Atos da Presidência........................................................................................ 2
Licitações...................................................................................................... 3
Atos do Plenário............................................................................................ 4
Acórdãos e Pareceres - Plenário.......................................................................................................................................... 4
Outras Decisões - Plenário.................................................................................................................................................11
Edição n° 1105
Vitória-ES, terça-feira, 10 de abril de 2018
Corpo Deliberativo - Conselheiros
Sérgio Aboudib Ferreira Pinto - Presidente
Domingos Augusto Taufner - Vice-Presidente
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun - Corregedor
Sebastião Carlos Ranna de Macedo - Ouvidor
Sérgio Manoel Nader Borges
Conselheiros-substitutos
Márcia Jaccoud Freitas
João Luiz Cotta Lovatti
Marco Antônio da Silva

Atos da 1ª Câmara........................................................................................32
Outras Decisões - 1ª Câmara..............................................................................................................................................32

Atos da 2ª Câmara........................................................................................35
Acórdãos e Pareceres - 2ª Câmara......................................................................................................................................35
Outras Decisões - 2ª Câmara..............................................................................................................................................47

Atos da Secretaria Geral das Sessões. . .............................................................58

Ministério Público Especial de Contas - Procuradores
Luciano Vieira - Procurador-Geral
Luis Henrique Anastácio da Silva
Heron Carlos Gomes de Oliveira
Projeto Gráfico e Editoração
Assessoria de Comunicação
Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo
Rua José Alexandre Buaiz, 157
Enseada do Suá, Vitória, ES - CEP 29050-913
Telefone: 27 3334-7600

Veículo oficial de publicação, divulgação e comunicação dos atos administrativos e processuais do
Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, de acordo com o artigo 181 da Lei Complementar nº 621/2012.

Terça-feira, 10 de abril de 2018

1

ATOS DA PRESIDÊNCIA

PRESIDÊNCIA

Atos da Presidência
TERMO DE RATIFICAÇÃO

Compete ao Presidente do TCE-ES, dirigir o Tribunal
e seus serviços auxiliares; dirigir as sessões plenárias, observando e fazendo cumprir as normas legais
e regimentais; dar posse aos Conselheiros, Auditores, Procuradores do Ministério Público junto ao Tribunal e servidores do Tribunal, dentre outras competências conforme Regimento Interno.

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
Processo TC nº 2496/2018-7

tação da empresa Zênite Informação e Consultoria S/A,
referente à contratação de serviços de assinatura anual
on-line, pelo período de abril de 2018 a março de 2019,
no valor total de R$ 10.429,50 ( dez mil, quatrocentos e
vinte e nove reais e cinquenta centavos), por inexigibili-

Em cumprimento ao art. 26 da Lei nº 8.666/93 e suas

dade de licitação, com fundamento no

alterações, o Excelentíssimo Senhor Presidente do TRI-

so I da Lei 8.666/93.

BUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no
uso de suas atribuições legais, torna público que nos autos do Processo TC nº 2496/2018-7, RATIFICOU a contra-

art. 25, inci-

Vitória/ES, 06 de abril de 2018.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente

Também é de competência do Presidente expedir
atos de nomeação, admissão, exoneração, remoção, demissão, dispensa, designação, destituição,
localização, aposentadoria e outros atos relativos
aos membros, Auditores e servidores do quadro de
pessoal do Tribunal. Além de conceder licença, férias e outros afastamentos aos Conselheiros, Auditores e Procuradores do Ministério Público junto ao
Tribunal;
Ao Presidente compete ainda determinar a realização de concursos públicos para o provimento dos
cargos de Auditor, Procurador do Ministério Público
junto ao Tribunal e daqueles que compõe o seu quadro de pessoal, bem como homologar os resultados.

Telefone: (27) 3334-7706
gabinete@tce.es.gov.br
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LICITAÇÕES

LICITAÇÕES

dio e vídeo digitais, conforme especificações contidas

Licitações

no anexo I (Termo de Referência) do Edital. O procedi-

AVISO DE PREGÃO ELETRÔNICO N° 09/2018
PROC. TC 1357/2018

Conforme Lei Complementar 621/2012, o Tribunal
de Contas possui jurisdição própria e privativa em
todo o território estadual, sobre as pessoas e matérias sujeitas à sua competência. A jurisdição do Tribunal abrange, entre outros, os responsáveis pela
elaboração dos editais de licitação e dos convites,
os participantes das comissões julgadoras dos atos
licitatórios, os pregoeiros, bem como os responsáveis e ratificadores dos atos de dispensa ou inexigibilidade.

