as formalidades legais, após o monitoramento da
determinação, arquivem-se os presentes autos.
É como voto.
Vitória, 28 de junho de 2017.
MARCO ANTONIO DA SILVA
Conselheiro Relator em Substituição
DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC 01581/20171, DECIDE a Primeira Câmara do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo, na 21ª sessão ordinária, realizada no dia vinte e oito
de junho de dois mil e dezessete, à unanimidade, nos termos do voto
do relator, conselheiro substituto Marco Antonio da Silva:
Alertar a Prefeitura Municipal de Irupi por ter ultrapassado o limite
de alerta no 3º quadrimestre de 2016;
Determinar ao atual gestor para que o órgão observe os termos do
art. 22 da Lei Complementar nº 101/2000, em razão da extrapolação
do limite prudencial de 95% da receita corrente líquida;
Por fim, promovidas às comunicações devidas, cumpridas as formalidades legais e, após o monitoramento da determinação, arquivar
os presentes autos.
Sala das Sessões, 28 de junho de 2017.
Conselheiro SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Presidente
DECISÃO 03049/2017-7
PROCESSO TC-04656/2017-1
Responsável: Luiz Américo Borel
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL (1° QUADRIMESTRE DE
2017) – JURISDICIONADO: PREFEITURA DE ALTO RIO NOVO
– ALERTAR – DETERMINAR.
O SENHOR RELATOR, CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN:
Trata-se do Relatório de Gestão Fiscal relativo ao 1º quadrimestre
de 2017, da Prefeitura de Alto Rio Novo, sob a responsabilidade
do Sr. Luiz Américo Borel.
www.tce.es.gov.br
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Acolho a manifestação da Secretaria de Controle Externo de Contas,
consubstanciada na Instrução Técnica Inicial nº 00797/20171, no sentido de que este Tribunal emita o PARECER DE ALERTA, em
cumprimento ao art. 59, § 1º, inciso I, da LC 101/2000, conforme
demonstrado na Instrução Técnica acima mencionada.
Considerando que, conforme a citada ITI, o percentual alcançado de
gastos com pessoal em relação à receita corrente líquida está em
48,74% (quarenta e oito vírgula setenta e quatro por cento), superando os limites de alerta estabelecidos pelo artigo 59, § 1º, inciso II,
da LC 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), determino
que seja observado o previsto no artigo 22, parágrafo único, da LC
101/2000, a saber:
Art. 22. A verificação do cumprimento dos limites estabelecidos nos
arts. 19 e 20 será realizada ao final de cada quadrimestre.
Parágrafo único. Se a despesa total com pessoal exceder a 95% (noventa e cinco por cento) do limite, são vedados ao Poder ou órgão
referido no art. 20 que houver incorrido no excesso:
I - concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a qualquer título, salvo os derivados de sentença judicial
ou de determinação legal ou contratual, ressalvada a revisão prevista
no inciso X do art. 37 da Constituição;
II - criação de cargo, emprego ou função;
III - alteração de estrutura de carreira que implique aumento de
despesa;
IV - provimento de cargo público, admissão ou contratação de pessoal a qualquer título, ressalvada a reposição decorrente de aposentadoria ou falecimento de servidores das áreas de educação, saúde
e segurança;
V - contratação de hora extra, salvo no caso do disposto no inciso II
do § 6o do art. 57 da Constituição e as situações previstas na lei de
diretrizes orçamentárias.
Por fim, encaminhe-se ao atual responsável cópia integral da ITI
00797/2017-1 juntamente com esta decisão.
DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC 10056/20161, DECIDE a Primeira Câmara do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo, na 27ª sessão ordinária da Primeira Câmara, realizada no dia nove de agosto de dois mil e dezessete, à unanimidade,
nos termos do voto do relator, conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias
Chamoun:
Emitir PARECER DE ALERTA à Prefeitura de Alto Rio Novo, referente ao 1º quadrimestre de 2017, por ter ultrapassado o Limite para Alerta, conforme demonstrado na Instrução Técnica Inicial
797/2017-1.
DETERMINAR ao gestor que seja observado o previsto no artigo 22,
parágrafo único, da LC 101/2000.
Encaminhe-se ao atual responsável cópia integral da ITI 00797/20171 juntamente com esta decisão.
Sala das Sessões, 09 de agosto de 2017.
Conselheiro RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Presidente em substituição
DECISÃO 03051/2017-4
PROCESSO TC-04715/2017-4
Responsável: Luciano Miranda Salgado
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL (1° QUADRIMESTRE DE 2017)
– JURISDICIONADO: PREFEITURA DE IBATIBA – ALERTAR –
DETERMINAR – PRAZO: 30 DIAS .
O SENHOR RELATOR, CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN:
Trata-se do Relatório de Gestão Fiscal relativo ao 1º quadrimestre
de 2017, da Prefeitura de Ibatiba, sob a responsabilidade do Sr.
Luciano Miranda Salgado.
Acolho a manifestação da Secretaria de Controle Externo de Contas,
consubstanciada na Instrução Técnica Inicial nº 00810/20171, no sentido de que este Tribunal emita o PARECER DE ALERTA, em
cumprimento ao art. 59, § 1º, inciso I, da LC 101/2000, conforme
demonstrado na Instrução Técnica acima mencionada.
Considerando que, conforme a citada ITI, o percentual alcançado de
gastos com pessoal em relação à receita corrente líquida está em
56,42 % (cinquenta e seis vírgula quarenta e dois por cento), superando os limites de alerta, prudencial e legal, estabelecidos pelos
artigos 20 e 22, § único e 59, § 1º, inciso II, da LC 101/2000 – Lei de
Responsabilidade Fiscal (LRF), VOTO por que, além do alerta, seja
DETERMINADO ao gestor que:
No prazo improrrogável de 30 dias, inicie e comprove perante
este Tribunal de Contas a adoção das medidas saneadoras na estrita
ordem em que estão previstas nos parágrafos 3º e 4º do artigo 169
da Constituição Federal de 1998 (c/c Lei Federal 9.801/99), de modo
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a eliminar o percentual excedente em dois quadrimestres, sendo pelo
menos 1/3 no quadrimestre imediatamente seguinte, respeitando-se
ainda as vedações dos demais parágrafos do art. 169 da CF e as
diretrizes dadas pelos artigos 21, 22 e 23 da LRF (LC 101/2000).
Considerando, quando for o caso, as ressalvas contidas no art. 66 do
mesmo diploma legal, in verbis:
Constituição Federal
Art. 169. A despesa com pessoal ativo e inativo da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios não poderá exceder
os limites estabelecidos em lei complementar.
§ 1º A concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, a criação de cargos, empregos e funções ou alteração de estrutura de carreiras, bem como a admissão ou contratação de pessoal,
a qualquer título, pelos órgãos e entidades da administração direta
ou indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder
público, só poderão ser feitas: (Renumerado do parágrafo único, pela
Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
I - se houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender às
projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes;
(Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
II - se houver autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias, ressalvadas as empresas públicas e as sociedades de economia
mista. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
§ 2º Decorrido o prazo estabelecido na lei complementar referida
neste artigo para a adaptação aos parâmetros ali previstos, serão
imediatamente suspensos todos os repasses de verbas federais ou
estaduais aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios que não
observarem os referidos limites. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
§ 3º Para o cumprimento dos limites estabelecidos com base
neste artigo, durante o prazo fixado na lei complementar referida no
caput, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios adotarão as seguintes providências: (Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
I - redução em pelo menos vinte por cento das despesas com
cargos em comissão e funções de confiança; (Incluído pela
Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
II - exoneração dos servidores não estáveis. (Incluído pela
Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
§ 4º Se as medidas adotadas com base no parágrafo anterior não
forem suficientes para assegurar o cumprimento da determinação
da lei complementar referida neste artigo, o servidor estável poderá perder o cargo, desde que ato normativo motivado de cada
um dos Poderes especifique a atividade funcional, o órgão ou unidade
administrativa objeto da redução de pessoal. (Incluído pela Emenda
Constitucional nº 19, de 1998)
§ 5º O servidor que perder o cargo na forma do parágrafo
anterior fará jus a indenização correspondente a um mês de remuneração por ano de serviço. (Incluído pela Emenda Constitucional
nº 19, de 1998)
§ 6º O cargo objeto da redução prevista nos parágrafos anteriores
será considerado extinto, vedada a criação de cargo, emprego ou
função com atribuições iguais ou assemelhadas pelo prazo de quatro
anos. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
§ 7º Lei federal disporá sobre as normas gerais a serem obedecidas
na efetivação do disposto no § 4º. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
Lei Complementar Federal 101/2000 (LRF)
Subseção II
Do Controle da Despesa Total com Pessoal
Art. 21. É nulo de pleno direito o ato que provoque aumento da despesa com pessoal e não atenda:
I - as exigências dos arts. 16 e 17 desta Lei Complementar, e o disposto no inciso XIII do art. 37 e no § 1o do art. 169 da Constituição;
II - o limite legal de comprometimento aplicado às despesas com
pessoal inativo.
Parágrafo único. Também é nulo de pleno direito o ato de que resulte
aumento da despesa com pessoal expedido nos cento e oitenta dias
anteriores ao final do mandato do titular do respectivo Poder ou órgão referido no art. 20.
Art. 22. A verificação do cumprimento dos limites estabelecidos nos
arts. 19 e 20 será realizada ao final de cada quadrimestre.
Parágrafo único. Se a despesa total com pessoal exceder a 95%
(noventa e cinco por cento) do limite, são vedados ao Poder
ou órgão referido no art. 20 que houver incorrido no excesso:
I - concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação
de remuneração a qualquer título, salvo os derivados de sentença judicial ou de determinação legal ou contratual, ressalvada a
revisão prevista no inciso X do art. 37 da Constituição;
II - criação de cargo, emprego ou função;
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III - alteração de estrutura de carreira que implique aumento
de despesa;
IV - provimento de cargo público, admissão ou contratação de
pessoal a qualquer título, ressalvada a reposição decorrente de aposentadoria ou falecimento de servidores das áreas de educação, saúde e segurança;
V - contratação de hora extra, salvo no caso do disposto no inciso
II do § 6o do art. 57 da Constituição e as situações previstas na lei
de diretrizes orçamentárias.
Art. 23. Se a despesa total com pessoal, do Poder ou órgão referido no art. 20, ultrapassar os limites definidos no mesmo artigo,
sem prejuízo das medidas previstas no art. 22, o percentual excedente terá de ser eliminado nos dois quadrimestres seguintes, sendo pelo menos um terço no primeiro, adotando-se,
entre outras, as providências previstas nos §§ 3o e 4o do art.
169 da Constituição.
§ 1o No caso do inciso I do § 3o do art. 169 da Constituição, o objetivo poderá ser alcançado tanto pela extinção de cargos e funções
quanto pela redução dos valores a eles atribuídos. (expressão com
eficácia suspensa por provimento cautelar dado na ADI 2.238-DF)
§ 2o É facultada a redução temporária da jornada de trabalho com
adequação dos vencimentos à nova carga horária. (parágrafo com
eficácia suspensa por provimento cautelar dado na ADI 2.238-DF)
§ 3o Não alcançada a redução no prazo estabelecido, e enquanto perdurar o excesso, o ente não poderá:
I - receber transferências voluntárias;
II - obter garantia, direta ou indireta, de outro ente;
III - contratar operações de crédito, ressalvadas as destinadas ao
refinanciamento da dívida mobiliária e as que visem à redução das
despesas com pessoal.
§ 4o As restrições do § 3o aplicam-se imediatamente se a despesa total com pessoal exceder o limite no primeiro quadrimestre do último ano do mandato dos titulares de Poder ou órgão
referidos no art. 20.
Art. 66. Os prazos estabelecidos nos arts. 23, 31 e 70 serão
duplicados no caso de crescimento real baixo ou negativo do
Produto Interno Bruto (PIB) nacional, regional ou estadual
por período igual ou superior a quatro trimestres.
§ 1o Entende-se por baixo crescimento a taxa de variação real acumulada do Produto Interno Bruto inferior a 1% (um por cento), no período correspondente aos quatro últimos trimestres.
§ 2o A taxa de variação será aquela apurada pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística ou outro órgão que vier a
substituí-la, adotada a mesma metodologia para apuração dos PIB
nacional, estadual e regional.
§ 3o Na hipótese do caput, continuarão a ser adotadas as medidas
previstas no art. 22.
§ 4o Na hipótese de se verificarem mudanças drásticas na condução
das políticas monetária e cambial, reconhecidas pelo Senado Federal, o prazo referido no caput do art. 31 poderá ser ampliado em até
quatro quadrimestres.
Por fim, deve-se alertar que o descumprimento dos limites em questão e a não adoção das medidas corretivas imperativamente ordenadas pela Constituição Federal e pela Lei de Responsabilidade Fiscal
são condutas gravíssimas, sujeitando-o à aplicação de sanções
administrativas e penais, conforme ilustrado na tabela anexa.
Encaminhe-se ao atual responsável cópia integral da ITI 00810/20171 juntamente com esta decisão.
DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC 4715/2017-4,
DECIDE a Primeira Câmara do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, na 27ª sessão ordinária da Primeira Câmara, realizada
no dia nove de agosto de dois mil e dezessete, à unanimidade, nos
termos do voto do relator, conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias
Chamoun:
Emitir PARECER DE ALERTA à Prefeitura de Ibatiba, referente ao
1º quadrimestre de 2017, pelo fato de o ente ter ultrapassado o Limite para Alerta, conforme demonstrado na Instrução Técnica Inicial
0810/2017-1.
Determinar ao gestor que no prazo improrrogável de 30 dias,
inicie e comprove perante este Tribunal de Contas a adoção das medidas saneadoras na estrita ordem em que estão previstas nos parágrafos 3º e 4º do artigo 169 da Constituição Federal de 1998 (c/c
Lei Federal 9.801/99), de modo a eliminar o percentual excedente
em dois quadrimestres, sendo pelo menos 1/3 no quadrimestre imediatamente seguinte, respeitando-se ainda as vedações dos demais
parágrafos do art. 169 da CF e as diretrizes dadas pelos artigos 21,
22 e 23 da LRF (LC 101/2000). Considerando, quando for o caso, as
ressalvas contidas no art. 66 do mesmo diploma legal.
Alertar, ainda, que o descumprimento dos limites em questão e a
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não adoção das medidas corretivas imperativamente ordenadas pela
Constituição Federal e pela Lei de Responsabilidade Fiscal são condutas gravíssimas, sujeitando o gestor à aplicação de sanções administrativas e penais, conforme ilustrado na tabela anexa ao voto
do relator.
Encaminhe-se ao atual responsável cópia integral da ITI 00810/20171, juntamente com esta decisão.
Sala das Sessões, 09 de agosto de 2017.
Conselheiro RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Presidente em substituição
DECISÃO 03063/2017-7
PROCESSO TC-04810/2017-4
Responsável: Hermínio Benjamin Hespanhol
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (1°
BIMESTRE DE 2017) – JURISDICIONADO: PREFEITURA DE
MANTENÓPOLIS – ALERTA – DETERMINAR.
A SENHORA RELATORA, CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO
MÁRCIA JACCOUD FREITAS:
Trata o presente processo de Relatório Resumido de Execução Orçamentária - referente ao 1º Bimestre de 2017, da Prefeitura
Municipal de Mantenópolis, sob a responsabilidade de Hermínio
Benjamin Hespanhol.
Verificou a Secretaria de Controle Externo de Contas, através da Instrução Técnica Inicial ITI nº 831/2017, o descumprimento da
meta fiscal prevista pela Lei de Diretrizes Orçamentárias, conforme
quadro abaixo:
RREO-LRFWeb-Anexo de Metas Fiscais (Art. 59, § 1º, incisos I a IV,
da LC 101/2000)
Período
Meta (R$)
Realizado (R$)
META
1º bimestre/2017 5.894.488,00
5.552.363,54
BIMESTRAL DE
ARRECADAÇÃO
RESULTADO
1º bimestre/2017 -129.936,76
-611.371,95
PRIMÁRIO