mento licitatório será realizado no endereço eletrônico

O Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, através do seu Pregoeiro, torna público que realizará licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, em conformidade com a Lei nº 10.520/2002, Lei nº 8.666/1993, Lei
Complementar nº 123/2006 e Lei Complementar Estadual nº 618/2012, visando à contratação de empresa especializada para gravação/captura, criação, edição, armazenamento, gerenciamento e disponibilização de informações, de conteúdo institucional e didático, em áu-

www.licitacoes-e.com.br.
Abertura das Propostas: 13h00 do dia 20/04/2018.
Início da Sessão Pública: 14h00 do dia 20/04/2018.
O Edital poderá ser retirado nos sites http://www.tce.es.
gov.br e www.licitacoes-e.com.br.
Vitória, 06 de abril de 2018.
Daniel Santos de Sousa
Pregoeiro Oficial - TCEES

ALERTA
PERSONALIZADO
Acompanhe de maneira fácil e rápida as
decisões de seu interesse publicadas no
Diário Oficial de Contas (DOC) do Tribunal
de Contas.
Basta acessar o Alerta
Personalizado, cadastrar
quaisquer nomes ou
palavras-chave e sempre que
o assunto for publicado você
receberá, por e-mail, um
aviso alertando sobre a
divulgação.
Facilite sua consulta.
Cadastre-se.

http://diario.tce.es.gov.br

Seu cadastro em 8 passos

1
2 Clique em Alerta Personalizado
3 Clique em Cadastre-se
4 Preencha o formulário
5 Clique novamente em Alerta Personalizado
6 Clique em Incluir Palavra Chave
campo “Descrição” insira a
7 No
palavra chave a ser pesquisada.
uma palavra chave por vez. Refaça
8Coloque
esta ação quantas vezes for necessário.
Acesse a página do Diário:
http://diario.tce.es.gov.br

Clique em Log Off
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PLENÁRIO

Atos do Plenário

termos do Parecer Consulta TC 011/2016, elaborado nos
autos do Processo TC 2014/2013.

Acórdãos e Pareceres - Plenário

No suscitado Processo TC 2014/2013, foi questionado a
esta Corte de Contas acerca da possibilidade de acumulação da função de servidor público da administração direta e a Presidência de Câmara Municipal, caso houvesse
compatibilidade de horários.

PARECER CONSULTA
COMPOSIÇÃO DO PLENÁRIO
Conselheiros
Sérgio Aboudib Ferreira Pinto - Presidente
Domingos Augusto Taufner - Vice-Presidente
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun - Corregedor
Sebastião Carlos Ranna de Macedo - Ouvidor
Sérgio Manoel Nader Borges
Conselheiros-substitutos
Márcia Jaccoud Freitas
João Luiz Cotta Lovatti
Marco Antônio da Silva
Ministério Público Especial de Contas
Luciano Vieira - Procurador-Geral

SESSÕES
Terças-feiras às 14 horas

Diário Oficial de Contas

PUBLICAÇÃO do inteiro teor de Parecer Consulta.

PARECER/CONSULTA TC-007/2018 - PLENÁRIO
PROCESSO TC: 203/2017-1
UNIDADE GESTORA: CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA
CLASSIFICAÇÃO: CONSULTA
CONSULENTE: WALDEMAR JOSÉ DE BARROS
EMENTA: CONSULTA – 1) POSSIBILIDADE DE ACUMULAÇÃO DE CARGOS DE PRESIDENTE DA CÂMARA E SERVIDOR PÚBLICO EFETIVO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA OU
INDIRETA ESTADUAL E FEDERAL, BEM COMO SERVIDOR
MUNICIPAL, DESDE QUE HAJA COMPROVADA COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS, BEM COMO QUE NÃO HAJA
VEDAÇÃO NA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO E/OU EM
LEI QUE REGULE O EXERCÍCIO DE PROFISSÕES, RESPEITANDO O TETO REMUNERATÓRIO; 2) IMPOSSIBILIDADE
DA ACUMULAÇÃO DE CARGOS NO PERÍODO EM QUE O
PRESIDENTE DA CÂMARA ASSUMIR O CARGO DE PREFEITO, MESMO QUE INTERINAMENTE, BEM COMO NO
CASO DE SER SERVIDOR DA PRÓPRIA CÂMARA, ALÉM
DE OUTRAS SITUAÇÕES VEDADAS EM LEI, INCLUSIVE A
ELEITORAL.
A EXMA. SRA. CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO MÁRCIA JACCOUD FREITAS:
Tratam-se os autos de REVISÃO DE CONSULTA apresentada pela Câmara Municipal de João Neiva, personificada, na ocasião, pelo Sr. Waldemar José de Barros, Presidente da Câmara, por meio da qual pleiteia a revisão dos
www.tce.es.gov.br