Neste contexto, SUGERE a Equipe Técnica emissão de Parecer de
Alerta, de acordo com o artigo 59, § 1º, inciso I, da Lei Complementar nº 101/2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal, com a respectiva
notificação do Ordenador de Despesas.
FUNDAMENTAÇÃO
A Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF preconiza no artigo 59, inciso
I que o Tribunal de Contas fiscalizará o cumprimento das normas de
finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal,
devendo observar se foram atingidas as metas estabelecidas pela lei
de diretrizes orçamentárias, in verbis:
Art. 59. O Poder Legislativo, diretamente ou com o auxílio dos Tribunais de Contas, e o sistema de controle interno de cada Poder e do
Ministério Público, fiscalizarão o cumprimento das normas desta Lei
Complementar, com ênfase no que se refere a:
I - atingimento das metas estabelecidas na lei de diretrizes orçamentárias;
O mesmo diploma legal determina que seja o Poder Executivo o responsável por demonstrar que as metas dispostas no artigo supracitado foram cumpridas em conformidade com lei, e em caso de descumprimento deverá adotar as providencias previstas no 9º , litteris
Art. 9o Se verificado, ao final de um bimestre, que a realização da
receita poderá não comportar o cumprimento das metas de resultado primário ou nominal estabelecidas no Anexo de Metas Fiscais,
os Poderes e o Ministério Público promoverão, por ato próprio e nos
montantes necessários, nos trinta dias subseqüentes, limitação de
empenho e movimentação financeira, segundo os critérios fixados
pela lei de diretrizes orçamentárias.
§ 1o No caso de restabelecimento da receita prevista, ainda que parcial, a recomposição das dotações cujos empenhos foram limitados
dar-se-á de forma proporcional às reduções efetivadas.
§ 2o Não serão objeto de limitação as despesas que constituam obrigações constitucionais e legais do ente, inclusive aquelas destinadas
ao pagamento do serviço da dívida, e as ressalvadas pela lei de diretrizes orçamentárias.
§ 3o No caso de os Poderes Legislativo e Judiciário e o Ministério Público não promoverem a limitação no prazo estabelecido no caput, é
o Poder Executivo autorizado a limitar os valores financeiros segundo
os critérios fixados pela lei de diretrizes orçamentárias. (Vide ADIN
2.238-5)
§ 4o Até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, o Poder
Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais
de cada quadrimestre, em audiência pública na comissão referida no
§ 1o do art. 166 da Constituição ou equivalente nas Casas Legislativas
estaduais e municipais.
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[...]
Neste sentido, ainda, o art. 220, inciso I da Resolução nº 261/2013
do TCEES, Regimento Interno, dispõe que no presente caso o Tribunal de Contas fiscalizará o cumprimento das normas relativas à
responsabilidade na gestão fiscal estabelecidas na Lei Complementar
Federal nº 101/2000.
DECISÃO
Ante ao exposto, corroborando a manifestação exarada pela Área
Técnica, VOTO para que este Egrégio Plenário emita PARECER DE
ALERTA, notificando o Sr. Hermínio Benjamin Hespanhol, Prefeito Municipal de Mantenópolis, nos termos do § 1º do art. 59 da
Lei Complementar Federal nº 101/2000; e expeça DETERMINAÇÃO
para que adote as medidas constantes na Lei Complementar Federal
101/2000, especialmente a prevista no art. 9º, sob pena de multas
previstas no art. 5º. §1º. da Lei 10.028/2000 em razão da infração
prevista no inciso III do mesmo dispositivo, e inciso IV, do art.135 da
Lei Complementar Estadual 621/2012.
Cumpre alertar, ainda, que omitir-se em ato de sua competência
pode caracterizar infração político-administrativa sujeita à “cassação
de mandato”, em julgamento proferido pela Câmara dos Vereadores,
conforme disposição constante do artigo 4º, inciso VII do Decreto-Lei
nº 201/1967.
Por fim, determino que seja encaminhada cópia da referida Instrução Técnica Inicial – ITI nº 831/2017 ao Agente Responsável.
DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC 4810/2017-4,
DECIDEM os srs. conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo, na 27ª sessão ordinária da 1ª Câmara, realizada no
dia nove de agosto de dois mil e dezessete, à unanimidade, nos termos do voto da relatora, conselheira em substituição Márcia Jaccoud
Freitas:
Emitir PARECER DE ALERTA à Prefeitura de Mantenópolis, referente ao 1º bimestre de 2017, pelo fato de o ente apresentar tendência ao descumprimento de metas estabelecidas na Lei de Diretrizes
Orçamentárias, conforme demonstrado na Instrução Técnica Inicial
00831/2017-3.
Determinar ao gestor que adote as medidas constantes na Lei Complementar Federal 101/2000, especialmente a prevista no art. 9º,
sob pena de multas previstas no art. 5º. §1º. da Lei 10.028/2000 em
razão da infração prevista no inciso III do mesmo dispositivo, e inciso
IV, do art.135 da Lei Complementar Estadual 621/2012.
Alertar, ainda, que omitir-se em ato de sua competência pode caracterizar infração político-administrativa sujeita à “cassação de
mandato”, em julgamento proferido pela Câmara dos Vereadores,
conforme disposição constante do artigo 4º, inciso VII do Decreto-Lei
nº 201/1967
Encaminhe-se cópia da referida Instrução Técnica Inicial – ITI nº
831/2017 ao Agente Responsável.
Sala das Sessões, 09 de agosto de 2017.
RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Conselheiro no exercício da Presidência
DECISÃO 03580/2017-4
Processo: TC 5587/2017
Classificação: Relatório de Gestão Fiscal - RGF
Exercício: 1° quadrimestre do exercício de 2017
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Pinheiros
Recorrente: Arnóbio Pinheiro Silva
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL RGF - 1° QUADRIMESTRE DO
EXERCÍCIO DE 2017 – PARECER DE ALERTA - DETERMINAÇÃO
1. RELATÓRIO
Trata o presente processo de Relatório de Gestão Fiscal relativo ao
1° quadrimestre do exercício de 2017, da Prefeitura Municipal de Pinheiros, sob a responsabilidade do senhor Arnóbio Pinheiro Silva.
A SecexContas - Secretaria de Controle Externo de Contas, elaborou a Instrução Técnica Inicial ITI 873/2017, por meio da qual
sugere a Área Técnica a emissão do Parecer de Alerta ao ente em
comento, tendo em vista que as despesas com pessoal e encargos
alcançaram o limite geral estabelecido para emissão de parecer de
alerta.
É o relatório.
2. FUNDAMENTAÇÃO
Compulsando acuradamente os autos, verifico que o jurisdicionado
atingiu o limite quanto a despesas de pessoal alcançando o indicador
de 51,35% da receita corrente líquida (RCL), bem superior, portanto, ao percentual de 48,60%, que equivale a 90% do limite geral
estabelecido para emissão de alerta, da RCL.
A Lei de Responsabilidade Fiscal estabelece o limite de 54% para gastos com pessoal com o Poder Executivo Municipal, senão vejamos:
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Art. 20. A repartição dos limites globais do art. 19 não poderá exceder os seguintes percentuais:
(...)
III - na esfera municipal:
(...)
b) 54% (cinqüenta e quatro por cento) para o Executivo.
Estabelece, ainda, que os Tribunais de Contas alertarão o Poder
quando ultrapassado o percentual de 90% deste limite, o que, no
caso, corresponde a 48,60%:
Art. 59. O Poder Legislativo, diretamente ou com o auxílio dos Tribunais de Contas, e o sistema de controle interno de cada Poder e do
Ministério Público, fiscalizarão o cumprimento das normas desta Lei
Complementar, com ênfase no que se refere a:
(...)
§ 1o Os Tribunais de Contas alertarão os Poderes ou órgãos referidos
no art. 20 quando constatarem:
(...)
II - que o montante da despesa total com pessoal ultrapassou 90%
(noventa por cento) do limite.
Analisando-se as informações colacionadas, verifica-se que a Prefeitura Municipal de Pinheiros ultrapassou o Limite para Alerta e
o Limite Prudencial estabelecidos no § 1º, inciso II do artigo 59 e
Parágrafo único, Art. 22 da LRF, o que demanda a expedição do parecer de alerta ao gestor.
Ante o exposto, com fulcro no art. 59, § 1º, Inciso I, da Lei de Responsabilidade Fiscal – LC 101/2000, corroborando o entendimento da
área técnica, VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a seguinte
minuta que submeto à sua consideração.
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Relator
DELIBERAÇÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, deliberam os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em
sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator:
1.1. Emitir Parecer de Alerta ao senhor Arnóbio Pinheiro Silva,
Chefe do Poder Executivo da Prefeitura Municipal de Pinheiros, conforme demonstrado na Instrução Técnica Inicial 00873/2017,
cuja cópia deverá ser encaminhada ao interessado.
1.2. Determinar que o gestor execute as providências previstas nos
§§ 2º e 3º do art. 169 da Constituição Federal e nos artigos 22 e 23
da Lei Complementar Federal 101/2000 observando o cumprimento
das vedações previstas no art. 22, sob pena de multa prevista no
inciso IV, do art.135 da Lei Complementar Estadual 621/2012.
1.3. Determinar que o gestor, no prazo improrrogável de 30
dias, inicie e comprove perante este Tribunal de Contas a adoção das
medidas saneadoras na estrita ordem em que estão previstas nos
parágrafos 3º e 4º do artigo 169 da Constituição Federal de 1998 (c/c
Lei Federal 9.801/99), de modo a eliminar o percentual excedente
em dois quadrimestres, sendo pelo menos 1/3 no quadrimestre imediatamente seguinte, respeitando-se ainda as vedações dos demais
parágrafos do art. 169 da CF e as diretrizes dadas pelos artigos 21,
22 e 23 da LRF (LC 101/2000). Considerando, quando for o caso, as
ressalvas contidas no art. 66 do mesmo diploma legal.
2. Unânime.
3. Data da sessão: 06/09/2017 – 31ª Sessão Ordinária da 1ª Câmara
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros presentes: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
(presidente e relator) e Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun.
4.2. Conselheiros substitutos presentes: Márcia Jaccoud Freitas e
Marco Antonio da Silva.
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Presidente
DECISÃO 03652/2017-5
PROCESSO TC-06114/2017-7
Responsável: Ângelo Antônio Corteletti
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (3°
BIMESTRE DE 2017) – JURISDICIONADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUIA BRANCA – ALERTAR – RECOMENDAR.
O SENHOR RELATOR, CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN:
Trata-se do Relatório Resumido de Execução Orçamentária, relativo
ao 3º bimestre de 2017, da Prefeitura de Águia Branca, sob a responsabilidade do Sr. Ângelo Antônio Corteletti, que apresentou o
não atingimento das metas de arrecadação.
Acolho a manifestação da Secretaria de Controle Externo de Contas – Secex Contas, consubstanciada na Instrução Técnica Inicial nº 00951/2017-3, no sentido de que este Tribunal emita o
PARECER DE ALERTA, em cumprimento ao art. 59, § 1º, inciso I, da
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LC 101/2000, conforme demonstrado na Instrução Técnica acima
mencionada.
Recomendo, ainda que o gestor adote as medidas constantes na
LC 101/2000, especialmente aquelas previstas no caput do art.
9°, in verbis:
Art. 9o Se verificado, ao final de um bimestre, que a realização da
receita poderá não comportar o cumprimento das metas de resultado primário ou nominal estabelecidas no Anexo de Metas Fiscais,
os Poderes e o Ministério Público promoverão, por ato próprio e
nos montantes necessários, nos trinta dias subsequentes, limitação de empenho e movimentação financeira, segundo os critérios
fixados pela lei de diretrizes orçamentárias.
Dê-se ciência ao interessado dos termos desta decisão.
Vitória, 24 de agosto de 2017.
RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Conselheiro Relator
DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do processo TC-6114/20177, DECIDE a Primeira Câmara do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo, na 32ª sessão ordinária, realizada no dia treze de
setembro de dois mil e dezessete, à unanimidade, nos termos do
voto do relator, conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun:
emitir PARECER DE ALERTA, em cumprimento ao art. 59, § 1º,
inciso I, da LC 101/2000, conforme demonstrado na Instrução
Técnica acima mencionada.
Recomendar, ainda que o gestor adote as medidas constantes
na LC 101/2000, especialmente aquelas previstas no caput do art.
9°, in verbis:
Art. 9o Se verificado, ao final de um bimestre, que a realização da
receita poderá não comportar o cumprimento das metas de resultado primário ou nominal estabelecidas no Anexo de Metas Fiscais,
os Poderes e o Ministério Público promoverão, por ato próprio e
nos montantes necessários, nos trinta dias subsequentes, limitação de empenho e movimentação financeira, segundo os critérios
fixados pela lei de diretrizes orçamentárias.
Dar ciência ao interessado dos termos desta decisão.
Sala das Sessões, 13 de setembro de 2017.
RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Conselheiro no Exercício da Presidência
DECISÃO 03653/2017-1
PROCESSO TC-06122/2017-1
Responsável: Christiano Spadetto
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (3°
BIMESTRE DE 2017) – JURISDICIONADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO – ALERTAR – RECOMENDAR.
O SENHOR RELATOR, CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN:
Trata-se do Relatório Resumido de Execução Orçamentária, relativo ao 3º bimestre de 2017, da Prefeitura de Conceição do
Castelo, sob a responsabilidade do Sr. Christiano Spadetto, que
apresentou o não atingimento das metas de arrecadação.
Acolho a manifestação da Secretaria de Controle Externo de Contas – Secex Contas, consubstanciada na Instrução Técnica Inicial nº 00959/2017-1, no sentido de que este Tribunal emita
o PARECER DE ALERTA, em cumprimento ao art. 59, § 1º, inciso
I, da LC 101/2000, conforme demonstrado na Instrução Técnica
acima mencionada.
Recomendo, ainda que o gestor adote as medidas constantes na
LC 101/2000, especialmente aquelas previstas no caput do art.
9°, in verbis:
Art. 9o Se verificado, ao final de um bimestre, que a realização da
receita poderá não comportar o cumprimento das metas de resultado primário ou nominal estabelecidas no Anexo de Metas Fiscais,
os Poderes e o Ministério Público promoverão, por ato próprio e
nos montantes necessários, nos trinta dias subsequentes, limitação de empenho e movimentação financeira, segundo os critérios
fixados pela lei de diretrizes orçamentárias.
Dê-se ciência ao interessado dos termos desta decisão.
Vitória, 24 de agosto de 2017.
RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Conselheiro Relator
DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do processo TC-6122/20171, DECIDE a Primeira Câmara do Tribunal de Contas do Estado do
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Espírito Santo, na 32ª sessão ordinária, realizada no dia treze de
setembro de dois mil e dezessete, à unanimidade, nos termos do
voto do relator, conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun:
emitir PARECER DE ALERTA, em cumprimento ao art. 59, § 1º,
inciso I, da LC 101/2000, conforme demonstrado na Instrução
Técnica Inicial 0959/2017-1.
Recomendar, ainda que o gestor adote as medidas constantes
na LC 101/2000, especialmente aquelas previstas no caput do art.
9°, in verbis:
Art. 9o Se verificado, ao final de um bimestre, que a realização da
receita poderá não comportar o cumprimento das metas de resultado primário ou nominal estabelecidas no Anexo de Metas Fiscais,
os Poderes e o Ministério Público promoverão, por ato próprio e
nos montantes necessários, nos trinta dias subsequentes, limitação de empenho e movimentação financeira, segundo os critérios
fixados pela lei de diretrizes orçamentárias.
Dar ciência ao interessado dos termos desta decisão.
Sala das Sessões, 13 de setembro de 2017.
RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Conselheiro no exercício da Presidência
DECISÃO 03654/2017-4
PROCESSO TC-06130/2017-6
Responsável: Luciano Miranda Salgado
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (3°
BIMESTRE DE 2017) – JURISDICIONADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA – ALERTAR – DETERMINAR.
O SENHOR RELATOR, CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN:
Trata-se do Relatório Resumido de Execução Orçamentária, relativo ao 3º bimestre de 2017, da Prefeitura de Ibatiba, sob a responsabilidade do Sr. Luciano Miranda Salgado, que apresentou
o não atingimento das metas de arrecadação e Resultado Nominal.
Acolho a manifestação da Secretaria de Controle Externo de Contas – Secex Contas, consubstanciada na Instrução Técnica Inicial nº 00965/2017-5, no sentido de que este Tribunal emita
o PARECER DE ALERTA, em cumprimento ao art. 59, § 1º, inciso
I, da LC 101/2000, conforme demonstrado na Instrução Técnica
acima mencionada.
Determino, ainda que o gestor adote as medidas constantes na
LC 101/2000, especialmente aquelas previstas no caput do art.
9°, in verbis:
Art. 9o Se verificado, ao final de um bimestre, que a realização
da receita poderá não comportar o cumprimento das metas
de resultado primário ou nominal estabelecidas no Anexo de
Metas Fiscais, os Poderes e o Ministério Público promoverão, por
ato próprio e nos montantes necessários, nos trinta dias subsequentes, limitação de empenho e movimentação financeira,
segundo os critérios fixados pela lei de diretrizes orçamentárias.
(g.n.)
Ressalto que o não atendimento desta determinação pode configurar infração administrativa, e implicará sanção de multa de 30%
(trinta por cento) dos vencimentos anuais do agente que lhe der
causa, conforme disposição do art. 5º, inciso III c/c § 1º da Lei
10.028/2000, e inciso IV, do art. 135 da Lei Complementar Estadual 621/2012, cuja aplicação é de competência deste Tribunal.
Alerto, ainda, que omitir-se em ato de sua competência pode caracterizar infração político-administrativa sujeita à “cassação de
mandato”, em julgamento proferido pela Câmara dos Vereadores,
conforme disposição contida no art. 4º, inciso VII, do Decreto-Lei
nº 201/1967.
Por fim, encaminhe-se ao atual responsável cópia integral da ITI
00965/2017-5 juntamente com esta decisão.
Vitória, 24 de agosto de 2017.
RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Conselheiro Relator
DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do processo TC-6130/20176, DECIDE a Primeira Câmara do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo, na 32ª sessão ordinária, realizada no dia treze de
setembro de dois mil e dezessete, à unanimidade, nos termos do
voto do relator, conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun:
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emitir PARECER DE ALERTA, em cumprimento ao art. 59, § 1º,
inciso I, da LC 101/2000, conforme demonstrado na Instrução
Técnica Inicial 0965/2017-5.
Determinar, ainda que o gestor adote as medidas constantes na
LC 101/2000, especialmente aquelas previstas no caput do art.
9°, in verbis:
Art. 9o Se verificado, ao final de um bimestre, que a realização
da receita poderá não comportar o cumprimento das metas
de resultado primário ou nominal estabelecidas no Anexo de
Metas Fiscais, os Poderes e o Ministério Público promoverão, por
ato próprio e nos montantes necessários, nos trinta dias subsequentes, limitação de empenho e movimentação financeira,
segundo os critérios fixados pela lei de diretrizes orçamentárias.
(g.n.)
Ressaltar que o não atendimento desta determinação pode configurar infração administrativa, e implicará sanção de multa de 30%
(trinta por cento) dos vencimentos anuais do agente que lhe der
causa, conforme disposição do art. 5º, inciso III c/c § 1º da Lei
10.028/2000, e inciso IV, do art. 135 da Lei Complementar Estadual 621/2012, cuja aplicação é de competência deste Tribunal.
Alertar, ainda, que omitir-se em ato de sua competência pode
caracterizar infração político-administrativa sujeita à “cassação de
mandato”, em julgamento proferido pela Câmara dos Vereadores,
conforme disposição contida no art. 4º, inciso VII, do Decreto-Lei
nº 201/1967.
Encaminhe-se ao atual responsável cópia integral da ITI
00965/2017-5 juntamente com esta decisão.
Sala das Sessões, 13 de setembro de 2017.
RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Conselheiro no exercício da Presidência

[ATOS DA 2ª CÂMARA]

[Outras Decisões - 2ª Câmara]
NOTIFICAÇÃO do conteúdo dispositivo da(s) Decisão(ões) abaixo,
nos termos do artigo 66, parágrafo único, da Lei Complementar nº
621/2012, encontrando-se os autos na Secretaria Geral das Sessões do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo.
DECISÃO 02957/2017-4
PROCESSO TC-04712/2017-1
Responsável: Marcos Antônio Teixeira de Souza
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL (1° QUADRIMESTRE DE
2017) – JURISDICIONADO: PREFEITURA DE BOM JESUS DO
NORTE – ALERTAR – DETERMINAR – PRAZO: 30 DIAS
O SENHOR RELATOR, CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO
JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI:
A Secretaria de Controle Externo de Contas - SecexContas, por
meio da Instrução Técnica Inicial 00807/2017-1, sugere ao Colegiado desta Corte a emissão de parecer de alerta dirigido ao
Poder Executivo municipal sob o argumento de o ente ter ultrapassado o limite para alerta, e, inclusive, o limite máximo legal,
conforme se extrai do Relatório de Gestão Fiscal referente ao 1º
quadrimestre/2017, abaixo sintetizado:
Limite de Gastos com Pessoal
Receita Corrente Líquida – RCL
Despesa Total com Pessoal –

Valor

22.465.806,12
13.289.448,44

DTP
% da Despesa Total Com Pessoal

59,15%

– DTP sobre a RCL
Limite Máximo (54% da RCL)(Incisos

12.131.535,30

I, II e III, Art. 20 da LRF)
Limite Prudencial (51,3% da RCL)

11.524.958,54

(Parágrafo único, Art. 22-LRF)
Limite Para Alerta (48,6% da RCL)

10.918.381,77

(Art. 59, § 1º, inciso II-LRF)