Em resposta, foi exposta a seguinte conclusão no Parecer
Consulta TC 011/2016:
“1. há possibilidade de acumulação de cargos de Presidente da Câmara e servidor público efetivo da administração direta ou indireta estadual e federal, bem como
servidor municipal, desde que não seja no município em
que exerça mandato, desde que haja comprovada compatibilidade de horários, bem como que não haja vedação na Lei Orgânica do Município e/ou em Lei que regule o exercício de profissões, respeitando o teto remuneratório;
2. há impossibilidade da acumulação de cargos no período em que o Presidente da Câmara assumir o cargo de
Prefeito, mesmo que interinamente, além de outras situações vedadas em lei, inclusive a eleitoral”.
Por meio da presente Revisão de Consulta, pleiteia o
consulente que esta Corte reforme o entendimento exposto para o fim de permitir o acúmulo da Presidência de
Câmara Municipal de pequeno porte com o exercício de
cargo de provimento efetivo, desde que haja compatibilidade de horários, além dos demais requisitos constantes
do Parecer Consulta TCEES n.º 011/2016, exceto quanto
à subordinação jurídica.
Originariamente encaminhado à SecexRecursos para
análise, por meio da Instrução Técnica de Consulta n.º
Terça-feira, 10 de abril de 2018
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00015/2017-2, área técnica manifestou-se pelo não conhecimento do recurso, por entender que apenas o Ministério Público de Contas seria legítimo para a interposição do mesmo.
No mesmo sentido, opinou o Ministério Público de Contas, no Parecer n.º 01177/2017-8, de lavra do Procurador Luciano Vieira, concluindo pelo não conhecimento
da Revisão de Consulta.
O feito foi levado a julgamento pelo então Relator, Conselheiro Marco Antônio da Silva que, em seu voto, manifestou-se pelo não conhecimento da Revisão de Consulta, sustentando que eventual expediente recursal em
processos de consulta seria de legitimidade exclusiva do
Ministério Público de Contas. Vale colacionar trecho do
Voto do Relator n.º 03512/2017-8:
“Diversamente do que se dá na ritualística da formulação de consultas originárias, para modificar o teor das
teses dantes estabelecidas, optou este Tribunal por conferir legitimidade tão somente a seus membros com assento no Plenário e ao Ministério Público, este se valendo do instituto do recurso, na modalidade de Pedido de
Reexame. [...]
Assim, quanto aos requisitos de admissibilidade do pedido de revisão parcial da consulta formulada, entendo
que este não deve ser conhecido sob pena de se impor
a figura de sucedâneo recursal em procedimento especial de caráter normativo, portanto, em tese, sendo certo que a competência neste caso é dos membros assim
como do Ministério Público Especial de Contas”.
Apesar do opinamento pelo não conhecimento da Revisão de Consulta, o então Relator propôs, de ofício, a revisão do Parecer Consulta TC 011/2016, concluindo por
Diário Oficial de Contas

permitir o acúmulo da Presidência de Câmara Municipal
de pequeno porte com o exercício de cargo de provimento efetivo, desde que haja compatibilidade de horários,
além dos demais requisitos constantes do Parecer Consulta TCEES n.º 011/2016, exceto quanto à subordinação
jurídica.
Em suma, afastou o Conselheiro Substituto um dos requisitos elencados no Parecer Consulta TC 011/2016 para acumulação do cargo público com a Presidência da Câmara de Vereadores, qual seja, a impossibilidade de o
exercício do cargo público se dar no mesmo município
em que o servidor ocupar a Presidência da Câmara.
Nos termos da fundamentação do voto, a limitação imposta no Parecer Consulta TC 011/2016 não encontra
guarida na Constituição Federal, em especial no artigo
38, III, que possibilita ao servidor público investido no
cargo de Vereador a cumulação das funções, desde que
haja compatibilidade de horários. Sustenta que a Constituição, no suscitado artigo, não diferencia a condição do
Vereador e do Presidente da Câmara.
Em Voto Vista, o Conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias
Chamoun manifestou-se pelo conhecimento da consulta e remessa dos autos à SecexRecursos para instrução
quanto ao mérito no prazo de 30 (trinta) dias, o que foi
acompanhado pela maioria do Plenário, conforme Decisão n.º 02536/2017-1.
Os autos, então, forma encaminhados ao Núcleo de Jurisprudência e Súmula, que elaborou o Estudo Técnico de Jurisprudência n.º 00018/2017-6, indicando, em
síntese, que não restou certificada a existência de outras deliberações que respondam especificamente ao tema proposto nos autos, que não o Parecer Consulta TC
011/2016, ao qual se pleiteia a revisão.
www.tce.es.gov.br