Sugere, demais disso, que seja determinado ao gestor municipal a
adoção das providências legais cabíveis de modo a eliminar o percentual excedente.
Ante o exposto, considerando o teor da Instrução Técnica Inicial nº
00807/2017-1, VOTO pela:
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EMISSÃO de PARECER DE ALERTA dirigido ao Sr. Marcos Antônio Teixeira de Souza, ordenador de despesa do Município de
Bom Jesus do Norte, com fulcro no artigo 59 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LC n° 101/2000), tendo em vista que o percentual da
despesa total com Pessoal em relação à receita corrente líquida do
município ultrapassou o limite máximo (54% da RCL) estabelecido
na Lei de Responsabilidade Fiscal.
DETERMINAÇÃO ao Sr. Marcos Antônio Teixeira de Souza
para que, no prazo improrrogável de 30 dias, adote e comprove, perante este Tribunal de Contas, as providências descritas nos
§§ 3.º e 4.º do artigo 169, da Constituição Federal e nos artigos 21,
22, 23 e 63, §2.º, da Lei Complementar Federal 101/2000, de modo
a eliminar o percentual excedente, sendo pelo menos 1/3 no quadrimestre imediatamente seguinte, observando o cumprimento das
vedações previstas no artigo 22 e, quando for o caso, as ressalvas
contidas no artigo 66 da referida lei, sob pena de multa prevista no
inciso IV, do artigo 135 da lei Complementar Estadual 621/2012.
Após os devidos trâmites, arquive-se, na forma do artigo 330, IV,
c/c o artigo 303, do Regimento Interno deste Tribunal de Contas –
Resolução 261/2013.
DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC 04712/20171, DECIDE a segunda câmara do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo, na 26ª sessão ordinária, realizada no dia dois de
agosto de dois mil e dezessete, nos termos do voto do relator, conselheiro em substituição João Luiz Cotta Lovatti:
Emitir PARECER DE ALERTA dirigido ao Sr. Marcos Antônio
Teixeira de Souza, ordenador de despesa do Município de Bom
Jesus do Norte, com fulcro no artigo 59 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LC n° 101/2000), tendo em vista que o percentual da
despesa total com Pessoal em relação à receita corrente líquida do
município ultrapassou o limite máximo (54% da RCL) estabelecido
na Lei de Responsabilidade Fiscal.
DETERMINAR ao Sr. Marcos Antônio Teixeira de Souza que,
no prazo improrrogável de 30 dias, adote e comprove, perante
este Tribunal de Contas, as providências descritas nos §§ 3.º e 4.º
do artigo 169, da Constituição Federal e nos artigos 21, 22, 23 e 63,
§2.º, da Lei Complementar Federal 101/2000, de modo a eliminar
o percentual excedente, sendo pelo menos 1/3 no quadrimestre
imediatamente seguinte, observando o cumprimento das vedações
previstas no artigo 22 e, quando for o caso, as ressalvas contidas
no artigo 66 da referida lei, sob pena de multa prevista no inciso IV,
do artigo 135 da lei Complementar Estadual 621/2012.
Arquivar, após os devidos trâmites, na forma do artigo 330, IV,
c/c o artigo 303, do Regimento Interno deste Tribunal de Contas –
Resolução 261/2013.
Sala das Sessões, 02 de agosto de 2017.
Conselheiro SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
DECISÃO TC -3426/2017- 2ª CÂMARA
Processo TC: 5965/2017-1
Classificação: Representação
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Água Doce do Norte
Responsáveis: Paulo Márcio Leite Ribeiro - Prefeito
Adinan Novais de Paula – Pregoeiro
EMENTA
REPRESENTAÇÃO EM FACE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE
ÁGUA DOCE DO NORTE – PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2017
– INDEFERIR CAUTELAR – RITO ORDINÁRIO - NOTIFICAÇÃO
DOS RESPONSÁVEIS
O EXMO. SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER:
RELATÓRIO
Trata o presente processo de Representação com pedido liminar, em
face da Prefeitura Municipal de Água Doce do Norte, apresentada
pela empresa Governança Brasil S/A Tecnologia e Gestão em Serviços, relatando possíveis irregularidades no procedimento licitatório
no Pregão Presencial SRP 02/2017, que tem como objeto o fornecimento, licenciamento, implantação, treinamento, manutenção e
suporte de sistemas informatizado integrado de gestão tributária,
recursos humanos e folha de pagamento, compras, contratos e licitações, almoxarifado, controle de bens patrimoniais, protocolos
e processos, contabilidade pública eletrônica, controle de frotas,
ISS bancário, nota fiscal de serviços eletrônicos, controle interno
e auditoria, portal da transparência, serviços da administração ao
cidadão na internet, gestão educacional, gestão de saúde pública e
sistema de licenciamento ambiental.
Alegou o representante:
Prazo para instalação;
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Orçamentos obtidos na fase interna;
Ausência de competição e de lances;
Ausência de avaliação do objeto ofertado;
Ausência de minuta de contrato no edital lançado;
Previsão de prorrogação de ata de registro de preços;
Formalização de adesão e de contratação por outro ente público.
Os autos foram encaminhados para o Núcleo de Tecnologia da Informação – NTI e opinaram por conhecer a representação, pela sua
procedência e por conceder a medida cautelar pleiteada.
FUNDAMENTAÇÃO
Preliminarmente, antes de analisar o mérito faz-se necessário a
análise dos requisitos de admissibilidade previstos no artigo 177 do
Regimento Interno desta Corte de Contas, aplicável às Representações por força do disposto no artigo 186 da referida norma:
Art. 177. São requisitos de admissibilidade de denúncia sobre matéria de competência do Tribunal:
I – ser redigida com clareza;
II – conter informações sobre o fato, a autoria, as circunstâncias e
os elementos de convicção;
III - estar acompanhada de indício de prova;
IV – se pessoa natural, conter o nome completo, qualificação e endereço do denunciante;
V – se pessoa jurídica, prova de sua existência, e comprovação de
que os signatários têm habilitação para representá-la.
§ 1º A denúncia não será conhecida quando não observados os
requisitos de admissibilidade previstos neste artigo.
§ 2º Caberá ao Relator o juízo de admissibilidade da denúncia.
§ 3º Na hipótese de não conhecimento, a decisão deverá ser submetida ao Plenário.
Art.186. Aplicam-se às representações previstas nesta subseção,
no que couber, as normas relativas à denúncia.
Assim, diante da presença dos requisitos e pressupostos de admissibilidade, decido pelo recebimento da presente representação.
Em acordo com o que estabelece o inciso X, do art. 71 da CF/88, o
Tribunal de Contas tem o poder de sustar a execução de atos. Assim
também estabelece o inciso XI do artigo 71 da CE/89.
Para que seja concedida uma medida suspensiva de determinado procedimento, se faz necessário à presença de dois requisitos,
quais sejam: fumus boni iuris e periculum in mora.
Entendo que os indícios apresentados pelo Representante são fortes e que está presente o fumus bonis iuris (fumaça do bom direito)
tendo em vista os indícios de irregularidades apresentados.
Destaco que não foi observado o periculum in mora, já que foi realizado o Contrato nº 070/2017 no dia 28 de março de 2017 e o
referido instrumento jurídico está produzindo efeitos na esfera Administrativa atualmente.
Observo que a intervenção na forma pleiteada poderia causar um
dano maior que a sua não concessão em face do objeto contrato
que é serviço de sistema de informática que atende a toda a Prefeitura, restando configurado o periculum in mora reverso, já que uma
possível suspensão do contrato poderia causar dano grave ao ente
público, tendo em vista que estamos diante de um serviço que hoje
se tornou essencial para o bom funcionamento de qualquer órgão
já que tudo depende do sistema informatizado.
Assim, ficou caracterizado o periculum in mora reverso que impede
a concessão da medida cautelar pleiteada. Razão pela qual indefiro
a medida cautelar pleiteada, sem prejuízo de que essa seja concedida em um outro momento.
Destaco que o fato da não concessão da cautelar não representa
automaticamente concordância com o contrato, ficando o gestor
sujeito as penalidades, caso sejam configuradas irregularidades
após o contraditório.
Ante todo o exposto, divergindo parcialmente do entendimento da
Área Técnica VOTO por que seja adotada a deliberação que ora
submeto à apreciação deste Colegiado:
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Relator
1. DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, DECIDEM os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em
Sessão Colegiada, ante as razões expostas pelo Relator:
1. Pelo conhecimento da presente representação com base no
art.177 do Regimento Interno desta Corte de Contas;
2. Indeferimento da medida cautelar visto que restou demonstrado o periculum in mora reverso;
3. Pela notificação do Prefeito Municipal de Água Doce do Norte,
Sr. Paulo Márcio Leite Ribeiro e do Sr. Adinan Novais de Paula –
Pregoeiro, pelo prazo de 10 (dez) dias para que se manifestem
acerca das possíveis ilegalidades apresentadas pelo representante,
bem como o andamento do Contrato nº070/2017;
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4. Que os presentes autos tramitem em rito ordinário, encaminhando-se o feito à SECEX, para que proceda a devida instrução de
mérito pela Secretaria de Controle Externo competente;
5. Após, dê ciência ao Representante e Representado;
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 30/08/2017 – 30ª sessão ordinária da 2ª Câmara.
4. Especificação do quórum:
1. Conselheiros presentes: Sérgio Manoel Nader Borges (Presidente) e Domingos Augusto Taufner (Relator).
2. Conselheiro substituto presente: João Luiz Cotta Lovatti
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
DECISÃO 03455/2017-3
PROCESSO TC-01490/2017-7
Responsável: Robson Parteli
RELATÓRIO GESTÃO FISCAL (2° SEMESTRE DE 2016) – JURISDICIONADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO
– ARQUIVAR
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES:
RELATÓRIO E FUNDAMENTAÇÃO
I - Relatório e Fundamentação:
Tratam os presentes autos de PARECER DE ALERTA emitido por este
Tribunal de Contas, em atenção ao art. 59, § 1º da Lei complementar 101/2000, tendo em vista a realização de despesa com pessoal,
pelo Poder Executivo de Vila Valério, ter atingido no 2º quadrimestre/2016, percentual superior ao limite máximo de 54% da Receita
Corrente Liquida ( RCL) prevista na LRF.
A Segunda Câmara na 14º sessão ordinária decidiu, nos termos do
voto que prolatei a emissão do parecer de alerta e determinações
ao Gestor Municipal, conforme Decisão 1656/2017-1.
Devidamente notificado (Termo de notificação nº 01065/20172) o responsável, Sr. Robson Parteli, trouxe aos autos documentação (Protocolo 7915/2017-1) com informações que solicitou
e promoveu alterações nos dados constantes no Sistema LRFWEB
desta Corte de Contas reduzindo o percentual de comprometimento da RCL do município com despesa de pessoal no 2º semestre
/2016.
A área técnica, através da Instrução Técnica 00083/2017-9,
informa que em decorrência das modificações realizadas pelo município nos dados constantes no sistema LRFWeb, houve uma alteração no valor da Receita Corrente Liquida, e levando-se em conta
que não houve modificação no valor informado da Despesa Total
com Pessoal, o comprometimento da RCL com gastos de pessoal do
Executivo Municipal de Vila Valério foi reduzido para o percentual de 51,68%, situando-se abaixo, portanto, do limite máximo
(54%) estabelecido na Lei Complementar 101/2000 para esse tipo
de gasto.
A Equipe técnica finaliza o documento (Instrução Técnica), sugerindo o arquivamento dos autos, uma vez que após promover retificações nas informações constantes no sistema LRFWeb desta Corte
de Contas, apresentou Relatório de Gestão Fiscal referente ao 2º
semestre de 2016 apontando a realização de despesa com pessoal
no percentual de 51,68% da Receita Corrente Líquida do município,
o que desobriga a adoção , por parte do município, de medidas saneadoras mencionadas no artigo 23 da LRF. Destaca, ainda, que o
conteúdo dos autos irá integrar/subsidiar a análise da Prestação de
Contas da Prefeitura Municipal de Vila Valério (exercício de 2016),
permitindo assim a verificação, em definitivo, do cumprimento dos
ditames estabelecidos na Lei Complementar nº 101/2000.
Ante o exposto, VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a seguinte proposta de deliberação que submeto à consideração.
No mesmo sentido, manifestou-se o Ministério Público Especial de
Contas, na lavra do Dr. Luciano Vieira
SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Conselheiro Relator
1. DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, DECIDE a Segunda Câmara do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo ante as
razões expostas pelo relator, em:
1.1. Arquivar os autos, depois de cumpridas as formalidades de
estilo, na forma do artigo 330, inciso IV, c/c artigo 303 do Regimento Interno deste Tribunal de Contas.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 30/08/2017 - 30ª Sessão ordinária 2ª Câmara.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros presentes: Sérgio Manoel Nader Borges (presidente), Domingos Augusto Tafner;
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4.2. Conselheiro substituto presente: João Luiz Cotta Lovati.
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
PROCESSO
CLASSIFICAÇÃO
UNIDADE GESTORA

TC- 1.665/2017-4
RELATÓRIO GESTÃO FISCAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE
GOVERNADOR LINDENBERG
RESPONSÁVEL
GERALDO LOSS
DECISÃO TC-03502/2017-4 – 2ª CÂMARA
RELATÓRIO GESTÃO FISCAL (2° QUADRIMESTRE DE 2016) –
JURISDICIONADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDENBERG – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES:
RELATÓRIO E FUNDAMENTAÇÃO
Tratam os presentes autos de PARECER DE ALERTA emitido por este
Tribunal de Contas, em atenção ao art. 59, § 1º da Lei Complementar 101/2000, tendo em vista a realização de despesa com pessoal,
pelo Poder Executivo de Governador Lindenberg, ter atingido, no 2º
quadrimestre/2016, percentual superior ao limite máximo de 54%
da Receita Corrente Liquida (RCL) prevista na LRF.
A Segunda Câmara na 14º sessão ordinária decidiu, nos termos do
voto que prolatei a emissão do parecer de alerta e determinações
ao Gestor Municipal, conforme Decisão 1659/2017-3.
Devidamente notificado (Termo de notificação nº 01074/20171) o responsável trouxe aos autos documentação (Protocolo
7674/2017-9) com informações que houve uma redução do índice
de gastos de pessoal no 3.º quadrimestre/2016, para um percentual de 52,32%, inferior ao limite máximo (54%) estabelecido na
LRF. E, ainda, no 1.º quadrimestre de 2017, houve uma nova redução e as despesas com pessoal passaram a representar 50,24%
da RCL, índice inferior ao limite prudencial (51,30%) fixado na Lei
Complementar 101/2000. Destacou ainda, que a gestão municipal
vem adotando as medidas necessárias para a adequação dos gastos objeto do alerta aos limites previstos na Lei de Responsabilidade
Fiscal.
A área técnica, através da Instrução Técnica 00082/2017-4,
relatou que os dados extraídos do Sistema LRFWeb desta Corte
de Contas corroboram a afirmação do gestor no que se refere ao
percentual de comprometimento da Receita Corrente Líquida municipal com despesas de pessoal do Poder Executivo no 3.º quadrimestre/2016. Quanto a informações do 1.º quadrimestre/2017, a
área técnica informa que o município apresenta os requisitos constantes no artigo 63 da LRF e, portanto, tem a faculdade de divulgar semestralmente seu Relatório de Gestão Fiscal. Sendo assim,
os dados (fiscais) do ente relativos ao período citado não estão
disponíveis na base de dados desta Corte de Contas motivo pelo
qual a área técnica reproduziu, na ITI 00082/2017- 4, o relatório
fornecido pelo gestor, apontando gastos com pessoal da ordem de
50,24% da RCL.
A Equipe técnica finaliza o documento (Instrução Técnica), sugerindo o arquivamento dos autos, destacando que o conteúdo destes
irá integrar/subsidiar a análise da Prestação de Contas da Prefeitura
Municipal de Governador Lindenberg (exercício de 2016), permitindo assim a verificação, em definitivo, do cumprimento dos ditames
estabelecidos na Lei Complementar nº 101/2000.
No mesmo sentido manifestou-se o Ministério Público Especial de
Contas, na lavra do Dr. Luis Henrique Anastacio da Silva.
Ante o exposto, VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a seguinte proposta de deliberação que submeto à consideração.
Vitória, 06 de setembro de 2017.
SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Conselheiro Relator
1. DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, DECIDE a Segunda Câmara do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo ante as
razões expostas pelo relator, em:
1.1 Arquivar os autos, depois de cumpridas as formalidades de estilo, na forma do artigo 330, inciso IV, c/c artigo 303 do Regimento
Interno deste Tribunal de Contas;
2. À unanimidade;
3. Data da Sessão: 06/09/2017 – 31ª sessão da ordinária Segunda Câmara;
4. Especificação do quórum:
Conselheiros presentes: Sérgio Manoel Nader Borges (presidente/
relator); Domingos Augusto Taufner;
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Conselheiro substituto presente: João Luiz Cotta Lovatti.
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
DECISÃO 03581/2017-9
PROCESSO
CLASSIFICAÇÃO
UNIDADE GESTORA

TC-05586/2017-1
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO
DA BARRA
RESPONSÁVEL
FRANCISCO BERNHARD VERVLOET
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL (1° QUADRIMESTRE DE
2017) – JURISDICIONADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE
CONCEIÇÃO DA BARRA – ALERTAR – DETERMINAR – ARQUIVAR
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES:
RELATÓRIO E FUNDAMENTAÇÃO
Tratam os presentes autos do Relatório de Gestão Fiscal – RGF
da Prefeitura Municipal de Conceição da Barra, relativo ao 1º
quadrimestre do exercício de 2017, em que figura como responsável o Sr. Francisco Bernhard Vervloet.
Em face da verificação do Ente ter ultrapassado o limite para alerta
no 1º quadrimestre/2017, sugere a SecexContas - Secretaria de
Controle Externo de Contas, por meio da Instrução Técnica Inicial
nº 00872/2017-2 , conforme disposto no art. 59 da LC 101/2000
(LRF), a emissão de PARECER DE ALERTA.
Limite de Gastos com Pessoal
Receita Corrente Líquida – RCL
Despesa Total com Pessoal – DTP
% da Despesa Total Com Pessoal – DTP sobre a

Valor
78.757.436,01
42.357.623,79
53,78%

RCL
Limite Máximo (54% da RCL)(Incisos I, II e III,

42.529.015,45

Art. 20 da LRF)
Limite Prudencial (51,3% da RCL)(Parágrafo único,

40.402.564,67

Art. 22-LRF)
Limite Para Alerta (48,6% da RCL)(Art. 59, § 1º,

38.276.113,90

inciso II-LRF)