Ato contínuo, os autos foram remetidos à SecexRecursos, que elaborou a Instrução Técnica de Recurso n.º
00038/2017-3, por meio da qual se manifestou contrária aos posicionamentos expostos no Parecer Consulta
TC 011/2016 e na proposta de revisão, concluindo pela
impossibilidade de o servidor público acumular seu cargo com o de Chefe do Poder Legislativo, por entender
que o mesmo demanda dedicação exclusiva daquele que
o ocupa. Pontuou, ainda, que o art. 38, III, da Constituição da República, possibilita a acumulação do cargo efetivo com o de vereador, não tratando, especificamente,
acerca do Chefe do Executivo.
O Ministério Público de Contas, por meio do Parecer n.º
04919/2017-2, de lavra do Procurador Luciano Vieira, ratificou o opinamento técnico, concluindo pela impossibilidade de acumulação.
É o relatório.
Deixo de apreciar quanto ao conhecimento da presente
consulta, já que o Plenário já deliberou acerca do conhecimento da mesma na Decisão n.º 02536/2017-1.
No que diz respeito ao questionamento proposto, corroboro com o posicionamento trazido pelo Sr. Waldemar
José de Barros, Presidente da Câmara de João Neiva, encampado pelo Conselheiro Substituto Marco Antônio da
Silva no Voto do Relator n.º 03512/2017-8.
Nos autos do Processo TC 2014/2013 – Consulta formulada pelo Presidente da Câmara de Vereadores de Alto
Rio Novo –, foi apresentado o seguinte questionamento
a esta Corte de Contas:
Assim é a presente CONSULTA formulada para indagar
se determinado servidor público da administração direta
municipal for eleito para mandato de Vereador e investiTerça-feira, 10 de abril de 2018
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do na Presidência da Câmara Municipal, poderia acumular a função de servidor público da administração direta
e a Presidência da Câmara Municipal, havendo compatibilidade de horários.
Na ocasião, o Plenário da Corte, por meio do Parecer
Consulta TC 011/2016, respondeu à consulta nos seguintes termos:
“1. há possibilidade de acumulação de cargos de Presidente da Câmara e servidor público efetivo da administração direta ou indireta estadual e federal, bem como
servidor municipal, desde que não seja no município em
que exerça mandato, desde que haja comprovada compatibilidade de horários, bem como que não haja vedação na Lei Orgânica do Município e/ou em Lei que regule o exercício de profissões, respeitando o teto remuneratório;
2. há impossibilidade da acumulação de cargos no período em que o Presidente da Câmara assumir o cargo de
Prefeito, mesmo que interinamente, além de outras situações vedadas em lei, inclusive a eleitoral”.
Percebe-se, portanto, que foram discriminados alguns
requisitos para que o Presidente da Câmara pudesse
acumular a presidência com o exercício do seu cargo público efetivo. São eles:
(i)

A compatibilidade de horários;

(ii)
A ausência de vedação na Lei Orgânica do Município;
(iii)
A acumulação não poderá ocorrer entre cargo
de provimento em comissão e o cargo de Presidente da
Câmara e deverá observar o teto remuneratório respectivo;
(iv)

Não poderá haver impedimento legal para o

Diário Oficial de Contas

exercício de profissão;
(v)
O cargo público ocupado deverá pertencer a estrutura de outro Município, que não aquele em que o
servidor ocupe o cargo de Presidente da Câmara de Vereadores.

eleito vereador não se afastar do cargo público acumulável ocupado, ainda que o exercício se dê no mesmo Município, uma vez que a subordinação descrita no Parecer
Consulta TC 011/2016, que causaria conflito de interesses, a meu ver, não se mostra presente.

A controvérsia diz respeito, especificamente, ao último
requisito suscitado, quando a presidência da Câmara e
o exercício do cargo público efetivo ocorrem no mesmo
Município.

Quanto aos demais requisitos expostos no Parecer Consulta TC 011/2016, entendo pela manifestação das mesmas, já que alinhadas com as limitações impostas pela
Constituição da República e legislação de regência.

Na ocasião da manifestação desta Corte, no Parecer Consulta TC 011/2016, entendeu-se pela existência de conflito de interesses na acumulação dos cargos e, por consequência, pela impossibilidade da acumulação. Além
disso, restou identificada a existência de subordinação
entre o servidor municipal e o Chefe do Poder Legislativo, o que também inviabilizaria a acumulação.

Ante o exposto, VOTO no sentido de que o Colegiado
aprove a minuta de deliberação que submeto à apreciação.

Ocorre que, em análise detida do feito, entendo pela supressão de tal requisito, por entender que a Constituição
da República, em seu artigo 38, III, não elenca tal limitação para acumulação dos cargos.
A literalidade da mencionada norma constitucional permite, ao vereador eleito, a acumulação dos cargos e da
remuneração, desde que evidenciada a compatibilidade
de horários.
Entendo, por conseguinte, que restringir o exercício de
cargo efetivo a município diverso daquele em que o servidor ocupa a Presidência de Câmara Municipal significaria a criação de restrição à referida acumulação diversa
daquelas que a Constituição Federal já previu.
Logo, manifesto-me no sentido de que a regra do art. 38,
inciso III, da Constituição da República, deva ser interpretada para se considerar a possibilidade de o servidor
www.tce.es.gov.br