FONTE: PROCESSO TC 5586/2017
Conforme demonstrado, o percentual alcançado de gastos com pessoal em relação à receita corrente líquida está em 53,78% (cinquenta e três vírgula setenta e oito por cento), superando os limites para alerta e prudencial estabelecidos pelo artigo 59, da LC
101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).
Ressalta-se que, em virtude de ter ultrapassado o limite para alerta, o gestor deverá observar o disposto no parágrafo único do art.
22 da Lei Complementar nº 101/2000, a fim de reduzir os gastos
com pessoal e encargos.
Ante o exposto, VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a seguinte proposta de deliberação que submeto à consideração.
Vitória, 06 de setembro de 2017.
SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Conselheiro Relator
DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, DECIDE a Segunda Câmara do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo ante as
razões expostas pelo relator, em:
1.1 Emitir PARECER DE ALERTA ao Senhor Francisco Bernhard
Vervloet, Chefe do Poder Executivo da Prefeitura Municipal de
Conceição da Barra, conforme demonstrado na Instrução Técnica
Inicial Nº 00872/2017-2 cuja cópia deverá ser encaminhada ao
interessado.
1.2 Determinar para que sejam observadas as vedações previstas
no artigo 22, parágrafo único, da Lei Complementar 101/2000;
1.3 Arquivar os autos na forma do artigo 330, inciso lV, c/c artigo
303, do Regimento Interno deste Tribunal de Contas.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 06/09/2017 – 31ª Sessão Ordinária 2ª Câmara
4. Especificação do quórum:
4.1 Conselheiros presentes: Sérgio Manoel Nader Borges (presidente e relator) e Domingos Augusto Taufner.
4.2. Conselheiro substituto presente: João Luiz Cotta Lovatti.
Conselheiro SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
DECISÃO 03582/2017-3
PROCESSO TC: 6626/2017-3
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UNIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO
SÃO LOURENÇO
CLASSIFICAÇÃO: RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – RREO
PERÍODO: 1º BIMESTRE/2017
RESPONSÁVEL: ELEARDO APARICIO COSTA BRASIL
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA –
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO SÃO LOURENÇO – 1º
BIMESTRE/2017 – ALERTA
O EXMO. SR. CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO JOÃO LUIZ
COTTA LOVATTI
RELATÓRIO
A Secretaria de Controle Externo de Contas – Secex Contas, por
meio da Instrução Técnica Inicial 01038/2017-5, sugere ao Colegiado desta Corte a emissão de parecer de alerta à Prefeitura
Municipal de Divino São Lourenço sob o argumento de o ente ter
apresentado tendência ao descumprimento de metas estabelecidas
na Lei de Diretrizes Orçamentárias, diante da análise do Relatório
Resumido da Execução Orçamentária - RREO referente ao 1º bimestre/2017, conforme se extrai da tabela a seguir:
RREO-LRFWeb-Anexo de Metas Fiscais (Art. 59, § 1º, incisos I a IV,
da LC 101/2000)
Período
Meta (R$)

* Realizado

1º bimestre/2017

14.889.600,00

(R$)
2.589.501,33

ARRECADAÇÃO
RESULTADO PRIMÁRIO 1º bimestre/2017

-24.566,67

-876.014,86

META BIMESTRAL DE

FUNDAMENTAÇÃO
A Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF preconiza no artigo 59, inciso
I que o Tribunal de Contas fiscalizará o cumprimento das normas de
finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal,
devendo observar se foram atingidas as metas estabelecidas pela
lei de diretrizes orçamentárias.
Ante todo o exposto, acompanhando o entendimento da Área Técnica, VOTO para que seja adotada a deliberação que ora submeto à
apreciação deste Colegiado.
JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Conselheiro em Substituição
PARECER DE ALERTA
Vistos, relatados e discutidos estes autos, DECIDEM os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em
Sessão Colegiada, ante as razões expostas pelo Relator:
1.1. Emitir PARECER DE ALERTA ao Sr. Eleardo Aparicio Costa
Brasil, ordenador de despesa do Município de Divino São Lourenço,
nos termos da Instrução Técnica Inicial 01038/2017-5, cuja cópia
deverá ser encaminhada ao interessado.
1.2. ARQUIVAR, na forma do artigo 330, IV, c/c o artigo 303, do
Regimento Interno deste Tribunal de Contas – Resolução 261/2013.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 06/09/2017 – 31ª Sessão Ordinária 2ª Câmara.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros presentes: Sérgio Manoel Nader Borges (presidente) e Domingos Augusto Taufner.
4.2. Conselheiro substituto presente: João Luiz Cotta Lovatti (relator).
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
DECISÃO 03583/2017-8
PROCESSO TC: 6627/2017-8
UNIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO
SÃO LOURENÇO
CLASSIFICAÇÃO: RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – RREO
PERÍODO: 2º BIMESTRE/2017
RESPONSÁVEL: ELEARDO APARICIO COSTA BRASIL
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA –
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO SÃO LOURENÇO – 2º
BIMESTRE/2017 – ALERTA
O EXMO. SR. CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO JOÃO LUIZ
COTTA LOVATTI
RELATÓRIO
A Secretaria de Controle Externo de Contas – Secex Contas, por
meio da Instrução Técnica Inicial 01039/2017-1, sugere ao Colegiado desta Corte a emissão de parecer de alerta à Prefeitura
Municipal de Divino São Lourenço sob o argumento de o ente ter
apresentado tendência ao descumprimento de metas estabelecidas
na Lei de Diretrizes Orçamentárias, diante da análise do Relatório
Resumido da Execução Orçamentária - RREO referente ao 2º biDiário Oficial Eletrônico | Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo

mestre/2017, conforme se extrai da tabela a seguir:
RREO-LRFWeb-Anexo de Metas Fiscais (Art. 59, § 1º,
incisos I a IV, da LC 101/2000)
Período
Meta (R$)
* Realizado
(R$)
META
2º
14.889.600,00 5.217.925,93
BIMESTRAL DE
bimestre/2017
ARRECADAÇÃO
FUNDAMENTAÇÃO
A Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF preconiza no artigo 59, inciso
I que o Tribunal de Contas fiscalizará o cumprimento das normas de
finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal,
devendo observar se foram atingidas as metas estabelecidas pela
lei de diretrizes orçamentárias.
Ante todo o exposto, acompanhando o entendimento da Área Técnica, VOTO para que seja adotada a deliberação que ora submeto à
apreciação deste Colegiado.
JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Conselheiro em Substituição
PARECER DE ALERTA
Vistos, relatados e discutidos estes autos, DECIDEM os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em
Sessão Colegiada, ante as razões expostas pelo Relator:
1.1. Emitir PARECER DE ALERTA ao Sr. Eleardo Aparicio Costa
Brasil, ordenador de despesa do Município de Divino São Lourenço,
nos termos da Instrução Técnica Inicial 01039/2017-1, cuja cópia
deverá ser encaminhada ao interessado.
1.2. ARQUIVAR, na forma do artigo 330, IV, c/c o artigo 303, do
Regimento Interno deste Tribunal de Contas – Resolução 261/2013.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 06/09/2017 – 31ª Sessão Ordinária 2ª Câmara.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros presentes: Sérgio Manoel Nader Borges (presidente) e Domingos Augusto Taufner.
4.2. Conselheiro substituto presente: João Luiz Cotta Lovatti (relator).
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
DECISÃO 03584/2017-2
PROCESSO TC: 6689/2017-9
UNIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCURICI
CLASSIFICAÇÃO: RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – RREO
PERÍODO: 3º BIMESTRE/2017
RESPONSÁVEL: OSVALDO FERNANDES DE OLIVEIRA JUNIOR
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
– PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCURICI – 3º BIMESTRE/2017 – ALERTA
O EXMO. SR. CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO JOÃO LUIZ
COTTA LOVATTI
RELATÓRIO
A Secretaria de Controle Externo de Contas – Secex Contas, por
meio da Instrução Técnica Inicial 01054/2017-4, sugere ao Colegiado desta Corte a emissão de parecer de alerta à Prefeitura
Municipal de Mucurici sob o argumento de o ente ter apresentado
tendência ao descumprimento de metas estabelecidas na Lei de
Diretrizes Orçamentárias, diante da análise do Relatório Resumido
da Execução Orçamentária - RREO referente ao 3º bimestre/2017,
conforme se extrai da tabela a seguir:
RREO-LRFWeb-Anexo de Metas Fiscais (Art. 59, § 1º, incisos I a IV,
da LC 101/2000)
Período
Meta (R$)
Realizado (R$)
META
3º bimestre/2017 11.500.000,00
11.485.407,88
BIMESTRAL DE
ARRECADAÇÃO

FUNDAMENTAÇÃO
A Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF preconiza no artigo 59, inciso
I que o Tribunal de Contas fiscalizará o cumprimento das normas de
finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal,
devendo observar se foram atingidas as metas estabelecidas pela
lei de diretrizes orçamentárias.
Ante todo o exposto, acompanhando o entendimento da Área Técnica, VOTO para que seja adotada a deliberação que ora submeto à
apreciação deste Colegiado.
JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Conselheiro em Substituição
PARECER DE ALERTA
Vistos, relatados e discutidos estes autos, DECIDEM os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos
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em Sessão Colegiada, ante as razões expostas pelo Relator:
1.1. Emitir PARECER DE ALERTA ao Sr. Osvaldo Fernandes de
Oliveira Junior, ordenador de despesa do Município de Mucurici, nos
termos da Instrução Técnica Inicial 01054/2017-4, cuja cópia deverá ser encaminhada ao interessado.
1.2. ARQUIVAR, na forma do artigo 330, IV, c/c o artigo 303, do
Regimento Interno deste Tribunal de Contas – Resolução 261/2013.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 06/09/2017 – 31ª Sessão Ordinária 2ª Câmara.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros presentes: Sérgio Manoel Nader Borges (presidente) e Domingos Augusto Taufner.
4.2. Conselheiro substituto presente: João Luiz Cotta Lovatti (relator).
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
DECISÃO 03585/2017-7
PROCESSO TC: 6688/2017-4
UNIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
CLASSIFICAÇÃO: RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – RREO
PERÍODO: 3º BIMESTRE/2017
RESPONSÁVEL: PEDRO AMARILDO DALMONTE
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA –
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE – 3º
BIMESTRE/2017 – ALERTA
O EXMO. SR. CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO JOÃO LUIZ
COTTA LOVATTI
RELATÓRIO
A Secretaria de Controle Externo de Contas – Secex Contas, por
meio da Instrução Técnica Inicial 01053/2017-1, sugere ao Colegiado desta Corte a emissão de parecer de alerta à Prefeitura
Municipal de São Domingos do Norte sob o argumento de o ente ter
apresentado tendência ao descumprimento de metas estabelecidas
na Lei de Diretrizes Orçamentárias, diante da análise do Relatório
Resumido da Execução Orçamentária - RREO referente ao 3º bimestre/2017, conforme se extrai da tabela a seguir:
RREO-LRFWeb-Anexo de Metas Fiscais (Art. 59, § 1º,
incisos I a IV, da LC 101/2000)
Período
Meta (R$)
Realizado
(R$)
META
3º
17.500.000,00 14.746.462,30
BIMESTRAL DE bimestre/2017
ARRECADAÇÃO
FUNDAMENTAÇÃO
A Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF preconiza no artigo 59, inciso
I que o Tribunal de Contas fiscalizará o cumprimento das normas de
finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal,
devendo observar se foram atingidas as metas estabelecidas pela
lei de diretrizes orçamentárias.
Ante todo o exposto, acompanhando o entendimento da Área Técnica, VOTO para que seja adotada a deliberação que ora submeto à
apreciação deste Colegiado.
JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Conselheiro em Substituição
PARECER DE ALERTA
Vistos, relatados e discutidos estes autos, DECIDEM os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em
Sessão Colegiada, ante as razões expostas pelo Relator:
1.1. Emitir PARECER DE ALERTA ao Sr. Pedro Amarildo Dalmonte, ordenador de despesa do Município de São Domingos do Norte,
nos termos da Instrução Técnica Inicial 01053/2017-1, cuja cópia
deverá ser encaminhada ao interessado.
1.2. ARQUIVAR, na forma do artigo 330, IV, c/c o artigo 303, do
Regimento Interno deste Tribunal de Contas – Resolução 261/2013.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 06/09/2017 – 31ª Sessão Ordinária 2ª Câmara.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros presentes: Sérgio Manoel Nader Borges (presidente) e Domingos Augusto Taufner.
4.2. Conselheiro substituto presente: João Luiz Cotta Lovatti (relator).
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
DECISÃO TC-03635/2017-1 – SEGUNDA CÂMARA
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PROCESSO : TC 5985/2017-7
UNIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO
CLASSIFICAÇÃO: REPRESENTAÇÃO
REPRESENTANTE: CHEXTER CARLOS NOGUEIRA
REPRESENTAÇÃO – CONHECER – INDEFERIR CAUTELAR –
CONVERTER RITO ORDINÁRIO – COMUNICAÇÃO DE DILIGÊNCIA PRAZO: 15 DIAS – DAR CIÊNCIA.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO JOÃO LUIZ
COTTA LOVATTI:
Versam os autos acerca de Representação com pedido para concessão de medida cautelar, formulada em face da Prefeitura Municipal
de Vila Pavão, relatando supostas irregularidades na contratação e
execução de serviços de transporte escolar sob a forma de fretamento das linhas municipais para atender a demanda do município local.
Em síntese, o representante requer seja determinado por medida
cautelar, a imediata suspensão do procedimento de contratação por
dispensa de licitação para contratação de transporte escolar das linhas municipais nºs 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09,10, 11, 12,
13, 14, 15, 16 e 17, tendo em vista estar em plena vigência os
contratos n°s 024/2015, 025/2015 e 026/2015, que contemplam as
mesmas linhas e sinaliza na possibilidade de existência de conluio
para favorecer determinado segmento empresarial e político.
Requer ainda a apuração dos fatos narrados com a penalização pertinente ao caso aos responsáveis pelo procedimento ora denunciado.
Submetidos os autos a SecexDenuncias - Secretaria de Controle Externo de Denúncias e Representações para instrução, elaborou-se
a Manifestação Técnica 01129/2017-9, com a seguinte proposta de
encaminhamento:
4.1 – Nos termos do artigo 94, §1º, e art. 99, §2º da LC 621/12,
conhecer apresente Representação.
4.2 – Indeferir a medida cautelar, visto que não restaram demonstrados os requisitos gerais autorizadores para sua concessão;
4.3 – Determinar que os presentes autos caminhem sob o rito ordinário, face à ausência dos pressupostos constantes do artigo 306
do RITCEES.
4.4 – Nos termos do art. 314, §1º, do RITCEES a realização de
diligência externano sentido de pedir esclarecimentos sobre a justificativa da administração para a contratação direta, bem como a requisição de cópia do procedimento administrativo n° 002880/2017.
4.5 – Nos termos do art. 307, § 3º, do RITCEESa determinação de
oitiva da parte para que se pronuncie.
Após, vieram-me os autos para análise e apreciação.
É o Relatório. Decido.
Inicialmente vejo presentes os requisitos de admissibilidade previsto
no art. 94 da Lei Complementar nº 621/2012 e no art. 177 do Regimento Interno e por isso, conheço da representação.
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 para o deferimento da medida cautelar está relacionada à existência dos requisitos que a doutrina denomina como fumus boni juris e o periculum in mora, indispensáveis
para concessão de liminar nesta espécie de procedimento.
No caso, a Secretaria de Controle Externo de Denúncias e Representações – SecexDenuncias não vislumbra a presença do fumus boni
Juris e do periculum in mora com base nas informações apresentadas pelo próprio representante; quais sejam, que o setor de compras
da prefeitura municipal de Vila Pavão iniciou um processo de cotação
de preços para contratação de transporte escolar enviando e-mail
para várias empresas de transporte coletivo buscando propostas de
preços para execução dos citados serviços sob a forma de fretamento das linhas municipais n° 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09,10, 11,
12, 13, 14, 15, 16 e 17.
Segundo apurou a área técnica desta Corte, os contratos de prestação de serviço de transporte do município de Vila Pavão têm vigência
até 2018.
E mais, segundo a SecexDenúncias, os e-mails encaminhados para
o recebimento de propostas ou cotação de preços, “... por si só,
não representam um indício de irregularidade, considerando que a
Administração pode estar se adiantando à futura contratação, após
a vigência dos contratos nº 024/2015, 025/2015 e 026/2015, bem