ACORDAM os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão do Plenário,
ante as razões expostas pela relatora, em responder à
Consulta nos seguintes termos:
1) Há possibilidade de acumulação de cargos de Presidente da Câmara e servidor público efetivo da administração direta ou indireta estadual e federal, bem como
servidor municipal, desde que haja comprovada compatibilidade de horários, bem como que não haja vedação
na Lei Orgânica do Município e/ou em Lei que regule o
exercício de profissões, respeitando o teto remuneratório;
2) Há impossibilidade da acumulação de cargos no período em que o Presidente da Câmara assumir o cargo de
Prefeito, mesmo que interinamente, além de outras situações vedadas em lei, inclusive a eleitoral
3) Cientifique-se o consulente.
MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Relatora
Terça-feira, 10 de abril de 2018
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Conselheira em Substituição
VOTO-VISTA DO EXMO. SENHOR CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
RELATÓRIO
Solicitei vistas destes autos que tratam pedido de revisão parcial de Parecer Consulta TC- 11/2016, formulado pelo Senhor Waldemar José de Barros, Presidente da Câmara Municipal de João Neiva, em que é relatora a Conselheira em substituição Márcia Jaccoud Freitas.
O parecer em consulta 11/2016, de que pretende a revisão, foi proferido no processo TC 2014/2013, nos seguintes termos:
1. há possibilidade de acumulação de cargos de Presidente da Câmara e servidor público efetivo da administração direta ou indireta estadual e federal, bem como
servidor municipal, desde que não seja no município
em que exerça mandato, desde que haja comprovada
compatibilidade de horários, bem como que não haja vedação na Lei Orgânica do Município e/ou em Lei que regule o exercício de profissões, respeitando o teto remuneratório;
2. há impossibilidade da acumulação de cargos no período em que o Presidente da Câmara assumir o cargo de
Prefeito, mesmo que interinamente, além de outras situações vedadas em lei, inclusive a eleitoral.
O ora requerente pede então sua revisão parcial, a fim
de afastar a restrição que impedia que o exercício dos
cargos se desse no mesmo município.
Encaminhados os autos à SecexRecursos foi proferida
a Instrução Técnica de Consulta 15/2017 no sentido do
não conhecimento da consulta dada a ausência de competência do Presidente da Câmara para propor pedido
Diário Oficial de Contas

de reexame de consulta, no que foi acompanhada pelo
então Conselheiro Relator em substituição, Marco Antonio da Silva e pelo Ministério Público de Contas.
A questão se decidiu, no entanto, pela Decisão
2536/2017 do Plenário deste Tribunal, que acompanhou
o voto vista do Conselheiro Rodrigo Chamoun, no sentido do conhecimento do pedido de revisão.
Em nova manifestação no processo, a SecexRecurso
analisa o mérito do pedido por meio da Instrução Técnica de Consulta 38/2017 e opina pela revisão, não para
afastar a possibilidade condicionada, mas pela impossibilidade de acumulação do cargo de servidor público
efetivo com o de presidente de Câmara Municipal.
O Ministério Público de Contas encampou o entendimento da área técnica, no parecer 4919/2017.
A Conselheira substituta, relatora deste processo, votou
pela possibilidade de acumulação de cargos de Presidente da Câmara e servidor público efetivo, desde que comprovada compatibilidade de horários e não haja vedação
na Lei Orgânica do Município e/ou em Lei que regule o
exercício de profissões, respeitando o teto remuneratório; além disso, vota pela impossibilidade dessa acumulação no período em que o Presidente da Câmara assumir o cargo de Prefeito, mesmo que interinamente, além
de outras situações vedadas em lei, inclusive a eleitoral.
É o relatório.
2. FUNDAMENTAÇÃO
A pretensão do requerente, diz respeito a uma restrição
estabelecida no Parecer Consulta TC-011/2016, quanto à
possibilidade de acumulação de cargos de Presidente da
Câmara e servidor público efetivo, desde que não seja
no município em que exerça mandato.
www.tce.es.gov.br