www.tce.es.gov.br

Página 19

Quarta-feira, 20 de setembro de 2017
como seus aditivos” e, nesse sentido, não se vislumbra o fumus boni
iuris.
Igualmente entendeu o subscritor da Manifestação Técnica nº Manifestação Técnica 01129/2017-9 “... que não há que se falar em risco
de ineficácia da decisão de mérito, tendo em vista que a vigência dos
contratos permanece até março de 2018, conforme os aditivos publicados no diário oficial, dia 9 de Maio de 2018 (cópia no Documento
Eletrônico n. 03 - Peça Complementar 05345/2017-1, página 5).”
Além disso, ao verificar os e-mails anexados pela representante na
documentação comprobatória, a área técnica deste Tribunal de Contas
constatou que a aquela administração municipal já realizou um procedimento licitatório, que restou deserto, razões pelas quais almeja a
contratação direta por dispensa, na forma do artigo 24, inciso V, da
Lei 8.666/93.
Destaco ainda o seguinte trecho da referida Manifestação Técnica:
Pois bem, considerando que a vigência dos atuais contratos tem termo
somente em março de 2018, verifica-se que há pelo menos 7 meses
para a repetição de um procedimento licitatório, havendo indícios da
não caracterização da situação descrita na legislação.
Art. 24. É dispensável a licitação:
(...)
V -quando não acudirem interessados à licitação anterior e esta, justificadamente, não puder ser repetida sem prejuízo para a Administração, mantidas, neste caso, todas as condições preestabelecidas;
O inciso V para a contratação direta que a licitação anterior não tenha
interessados e também a justificativa da existência de prejuízo para a
repetição do procedimento.
Nesses termos, sugere-se a notificação da administração o para que
informe as justificativas para a não repetição do certame, considerando que ainda existem pelo menos 7 meses de vigência dos contratos
nº 024/2015, 025/2015 e 026/2015.
Sugere-se ainda a notificação para que encaminhe a cópia do procedimento administrativo n° 002880/2017, em que foi declarada deserta
a licitação.
Dentro desse contexto, como bem exposto na Manifestação Técnica,
denoto uma certa fragilidade nos argumentos e documentos disponibilizados até o presente momento aos autos deste processo, o que
por hora não permite auferir um melhor juízo de valoração acerca do
pedido formulado pela Representante.
Em assim sendo, 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,
acolho a proposição técnica expedida pela Secretaria de Controle Externo de Denúncias e Representações – Secex Denúncias e apresento
DECISÃO no sentido de que o Colegiado aprove a seguinte minuta de
Acórdão que submeto à sua consideração.
JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Conselheiro em Substituição
1. DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, DECIDEM os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em
sessão da 2ª Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em:
1.1 - CONHECER da presente Representação, vez que preenche os
requisitos de admissibilidade;
1.2 - INDEFERIR a concessão da medida cautelar requerida diante
da inexistência do fumus boni juris e o periculum in mora;
1.3 - CONVERTER estes autos ao rito ordinário face à ausência dos
pressupostos constantes do artigo 306 do Regimento Interno deste
Tribunal de Contas - RITCEES, e para que sejam remetidos à área
técnica para regular instrução;
1.4 - Nos termos do artigo 288, inciso VI, c/c artigo 314, §3º, inciso
II, ambos do RITCEES, a realização de COMUNICAÇÃO DE DILIGÊNCIA para que, no prazo de 15 (quinze) dias, seja encaminhada pelo
Prefeito Municipal de Vila Pavão, Sr. Irineu Wutke, para que informe as
justificativas para a não repetição do certame, considerando que ainda
existem pelo menos 7 meses de vigência dos contratos nº 024/2015,
025/2015 e 026/2015 e ainda, para que encaminhe cópia da íntegra
do procedimento administrativo n° 002880/2017, em que foi declarada deserta a licitação;
1.5 – DAR CIÊNCIA ao representante dessa decisão;
2. Unânime;
3. Data da Sessão: 13/09/2017 – 32ª sessão ordinária da Segunda
Câmara;
4. Especificação do quórum:
Conselheiros presentes: Sérgio Manoel Nader Borges (presidente);
Domingos Augusto Taufner;
Conselheiro substituto presente: João Luiz Cotta Lovatti (relator).
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
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DECISÃO 03658/2017-2
PROCESSO TC: 6868/2017-2
UNIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVÁCQUA
CLASSIFICAÇÃO: RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – RREO
PERÍODO: 3º BIMESTRE/2017
RESPONSÁVEL: ALMIR LIMA BARROS
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA –
PREFEITURA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVÁCQUA – 3º BIMESTRE/2017 – ALERTA
O EXMO. SR. CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO JOÃO LUIZ
COTTA LOVATTI
RELATÓRIO
A Secretaria de Controle Externo de Contas – Secex Contas, por
meio da Instrução Técnica Inicial 01064/2017-8, sugere ao Colegiado desta Corte a emissão de parecer de alerta à Prefeitura Municipal de Atílio Vivácqua sob o argumento de o ente ter apresentado tendência ao descumprimento de metas estabelecidas na Lei de
Diretrizes Orçamentárias, diante da análise do Relatório Resumido
da Execução Orçamentária - RREO referente ao 3º bimestre/2017,
conforme se extrai da tabela a seguir:
RREO-LRFWeb-Anexo de Metas Fiscais (Art. 59, § 1º, incisos I a IV,
da LC 101/2000)
Período
Meta (R$)
Realizado (R$)
META
3º bimestre/2017 17.984.070,00
16.951.761,48
BIMESTRAL DE
ARRECADAÇÃO
RESULTADO
3º bimestre/2017 -2.252.350,00
971.067,00
NOMINAL

FUNDAMENTAÇÃO
A Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF preconiza no artigo 59, inciso
I que o Tribunal de Contas fiscalizará o cumprimento das normas de
finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal,
devendo observar se foram atingidas as metas estabelecidas pela
lei de diretrizes orçamentárias.
Ante todo o exposto, acompanhando o entendimento da Área Técnica, VOTO para que seja adotada a deliberação que ora submeto à
apreciação deste Colegiado.
JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Conselheiro em Substituição
PARECER DE ALERTA
Vistos, relatados e discutidos estes autos, DECIDEM os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em
Sessão Colegiada, ante as razões expostas pelo Relator:
1.1. Emitir PARECER DE ALERTA ao Sr. Almir Lima Barros, ordenador de despesa do Município de Atílio Vivácqua, nos termos
da Instrução Técnica Inicial 01064/2017-8, cuja cópia deverá ser
encaminhada ao interessado.
1.2. ARQUIVAR, na forma do artigo 330, IV, c/c o artigo 303, do
Regimento Interno deste Tribunal de Contas – Resolução 261/2013.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 13/09/2017 – 32ª Sessão Ordinária da 2ª Câmara.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros presentes: Sérgio Manoel Nader Borges (presidente), Domingos Augusto Taufner.
4.2. Conselheiro substituto presente: João Luiz Cotta Lovatti (relator).
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente

[ATOS DOS RELATORES]
DECISÃO MONOCRÁTICA 01401/2017-3
PROCESSO: 04923/2017-4
CLASSIFICAÇÃO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE ORDENADOR
EXERCÍCIO: 2016
JURISDICIONADO: CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA
RESPONSÁVEL: NAMY CHEQUER BOU HABIB FILHO - Presidente da Câmara Municipal de Vitória
Tratam os presentes autos da Prestação de Contas Anual da Câmara Municipal de Vitória, referente ao exercício financeiro de 2016,
sob a responsabilidade da Sr. Namy Chequer Bou Habib Filho - Presidente da Câmara Municipal de Vitória.
www.tce.es.gov.br

Página 20

Quarta-feira, 20 de setembro de 2017
A Secretaria de Controle Externo de Contas elaborou o Relatório
Técnico 00578/2017-1 e a Instrução Técnica Inicial 01046/20171, sugerindo a citação do responsável para apresentar razões de
justificativas quanto aos itens do Relatório Técnico 00578/2017-1
abaixo especificados:
Responsável

Itens
Subitens
Namy Chequer Bou 4.4.1.1
Habib Filho

4.5.1.1

7.1

Achados
Divergência entre os
valores apurados no
inventário anual e bens
móveis, e o saldo registrado
no balanço patrimonial.
Incompatibilidade na
contribuição previdenciária
patronal (RPPS) indica
distorção nos resultados
orçamentário e financeiro.
Não comprovação
do cumprimento das
determinações impostas
pelo Acórdão 2029/2015.

Posto isso, com base no Regimento Interno e na Lei Complementar
nº 621/2012, DETERMINO a CITAÇÃO do Sr. Namy Chequer Bou
Habib Filho, responsável pela Câmara Municipal de Vitória, para
que no prazo de 30 (trinta) dias apresente razões de justificativas
que entender necessárias em relação aos indícios de irregularidades apontados nos itens retro mencionados no Relatório Técnico
00578/2017-1.
Acompanham esta decisão, integrando-a, cópia do Relatório Técnico 00578/2017-1 e da Instrução Técnica Inicial 01046/2017-1,
elaborados pela Secretaria de Controle Externo de Contas.
Seja o responsável notificado 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.
À Secretaria Geral das Sessões para que se prossiga com o feito de
acordo com o trâmite regimental.
Em 12 de setembro de 2017.
JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Conselheiro em Substituição
DECISÃO MONOCRÁTICA 01402/2017-8
PROCESSO: 07099/2016-1
CLASSIFICAÇÃO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE ORDENADOR
EXERCÍCIO: 2015
JURISDICIONADO: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
DE VITÓRIA
RESPONSÁVEL: RUBEM FRANCISCO DE JESUS – Procurador
Geral
Tratam os presentes autos da Prestação de Contas Anual da Procuradoria Geral do Município de Vitória, referente ao exercício financeiro
de 2015, sob a responsabilidade do Sr. Rubem Francisco de Jesus –
Procurador Geral.
A Secretaria de Controle Externo de Contas elaborou o Relatório Técnico 00476/2017-1 (fls. 13/28) e a Instrução Técnica Inicial
01059/2017-7 (fls. 29/30), sugerindo a citação do responsável para
apresentar razões de justificativas quanto aos itens do Relatório Técnico 00476/2017-1 abaixo especificados:
Responsável
Rubem
Francisco de
Jesus

Itens
Subitens
3.3.1.
3.2.1.1.
3.4.1.1.

3.4.2.1.

Achados
Ausência de parecer conclusivo.
Não comprovação pelos extratos
bancários dos saldos das
disponibilidades.
Não comprovação do registro
contábil da despesa com encargos
previdenciários patronais por
instituição previdenciária (RPPS).
Não comprovação do registro
contábil da despesa com encargos
previdenciários patronais por
instituição previdenciária (RGPS).

Posto isso, com base no Regimento Interno e na Lei Complementar

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

nº 621/2012, DETERMINO a CITAÇÃO do Sr. Rubem Francisco de
Jesus, responsável pela Procuradoria Geral do Município de Vitória,
para que no prazo de 30 (trinta) dias apresente razões de justificativas que entender necessárias em relação aos indícios de irregularidades apontados nos itens retro mencionados no Relatório Técnico
00476/2017-1.
Acompanham esta decisão, integrando-a, cópia do Relatório Técnico
00476/2017-1 e da Instrução Técnica Inicial 01059/2017-7, elaborados pela Secretaria de Controle Externo de Contas.
Seja o responsável notificado 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.
À Secretaria Geral das Sessões para que se prossiga com o feito de
acordo com o trâmite regimental.
Em 12 de setembro de 2017.
JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Conselheiro em Substituição
DECISÃO MONOCRÁTICA 01403/2017-2
PROCESSO: 07098/2016-5
CLASSIFICAÇÃO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE ORDENADOR
EXERCÍCIO: 2015
JURISDICIONADO: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE DE VITÓRIA - SEDEC
RESPONSÁVEL: LENISE MENEZES LOUREIRO - Secretária Municipal de Desenvolvimento da Cidade de Vitória
Tratam os presentes autos da Prestação de Contas Anual da Secretaria Municipal de Desenvolvimento da Cidade de Vitória, referente ao
exercício financeiro de 2015, sob a responsabilidade da Sra. Lenise
Menezes Loureiro - Secretária Municipal de Desenvolvimento da Cidade de Vitória.
A Secretaria de Controle Externo de Contas elaborou o Relatório Técnico 00471/2017-7 (fls. 13/31) e a Instrução Técnica Inicial
01058/2017-2 (fls. 32/33), sugerindo a citação da responsável para
apresentar razões de justificativas quanto aos itens do Relatório Técnico 00471/2017-7 abaixo especificados:
Responsável
Lenise
Menezes
Loureiro

Itens
Subitens
3.3.1.
3.3.2.

3.2.1.1
3.2.2.1.

3.4.1.1.

3.4.2.1.