A fundamentação do mencionado parecer argumenta
que a acumulação de cargo de servidor com a presidência da Câmara, conteria um “conflito de interesse, em face da presença de subordinação jurídica”.
O requerente/consulente questiona o posicionamento,
afirmando que a Constituição Federal não impõe tal restrição.
A SecexRecursos contrapõe o argumento da impossibilidade de compatibilizar o horário de trabalho de servidor (em qualquer esfera federativa) com as atribuições
extras decorrentes da presidência de uma Câmara, lembrando ainda que o presidente pode receber subsídio diferenciado exatamente em função dessas atribuições,
que extrapolam o exercício normal da vereança.
Acresce inexistir dúvida quanto à possibilidade de servidor público efetivo acumular seu cargo com o de vereador, desde que comprovada a compatibilidade de horários, mas destaca que a Constituição não trata, expressamente, da possibilidade de acumulação de cargo de carreira com o de Chefe do Poder Legislativo Municipal.
A Conselheira Relatora sustenta seus argumentos na
inexistência de conflito de interesses na acumulação de
cargos e menciona ter-se destacado no Parecer 11/2016
a subordinação entre o servidor municipal e o Chefe do
Executivo.
Considera, no entanto, a Relatora, que a Constituição da
República, em seu artigo 38, III, não contém restrição para acumulação dos cargos de servidor efetivo e vereador, salvo a compatibilidade de horários, de modo que
restringir o exercício de cargo efetivo a município diverso daquele em que o servidor ocupa a Presidência de Câmara Municipal significaria a criação de restrição à refeTerça-feira, 10 de abril de 2018
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rida acumulação diversa daquelas que a Constituição Federal já previu.
Razões deste voto de vistas:
Constitui ponto incontroverso entre todas as manifestações neste processo o fato de que o art. 38, III da Constituição Federal permite a acumulação de cargos de servidor efetivo com o de vereador, desde que exista compatibilidade de horários.
Quando se trata do cargo de Presidente da Câmara Municipal, no entanto, não há que se aplicar a mesma regra,
porque o cargo de presidente é derivado do de vereador,
mas implica em uma outra eleição dentro da Casa Legislativa e impõe ao seu ocupante uma série de funções como a administrativa e a de representação do Poder Legislativo, que fazem presumir a necessidade de dedicação integral, o que conflita com a exigência constitucional de dedicação integral.
Além disso, não se pode esquecer que o Presidente da
Câmara Municipal está em segundo lugar na linha de sucessão do Poder Executivo e o cargo de prefeito é incompatível com o exercício de outro cargo público.
Acresça-se a isso o fato de que, investido no cargo de
Presidente da Câmara, o servidor público seria subordinado a si mesmo, situação de evidente violação aos princípios da moralidade e impessoalidade.
Por outro lado, penso que a limitação territorial criada
pelo Parecer 11/2016 não encontra embasamento em
qualquer norma legal e que o texto constitucional contém os dispositivos necessários à solução do problema.
Quando se trata de servidor público investido no mandato de vereador, poderá acumular cargos e vencimentos,
desde que exista compatibilidade de horários, conforme
Diário Oficial de Contas

o art. 38, inciso III:
Art. 38. Ao servidor público da administração direta, autárquica e fundacional, no exercício de mandato eletivo,
aplicam-se as seguintes disposições:
[...]
III - investido no mandato de Vereador, havendo compatibilidade de horários, perceberá as vantagens de seu
cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo, e, não havendo compatibilidade,
será aplicada a norma do inciso anterior; (grifamos)
Considerando a impossibilidade de se compatibilizar os
horários, considerando a dedicação exclusiva do cargo
de Presidente, na forma da parte final do inciso III, acima
grifado, aplica-se o disposto no inciso II:
II - investido no mandato de Prefeito, será afastado do
cargo, emprego ou função, sendo-lhe facultado optar
pela sua remuneração; (grifamos)
Acompanho, portanto, parcialmente a Conselheira Relatora, assim como acolho parcialmente a fundamentação
contida na Instrução Técnica de Consulta 38/2017, para afastar a restrição imposta pelo Parecer em Consulta 11/2016 quanto à restrição imposta, de não serem os
cargos acumulados pertencentes aos quadros do mesmo Município.
Assim também, com base na argumentação exposta neste voto, entendo pela impossibilidade de acumulação de
cargos de servidor público efetivo com o de Chefe do Poder Legislativo (Presidente da Câmara Municipal), devendo o servidor ser afastado de seu cargo, sendo-lhe
facultado optar por sua remuneração, aplicando-se por
extensão analógica o inciso II do artigo 38 da Constituição Federal, considerando a função executiva exercida
www.tce.es.gov.br

pelo presidente e sua posição na linha de sucessão do
Chefe do Executivo Municipal.
Ante o exposto, obedecidos todos os trâmites processuais e legais, corroborando parcialmente o entendimento
da área técnica e do Ministério Público de Contas, VOTO
no sentido de que o Colegiado aprove a seguinte minuta
de deliberação que submeto à sua consideração.
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, DELIBERAM
os conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão Plenária, ante as razões
expostas pelo Relator:
Pelo conhecimento do recurso, conforme Decisão
2536/2017 desse Egrégio Plenário;
Deferir o pedido de revisão parcial do Parecer Consulta 11/2016, formulado pelo Senhor Waldemar José de
Barros, Presidente da Câmara Municipal de João Neiva,
a fim de suprimir a restrição de que acumulação de cargos de servidor efetivo e Presidente da Câmara Municipal não poderia ocorrer no âmbito do mesmo município.
Reformular o Parecer Consulta 11/2016 a fim de que
passe a dispor pela impossibilidade de acumulação de
cargos de servidor efetivo e Presidente da Câmara Municipal, devendo o servidor ser afastado de seu cargo e
sendo-lhe facultado optar por sua remuneração.
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Conselheiro
VOTO VISTA
O EXMO. SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER:
RELATÓRIO
Na 3ª Sessão Ordinária do Plenário, realizada no dia
Terça-feira, 10 de abril de 2018
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20/02/2018, solicitei vista do presente processo, que
trata pedido de revisão parcial do Parecer Consulta TC011/2016, formulado pelo Sr. Waldemar José de Barros, Presidente da Câmara Municipal de João Neiva, para melhor conhecer o voto da eminente Conselheira em
Substituição e Relatora Sra. Márcia Jaccoud Freitas.
O Parecer Consulta TC 011/2016, no qual se pleiteia a revisão, foi proferido no processo TC 2014/2013, nos termos transcritos abaixo:
“1. há possibilidade de acumulação de cargos de Presidente da Câmara e servidor público efetivo da administração direta ou indireta estadual e federal, bem como servidor municipal, desde que não seja no município em que exerça mandato, desde que haja comprovada compatibilidade de horários, bem como que não haja
vedação na Lei Orgânica do Município e/ou em Lei que
regule o exercício de profissões, respeitando o teto remuneratório;
2. há impossibilidade da acumulação de cargos no período em que o Presidente da Câmara assumir o cargo de
Prefeito, mesmo que interinamente, além de outras situações vedadas em lei, inclusive a eleitoral”. (grifo nosso)
Em seu pedido, o Presidente da Câmara Municipal de
João Neiva, o Sr. Waldemar José de Barros, solicitou a
revisão
[...] para o fim de permitir o acúmulo da Presidência de
Câmara Municipal de pequeno porte com o exercício de
cargo de provimento efetivo, desde que haja compatibilidade de horários, além dos demais requisitos constantes do Parecer Consulta TCEES no 011/2016, exceto quanto à subordinação jurídica, em detrimento das
razões ora indicadas. (grifo nosso)
Diário Oficial de Contas