Achados
Ausência de parecer conclusivo
Relatório pontos de controle –
PCA: Divergência na apuração do
resultado patrimonial apurado na
DVP
Não comprovação pelos extratos
bancários dos saldos das
disponibilidades
Inventário anual de bens
patrimoniais e de almoxarifado
divergentes dos registros
contábeis
Não comprovação do registro
contábil da despesa com encargos
previdenciários patronais por
instituição previdenciária (RPPS)
Não comprovação do registro
contábil da despesa com encargos
previdenciários patronais por
instituição previdenciária (RGPS)

Posto isso, com base no Regimento Interno e na Lei Complementar
nº 621/2012, DETERMINO a CITAÇÃO da Sra. Lenise Menezes Loureiro, responsável pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento da
Cidade de Vitória, para que no prazo de 30 (trinta) dias apresente
razões de justificativas que entender necessárias em relação aos indícios de irregularidades apontados nos itens retro mencionados no
Relatório Técnico 00471/2017-7.
Acompanham esta decisão, integrando-a, cópia do Relatório Técnico
00471/2017-7 e da Instrução Técnica Inicial 01058/2017-2, 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.
À Secretaria Geral das Sessões para que se prossiga com o feito de
acordo com o trâmite regimental.
Em 12 de setembro de 2017.
JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Conselheiro em Substituição
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DECISÃO MONOCRÁTICA 01404/2017-7
PROCESSO: 04923/2016-6
CLASSIFICAÇÃO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE ORDENADOR
EXERCÍCIO: 2015
JURISDICIONADO: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA –
ENCARGOS GERAIS
RESPONSÁVEL: ANA PAULA VITALI JANES VESCOVI - Secretária de Estado da Fazenda
Tratam os presentes autos da Prestação de Contas Anual da Secretaria de Estado da Fazenda – Encargos Gerais, referente ao exercício financeiro de 2015, sob a responsabilidade da Sra. Ana Paula
Vitali Janes Vescovi - Secretária de Estado da Fazenda.
A Secretaria de Controle Externo de Contas elaborou o Relatório
Técnico 00451/2017-1 (fls. 20/36) e a Instrução Técnica Inicial
01023/2017-9 (fls. 37/38), sugerindo a citação da responsável
para apresentar razões de justificativas quanto aos itens do Relatório Técnico 00451/2017-1 abaixo especificados:
Responsável
Itens
Achados
Subitens
Ana Paula Vitali
3.3.1
Ausência de parecer
Janes Vescovi
conclusivo
3.7.1
Não comprovação
do saldo da dívida
ativa tributária e não
tributária
Posto isso, com base no Regimento Interno e na Lei Complementar
nº 621/2012, DETERMINO a CITAÇÃO da Sra. Ana Paula Vitali
Janes Vescovi, responsável pela Secretaria de Estado da Fazenda –
Encargos Gerais, para que no prazo de 30 (trinta) dias apresente
razões de justificativas que entender necessárias em relação aos
indícios de irregularidades apontados nos itens retro mencionados
no Relatório Técnico 00451/2017-1.
Acompanham esta decisão, integrando-a, cópia do Relatório Técnico 00451/2017-1 e da Instrução Técnica Inicial 01023/2017-9,
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.
À Secretaria Geral das Sessões para que se prossiga com o feito de
acordo com o trâmite regimental.
Em 12 de setembro de 2017.
JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Conselheiro em Substituição
DECISÃO MONOCRÁTICA PRELIMINAR DECM 1440/2017
PROCESSO TC:
6942/2017
ASSUNTO:
REPRESENTAÇÃO
JURISDICIONADO:
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
RESPONSÁVEL:
RICARDO DE OLIVEIRA
DECIDE O RELATOR, Conselheiro Sérgio Manoel Nader Borges,
NOTIFICAR o Sr. Ricardo de Oliveira para que no prazo de 05
(cinco) dias, nos termos do § 3º do art. 125 da Lei Complementar
nº 621/2012 c/c artigo 307, § 1° do Anexo Único da Resolução
TC n° 261/2013, preste as informações em razão dos itens
questionados na presente Representação, que trata do Edital n°
001/2017, que versa a respeito da convocação pública para parceria
com a Organização Social da Saúde, da Secretaria da Saúde do
Estado do Espírito Santo. A cópia da Representação deverá ser
encaminhada juntamente com o Termo de Notificação.
Vitória, 18 de setembro de 2017.
SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Conselheiro Relator
DECISÃO MONOCRÁTICA PRELIMINAR DECM 1442/2017
PROCESSO TC:
INTERESSADO:

5727/2017 (apenso 4034/2015)
MINISTÉRIO PÚBLICO ESPECIAL DE
CONTAS
ASSUNTO:
RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO
JURISDICIONADO: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E
ESGOTO DO MUNICIPIO DE SOORETAMA
RESPONSÁVEIS:
RAMON SULCIS MAGESKY
ADEMIR MORGAN DE OLIVEIRA
Tratam os autos de processo de Recurso de Reconsideração interposto pelo Excelentíssimo Procurador de Contas, Heron Carlos Gomes de Oliveira, com amparo no artigo 152, inciso I, da Lei Complementar nº 621/2012, em face do Acórdão TC-226/2017, inserto
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no Processo TC 4034/2015, referente a Prestação de Contas Anual
dos senhores Ramon Sulcis Magesky e Ademir Morgan de Oliveira,
a frente do Serviço Autônomo de Agua e Esgoto de Sooretama, no
exercício de 2014, julgando suas contas Regulares com Ressalva,
na forma do art. 84, II, da Lei Complementar nº 621/2012.
Com o fito de assegurar o contraditório, com amparo no artigo 156
da Lei Complementar 621/2012 c/c com o artigo 402, inciso I, do
Anexo Único da Resolução nº 261/2013, mediante a concessão de
oportunidade para oferecimento de contrarrazões recursais, tendo em vista a possibilidade de reforma do Acórdão TC-226/2017,
DECIDO pela NOTIFICAÇÃO, dos responsáveis acima listado,
para que no prazo de 30 (trinta) dias, querendo, apresente contrarrazões ao recurso interposto pelo Ministério Público Especial de
Contas constante às fls. 01/13 desses autos.
Decido ainda, que a Secretaria Geral das Sessões disponibilize o
conteúdo do Pedido de Reexame interposto pelo Ministério Público
Especial de Contas, protocolo eletrônico nº 11127/2017, no site do
Tribunal de Contas.
Sejam os responsáveis notificados de que poderão exercer o direito
de sustentação oral, nos termos do disposto no art. 327 da Resolução 261/2013, quando do julgamento dos presentes, cuja data
será devidamente publicada no Diário Oficial Eletrônico do Tribunal
de Contas do Estado do Espírito Santo, em seu sítio eletrônico,
instituído pelo art. 181 da Lei Complementar nº 621/2012, e regulamentado pelo Resolução TC nº 262, de 13/08/2013.
A Secretaria Geral das Sessões para os impulsos necessários.
Vitória, 18 setembro de 2017.
SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Conselheiro Relator
DECISÃO MONOCRÁTICA PRELIMINAR DECM 1444/2017
PROCESSO TC:
JURISDICIONADO:

6867/2016
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE
LINHARES
ASSUNTO:
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL –
ORDENADOR
RESPONSÁVEL:
MARIA BERNADETE BRAZ E OUTROS
CONSIDERANDO a solicitação de prorrogação de prazo realizada
pelos Srs. José Roberto Macedo Fontes (fl. 58) e João Pereira do
Nascimento (fl. 62) nos autos do processo em epígrafe, em razão
da impossibilidade de obtenção dos documentos destinados ao
esclarecimento das inconsistências inicialmente identificadas,
DECIDE O RELATOR, Conselheiro Sérgio Manoel Nader Borges,
em cumprimento ao artigo 63, inciso III, da Lei Complementar n.º
621/2012, de modo excepcional, prorrogar o prazo da citação por
30 (trinta) dias, contados da publicação desta decisão, devendo
tal dilação ser estendida aos demais citados nos presentes autos,
de modo que apresentem as respectivas razões de justificativa,
bem como os documentos que julgarem necessários, em virtude
dos apontamentos constantes na INSTRUÇÃO TÉCNICA INICIAL
00249/2017-7, cuja cópia deverá ser enviada juntamente
com o Relatório Técnico 00015/2017-2 e com o Termo de
Citação..
Vitória, 18 de setembro de 2017.
SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Conselheiro Relator
Decisão em Protocolo 00558/2017-4
Protocolo: 14028/2017-8
Assunto: Requerimento / Solicitação
Criação: 19/09/2017 13:38
Origem: GAC - Domingos Taufner - Gabinete do Conselheiro
Domingos Augusto Taufner
Trata o presente expediente de requerimento de vista dos autos
do Processo TC 2659/2012 formulado por RENATO LAURES, por
intermédio de seu advogado FRANCISCO JOSÉ BOTURÃO FERREIRA,
OAB/ES 8.483.
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 2659/2012, 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
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ao NCD para que proceda a juntada do presente aos autos do
Processo TC 2659/2012 devolvendo-o ao local onde se encontrava.
Em, 19 de setembro de 2017.
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Conselheiro Relator
Decisão Monocrática 01398/2017-5
Processo: 4860/2017-2
Jurisdicionado: Câmara de Cariacica
Responsáveis: Ângelo Cesar Lucas
À Secretaria Geral das Sessões,
Vistos, etc.
Diante do indício de irregularidade de que trata a Instrução Técnica Inicial ITI 01047/2017-4, 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. Ângelo Cesar Lucas para que no prazo
de 30 (trinta) dias improrrogáveis (art. 157, III da Resolução
TCE Nº 261/2013), preste os esclarecimentos que julgarem pertinentes quanto ao indício de irregularidade apontado na Instrução
Técnica Inicial ITI 01047/2017-4, da qual deverá ser extraída cópia
integral para remessa às interessadas, juntamente com Relatório
Técnico 00574/2017-3 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, 11 de setembro de 2017.
RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Conselheiro Relator
Decisão Monocrática 01419/2017-3
Processo:
Assunto:
Jurisdicionado:

7519/2016-4
Prestação de Contas Anual de Ordenador –
2015
CIM - Noroeste
Responsável:
José Geraldo Guidone
À Secretaria Geral das Sessões,
Vistos, etc.
Diante dos indícios de irregularidades de que trata a Instrução
Técnica Inicial ITI 01075/2017-6 (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. José Geraldo Guidone para que no prazo de 30 (trinta) dias improrrogáveis (art. 157, III da Resolução
TCE Nº 261/2013), preste os esclarecimentos que julgar pertinente
quanto aos indícios de irregularidades apontados na Instrução Técnica Inicial ITI 01075/2017-6, da qual deverá ser extraída cópia
integral para remessa ao interessado, juntamente com Relatório
Técnico 00580/2017-9 (fls. 9/24) 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, 13 de setembro de 2017.
RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Conselheiro Relator
DECISÃO MONOCRÁTICA 1448/2017
PROCESSO TC:
JURISDICIONADO:
ASSUNTO:

5103/2017
PREFEITURA DE APIACÁ
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL –
ORDENADOR
EXERCÍCIO:
2016
RESPONSÁVEL:
FABRÍCIO GOMES THEBALDI
Prefeito Municipal
DECIDO, com fundamento no art. 63, inciso I, da Lei Complementar
n. 621/2012, CITAR o senhor FABRÍCIO GOMES THEBALDI, no
prazo de 30 (trinta) dias, para apresentar justificativas sobre
o indício de irregularidade apontado no Relatório Técnico n.
621/2017 e na Instrução Técnica Inicial n. 1120/2017, cujas
cópias deverão ser enviadas com o Termo de Citação.
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Em 19 de setembro de 2017.
MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Conselheira Substituta
DECISÃO MONOCRÁTICA 01456/2017-4
PROCESSO TC 6932/2017-7
CLASSIFICAÇÃO: FISCALIZAÇÃO - REPRESENTAÇÃO
UNIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILÂNDIA
REPRESENTANTE: EDITORA E GRÁFICA DE NOTÍCIAS CORREIO DO ESTADO LTDA. EPPP
RESPONSÁVEIS: GEDER CAMATA
PAULO ROBERTO BONJIOVANNI BONA
Tratam os autos de Representação, com pedido para concessão de
medida cautelar, em face da Prefeitura Municipal de Marilândia em
razão da inclusão de cláusula restritiva à competitividade no edital
do Pregão Presencial nº 106/2017 cujo objeto é a formalização de
registro de preços para contratação de empresa para publicar em
jornal de circulação semanal no município de Marilândia os relatórios resumidos de execução orçamentária e relatórios de gestão
fiscal.
O mencionado edital prevê que o pregão se desenvolverá a partir
das 15h (quinze horas) do dia 15 de setembro de 2017 (item 4.3).
Segundo consta no documento protocolado nesta Corte pelo Representante, a referida cláusula diz o seguinte:
8.1.4 – Qualificação Técnica
(...)
c) apresentar no mínimo 06 (seis) exemplares do jornal de cada
uma das ultimas 06 (seis) semanas, antecedentes a data de publicação do edital licitatório, onde comprove que o mesmo já circula
no mínimo dentro dos limites do Município de Marilândia-ES.
Submetidos os autos à área técnica desta Corte para análise e instrução, identificou a Secretaria de Controle Externo de Denúncias e
Representações a presença dos pressupostos autorizadores de concessão da cautelar dispostos no artigo 376 da Resolução 261/2013
(RITCEES), quais sejam, o fumus boni iuris, bem como , o requisito
do periculum in mora.
Diante disso, a SecexDenúncias expediu a manifestação Técnica
01247/2017-1, com a seguinte proposta de encaminhamento:
3.1 – Deferir a medida cautelar, visto que restaram demonstrados os requisitos gerais autorizadores para sua concessão, para que
seja sustado o certame na fase em que se encontrar ou, caso
tenha sido finalizado, a execução do contratação, da Prefeitura Municipal de Marilândia;
3.2 – Nos termos do art. 307, § 3º, do RITCEES a determinação de
oitiva da parte.
3.3 – Determinar que o Prefeito Municipal acoste aos autos o procedimento administrativo veiculador da referida licitação (Processo
n° 4544/2017), em sua íntegra.
O art. 124, caput e o parágrafo único da Lei Orgânica do Tribunal de
Contas do Estado do Espírito Santo aponta que no início ou no curso
de qualquer processo, havendo fundado receio de grave lesão ao
erário ou a direito alheio e de risco de ineficácia da decisão de mérito, esta Corte de Contas poderá, de ofício ou mediante provocação, com ou sem a oitiva da parte, determinar medidas cautelares.
Inclusive, em caso de comprovada urgência, as medidas cautelares
poderão ser determinadas por decisão do Relator.
O substrato conceitual de seu deferimento está relacionado aos requisitos que a doutrina denomina como fumus boni juris e o periculum in mora, indispensáveis para concessão de liminar nesta
espécie de procedimento.
No caso, a Secretaria de Controle Externo de Denúncias e Representações esclarece que os pressupostos autorizadores para a concessão da cautelar, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum
in mora encontram-se presentes no presente feito. Para tanto, assevera que os pressupostos cautelares são aqueles estabelecidos
pelo artigo 376 do RITCEES (Resolução TC nº 261/2013), in verbis:
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.
Ressalta a área técnica que o inciso I trata do fumus boni iuris,
comumente denominado pela doutrina de fumaça do bom direito,
definido como juízo de probabilidade de existência do direito. Nesse sentido traz a seguinte explicação, conforme entendimento de
Marinoni e Arenhart ( Curso de Processo Civil, Volume 4, Processo
Cautelar.2ed. São Paulo:RT,2010, p.29):
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Para obter a tutela cautelar, o autor deve convencer o juiz de que a
tutela do direito provavelmente lhe será concedida. A admissão de
uma convicção de verossimilhança, como suficiente à concessão da
tutela cautelar, decorre do perigo de dano e da consequente situação de urgência, a impor solução e tutela jurisdicional imediatas.
A tutela cautelar é incompatível com o aprofundamento do contraditório e da convicção judicial, uma vez que estes demandam porção de tempo que impede a concessão da tutela de modo urgente.
Em relação ao periculum in mora (inciso II), recorre aquela secretaria aos ensinamentos de Alexandre Freitas Câmara ( Lições de
Direito Processual Civil, Volume III. Rio de Janeiro: Lumen Juris,
2010, p.39), senão vejamos:
Como dito anteriormente, o fomos boni iuris não é requisito suficiente para a concessão da medida cautelar. Outro requisito é exigido, e a ele se dá, tradicionalmente, o nome de periculum in mora
(ou seja, perigo na demora). Isto porque, como sabido, a tutela
jurisdicional cautelar e modalidade de tutela de urgência, destinada
a proteger a efetividade de um futuro provimento jurisdicional, que
esta diante da iminência de não alcançar os resultados práticos dele
esperados. E esta situação de perigo iminente que recebe o nome
de periculum in mora, sendo sua presença necessária para que a
tutela cautelar possa ser prestada pelo Estado-Juiz. (...)
Assim sendo, toda vez que houver fundado receio de que a efetividade de um processo venha a sofrer dano irreparável, ou de
difícil reparação, em razão do tempo necessário para que possa
ser entregue a tutela jurisdicional nele buscada, estará presente o
requisito do periculum in mora, exigido para a concessão da tutela
jurisdicional cautelar.
Feitas essas considerações, segundo a instrução processual, o que
se depreende das alegações do representante é que a Cláusula
8.1.4 alínea “c” feriria o artigo 30 da Lei Federal nº 8.666/93,em
especial, o disposto em seu § 5º, in verbis:
§ 5o  É vedada a exigência de comprovação de atividade ou de aptidão com limitações de tempo ou de época ou ainda em locais específicos, ou quaisquer outras não previstas nesta Lei, que inibam
a participação na licitação.
O traço característico desse tipo de situação, como bem lembrado
pela SecexDenúncias, é a vedação de inclusão no processo licitatório de qualquer exigência em edital que comprometa, restrinja ou
frustre o caráter competitivo do certame, nos moldes do artigo 3º,
§3º, inciso I, da citada Lei de Licitações.
Neste ponto, prossegue a SecexDenúncias enfatizando o seguinte:
Em suma, ao se exigir, a título de qualificação técnica, que a licitante apresente no mínimo 06 (seis) exemplares do jornal de cada uma
das ultimas 06 (seis) semanas, antecedentes a data de publicação
do edital licitatório, o qual comprove que o mesmo já circula no
mínimo dentro dos limites do Município de Marilândia-ES, o edital
estará restringindo a participação de empresas que, a despeito de
terem plenas condições de prestarem o objeto licitado, não tenham
desempenhado a atividade no respectivo município, o que afronta
o já citado artigo 30, § 5º da Lei 8.666/93. A exigência apontada,
em uma análise de probabilidade, própria da análise cautelar, indica
que há uma restrição na competição, sendo indicado o deferimento
da medida pleiteada.
Os fatos narrados parecem indicar ofensa direta aos desígnios constitucionais e legais atinentes ao regular procedimento licitatório e
deixa vislumbrar a existência inequívoca da fumaça do bom direito.
Se presentes condições que permitam inferir a existência do fumus
boni iuris, informação nos autos, colhida pela área técnica no site
da Prefeitura Municipal de Marilândia ( Acesso em 18/09/2017),
informam que a licitação encontra-se em andamento, e, por consequência, poderá ser finalizada a qualquer momento, com a elaboração e assinatura do contrato com indícios de irregularidade no respectivo edital, com fundada e real possibilidade de sua conclusão
acarretar dano de difícil reparação, qual seja o periculum in mora.
Assim, tendo em vista que é permitido a este Tribunal de Contas, no
exercício da competência que lhe é conferida para exercer a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial
do Estado, dos Municípios, expedir medidas cautelares a fim de
prevenir a ocorrência de lesão ao erário (art. 1º, I e XV da Lei Complementar nº 621/2012), e deliberar sobre a matéria e, em razão
das considerações expostas, estando presentes todos os requisitos
necessários à concessão de medida cautelar incidental, nos termos
do art. 124, parágrafo único da Lei Complementar 621/2012, DECIDO no sentido de:
Conhecer a representação;
2 - Ante a presença dos requisitos do art. 124 da Lei Complementar
Estadual 621/2012, acolher o pedido de medida cautelar inaudita altera parte, e determinar a suspensão imediata do Pregão
Presencial nº 106/2017, proveniente do processo administrativo
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4544/2017, até ulterior manifestação deste Tribunal de Contas, observando que os responsáveis estão obrigados a publicar o extrato
na imprensa oficial quanto ao teor desta decisão, e comunicar as
providências adotadas ao Tribunal, nos termos do artigo 307, § 4º
do Regimento Interno desta Corte.
3 - NOTIFICAR os responsáveis, o Sr. Geder Camata, Prefeito Municipal de Marilândia e, Paulo Roberto B. Bona, Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Marilândia, com base no art.124, §4º da LC
621/2012, para apresentarem no prazo de 10 (dez) dias o seguinte:
Cópia do edital do Pregão Presencial nº 106/2017 e de todo o processo administrativo 4544/2017
Demais informações pertinentes à licitação e à contratação em discussão.
4 – Acompanha esta Decisão cópia da Manifestação Técnica
01247/2017-1.
Dê ciência ao douto Ministério Público de Contas.
Notifique-se ao representante desta Decisão.
Recebido os documentos objeto da notificação, sejam os autos encaminhados à Área Técnica para instrução.
À Secretaria Geral das Sessões para os impulsos necessários.
Vitória, 19 de setembro de 2017.
JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Conselheiro em Substituição

[ATOS DA PRESIDÊNCIA]
DECISÃO
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE
Lotar, provisoriamente, o servidor FLÁVIO HENRIQUE VICENTINI LAGASS, na 2ª Procuradoria de Contas, em face da licença
maternidade da Senhora Giovana Moreira Camata Gobbi, até o dia
31/12/2017, conforme o entendimento firmado entre o Conselheiro
Substituto Marco Antônio da Silva e o Procurador-Geral de Contas
Luciano Vieira.
Vitória, 14 de setembro de 2017.
Conselheiro SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
Primeiro Termo Aditivo
Contrato nº 030/2017
Processo TC-3987/2017
CONTRATANTE: Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo.
CONTRATADA: CV Eventos LTDA EPP.
OBJETO: Trata-se da exclusão do item 8.1.3 do Contrato nº
30/2017, bem como, a alteração das cláusulas 8.1.6 (remunerada
para 8.1.5), 8.1.10 (remunerada para 8.1.09) e 8.10.
Vitória, 18 de setembro de 2017.
Conselheiro SERGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
Primeiro Termo Aditivo
Contrato nº 030/2017
Processo TC-3987/2017
CONTRATANTE: Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo.
CONTRATADA: CV Eventos LTDA EPP.
OBJETO: Trata-se da exclusão do item 8.1.3 do Contrato nº
30/2017, bem como, a alteração das cláusulas 8.1.6 (remunerada
para 8.1.5), 8.1.10 (remunerada para 8.1.09) e 8.10.
Vitória, 18 de setembro de 2017.
Conselheiro SERGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
PORTARIA 206-P, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO
ESPÍRITO SANTO, no uso da atribuição que lhe confere o artigo
13, inciso IV da Lei Complementar Estadual 621, de 8 de março de
2012,
RESOLVE:
designar o servidor MARCOS ALMEIDA GUIMARÃES, matrícula nº
200.093, para exercer o cargo em comissão de Chefe de Gabinete
do Conselheiro Substituto Marco Antônio da Silva, substituindo o
servidor JONILSON CORREA SANTOS, matrícula nº 203.554,
www.tce.es.gov.br

Quarta-feira, 20 de setembro de 2017
afastado do cargo por motivo de férias, a contar de 11/9/2017,
enquanto durar o seu afastamento.
SERGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Conselheiro-presidente
PORTARIA 207-P, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO
ESPÍRITO SANTO, no uso da atribuição que lhe confere o artigo
13, inciso IV da Lei Complementar Estadual 621, de 8 de março de
2012,
RESOLVE:
designar o servidor BRUNO AUGUSTO GARCIA DA SILVA,
matrícula nº 203.620, ocupante do cargo efetivo de analista
administrativo, para ocupar a função de coordenação técnica FG-2
na Secretaria de Tecnologia da Informação - STI, substituindo o
coordenador SERGIO ROBERTO CHARPINEL JUNIOR, matrícula
nº 203.590, afastado do cargo por motivo de férias, no período de
11/9/2017 a 25/9/2017.
SERGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Conselheiro-presidente
PORTARIA 208-P, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO
ESPÍRITO SANTO, no uso da atribuição que lhe confere o artigo
13, inciso IV, da Lei Complementar Estadual 621, de 8 de março
de 2012,
RESOLVE:
designar o servidor ANDRÉ GIESTAS FERREIRA, matrícula nº
203.610, ocupante do cargo efetivo de Analista Administrativo,
para ocupar a função de coordenação técnica FG-1 no Núcleo de
Controle de Documentos - NCD, substituindo o coordenador ALEX
FAVALESSA DOS SANTOS, matrícula nº 203.602, afastado da
referida função por motivo de licença paternidade, no período de
15/9/2017 a 29/9/2017.
SERGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Conselheiro-presidente

[ATOS DA SECRETARIA GERAL DAS SESSÕES]
EDITAL N° 679/2017
PROCESSO:
ASSUNTO:
JURISDICIONADO:
RESPONSÁVEIS:

TC- 8980/2016
Fiscalização - Auditoria
Prefeitura de Iúna
Maria Aparecida Vettorazzi Vargas e
outros
Fica o senhor Alex da Silva Carvalho D’Ávila, CITADO da Decisão Monocrática DECM-1431/2017 prolatada no processo em
epígrafe, que trata de Fiscalização - Auditoria, para que, no prazo
de 30 (trinta) dias improrrogáveis, manifeste-se conforme Decisão do relator.
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Ficam os responsáveis informados de que, nos termos do artigo
360 do Regimento Interno, as demais comunicações processuais serão efetuadas pelo Diário Oficial Eletrônico deste Tribunal, com acesso gratuito no endereço eletrônico http://diario.
tce.es.gov.br, no qual poderão ser efetuadas consultas e cadastro
para pesquisa agendada.
Ficam cientificados, ainda, de que poderão exercer sua defesa por
todos os meios em direito admitidos e, querendo, realizar sustentação oral quando da apreciação dos presentes autos, cuja data será
previamente publicada no Diário Eletrônico deste Tribunal, por
meio da divulgação da pauta de julgamento, na forma do artigo 101
do Regimento Interno, tudo em observância aos princípios constitucionais da publicidade, do devido processo legal, da ampla defesa
e do contraditório.
Registramos que os autos se encontram na Secretaria Geral das
Sessões.
Vitória, 19 de setembro de 2017.

NOTIFICAÇÃO
PROCESSO: TC 6025/2016 (APENSO: 6059/2016)
JURISDICIONADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA
ASSUNTO: FISCALIZAÇÃO - REPRESENTAÇÃO
REPRESENTANTE : EDUARDO LIMA
RESPONSÁVEIS: AUDIFAX CHARLES PIMENTEL BARCELOS, GIOVANNA DEMARCHI ROSA E LETICIA LAIA RICIERI
Fica o Senhor João Batista Barboza (Representante), NOTIFICADO do Acórdão TC 708/2017 – Plenário (Processo TC
6025/2016 – Apenso TC 6059/2016), disponibilizado no Diário Oficial Eletrônico do TCEES no dia 07 de agosto de 2017.
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário Geral das Sessões
NOTIFICAÇÃO
– PROCESSO - TC 5.727/2017-9
ASSUNTO - RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO
RECORRENTE - MINISTÉRIO PÚBLICO ESPECIAL DE CONTAS
RECORRIDOS - RAMON SULCIS MAGESKY e ADEMIR MORGAN DE
OLIVEIRA
REFERÊNCIA: - PROCESSO TC 4.034/2015 (PRESTAÇÃO
DE CONTAS ANUAL)- ACÓRDÃO TC 226/2017-PRIMEIRA
CÂMARA
Ficam os Senhores RAMON SULCIS MAGESKY e ADEMIR
MORGAN DE OLIVEIRA, NOTIFICADOS da Decisão Monocrática
01442/2017-9, prolatada no Processo TC 5.727/2017-9, para
que, no prazo de 30 (trinta) dias improrrogáveis, caso queiram,
apresentem suas contrarrazões recursais, ficando cientes do
direito de sustentação oral quando do julgamento do Recurso de
Reconsideração, cujo conteúdo integral encontra-se no site do
TCEES.
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário Geral das Sessões
(Por delegação – Portaria nº 021/2011)
GGM/REC
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