Encaminhados ao autos para à Secretaria de Controle Externo de Recursos – SecexRecursos, foi proferida a Instrução Técnica de Consulta 15/2017 opinando pelo
não conhecimento da consulta ante a ausência de competência do Presidente da Câmara para propor pedido
de reexame de consulta, entendimento que foi seguido
pelo Ministério Público de Contas, e também pelo então Conselheiro Relator em substituição, Marco Antonio da Silva.
A questão foi decidida através Decisão 2536/2017 do
Plenário que acompanhou o voto vista do Conselheiro
Rodrigo Chamoun, pelo conhecimento do pedido de revisão de consulta nos termos do art. 122 da Lei Orgânica
do Tribunal de Contas, e encaminhou os autos para instrução técnica.
A SecexRecursos, por sua vez, por meio da Instrução
Técnica de Consulta 38/2017, opinou pela revisão, não
para afastar a possibilidade condicionada, mas sim pela impossibilidade de acumulação do cargo de servidor
público efetivo com o de presidente de Câmara Municipal, entendimento que foi ratificado pelo Ministério Público de Contas no Parecer 04919/2017-2, de lavra do Sr.
Procurador Luciano Vieira.
A relatora do processo, Conselheira em substituição
Márcia Jaccoud Freitas, manifestou-se em seu voto pela possibilidade de acumulação de cargos de Presidente da Câmara e servidor público efetivo da administração direta ou indireta estadual e federal, bem como servidor municipal, desde que exista comprovada compatibilidade de horários e não haja vedação na Lei Orgânica
do Município e/ou em Lei que regule o exercício de profissões, respeitando o teto remuneratório. Ademais, votou pela impossibilidade da acumulação no período em
www.tce.es.gov.br

que o Presidente da Câmara assumir o cargo de Prefeito,
mesmo que interinamente, além de outras situações vedadas em lei, inclusive a eleitoral.
Em seu voto vista, o Conselheiro Sebastião Carlos Ranna de Macedo, acolhendo parcialmente o entendimento da área técnica, votou no sentido de deferir o pedido
de revisão parcial do Parecer Consulta 11/2016, formulado pelo Presidente da Câmara Municipal de João Neiva, Sr. Waldemar José de Barros, a fim de suprimir a restrição de que acumulação de cargos de servidor efetivo
e Presidente da Câmara Municipal não poderia ocorrer
no âmbito do mesmo município; além disso, votou pela
reformulação do Parecer Consulta 11/2016, para dispor
pela impossibilidade de acumulação de cargos de servidor efetivo e Presidente da Câmara Municipal, devendo
o servidor ser afastado de seu cargo e sendo-lhe facultado optar por sua remuneração.
Em seguida, na 3ª Sessão Ordinária do Plenário, realizada no dia 20/02/2018, pedi vista dos autos a fim de me
inteirar melhor sobre os apontamentos realizados pela
eminente relatora.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
Inicialmente, destaca-se que o Parecer Consulta TC
11/2016, objeto do presente pedido de revisão, foi proferido nos autos do processo TC 2014/2013, cujo questionamento referia-se à possibilidade de acumulação do
cargo de servidor público da administração direta e a
Presidência da Câmara Municipal.
Naquela ocasião, proferi voto vista, que foi acompanhado pelo plenário, respondendo aos questionamentos
formulados da seguinte maneira:
Terça-feira, 10 de abril de 2018
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1. há possibilidade de acumulação de cargos de Presidente da Câmara e servidor público efetivo da administração direta ou indireta estadual e federal, bem como
servidor municipal, desde que não seja no município em
que exerça mandato, desde que haja comprovada compatibilidade de horários, bem como que não haja vedação na Lei Orgânica do Município e/ou em Lei que regule o exercício de profissões, respeitando o teto remuneratório;
2. há impossibilidade da acumulação de cargos no período em que o Presidente da Câmara assumir o cargo de
Prefeito, mesmo que interinamente, além de outras situações vedadas em lei, inclusive a eleitoral.
O pedido de revisão que ora se discute concentra-se na
possibilidade de acúmulo do cargo de Presidente da Câmara com o exercício de cargo público efetivo que ocorra no mesmo município, pois, seguindo o entendimento
do Parecer em Consulta TC 11/2016, a cumulação é permitida desde que o Presidente da Câmara seja servidor
público em outro município que não aquele onde esteja como Presidente da Câmara de Vereadores. Pois bem.
Após análise detida dos autos, considerando os argumentos expostos, afilio-me ao entendimento da Relatora, no sentindo que o art. 38, III da Constituição da República não elenca a limitação para acumulação de cargos,
permitindo-se, portanto, a cumulação de Chefe do Poder Legislativo com cargo de servidor público efetivo da
administração direta ou indireta estadual e federal, bem
como no caso de servidor municipal, exceto no caso de
ser servidor da própria Câmara Municipal de Vereadores, para o qual foi eleito presidente.
Importante ressaltar, que apesar de o Presidente da Câmara ter um comprometimento maior do que os demais
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vereadores no que se refere às outras funções exercidas,
não significa dizer que há uma dedicação integral e exclusiva que o impede de realizar outras tarefas ou trabalhos, sobretudo em Municípios de pequeno porte. Inclusive, dependendo do caso, a proibição do acúmulo de
cargos poderia culminar em prejuízo ao Município de pequeno porte, tendo em vista que o cargo público efetivo
não poderia ser exercido.
A única ressalva estaria, portanto, no caso o Presidente
não poder de ser servidor da própria Câmara Municipal,
e na hipótese já descrita pela Relatora, qual seja, de o
Presidente da Câmara assumir o cargo de Prefeito, ainda
que de forma interina, além de outras situações vedadas
em lei, inclusive a eleitoral.
Ante todo o exposto, divergindo do entendimento da
Área Técnica e Ministério Público de Contas, e acompanhando parcialmente o voto da relatora VOTO por que
seja adotada a deliberação que ora submeto à apreciação deste Colegiado.
Vistos, relatados e discutidos estes autos, DELIBERAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em Sessão Colegiada, ante as razões expostas por este voto vista, em:
Quanto ao mérito, para responder a presente consulta
no seguinte sentido:
Há possibilidade de acumulação de cargos de Presidente da Câmara e servidor público efetivo da administração
direta ou indireta estadual e federal, bem como servidor
municipal, desde que haja comprovada compatibilidade
de horários, bem como que não haja vedação na Lei Orgânica do Município e/ou em Lei que regule o exercício
de profissões, respeitando o teto remuneratório;
www.tce.es.gov.br

Há impossibilidade da acumulação de cargos no período
em que o Presidente da Câmara assumir o cargo de Prefeito, mesmo que interinamente, bem como no caso de
ser servidor da própria Câmara, além de outras situações
vedadas em lei, inclusive a eleitoral.
Dê-se ciência ao consulente.
Após os tramites legais, arquive-se.
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Conselheiro

PARECER CONSULTA TC-07/2018
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, DELIBERAM
os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão do Plenário, ante as
razões expostas no voto proferido pela então relatora,
Conselheira em substituição Márcia Jaccoud Freitas, em
responder à Consulta nos seguintes termos:
1.1 Há possibilidade de acumulação de cargos de Presidente da Câmara e servidor público efetivo da administração direta ou indireta estadual e federal, bem como
servidor municipal, desde que haja comprovada compatibilidade de horários, bem como que não haja vedação
na Lei Orgânica do Município e/ou em Lei que regule o
exercício de profissões, respeitando o teto remuneratório;
1.2 Há impossibilidade da acumulação de cargos no período em que o Presidente da Câmara assumir o cargo de
Prefeito, mesmo que interinamente, bem como no caso
de ser servidor da própria Câmara, além de outras situações vedadas em lei, inclusive a eleitoral.
1.3 Cientifique-se o consulente.
1.4. Arquive-se, após o trânsito em julgado.
Terça-feira, 10 de abril de 2018
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2. Por maioria, nos termos do voto da então relatora,
conselheira em substituição Márcia Jaccoud Freitas, nos
termos do artigo 86, §§2º e 3º, do Regimento Interno,
com os acréscimos do voto-vista do senhor conselheiro
Domingos Augusto Taufner (item 2). Parcialmente vencidos o senhor conselheiro Sebastião Carlos Ranna de
Macedo, que votou pela impossibilidade de acumulação
de cargos de servidor efetivo e presidente da Câmara,
acompanhando parcialmente a área técnica, por afastar
a restrição imposta no PC TC-11/16; e o senhor conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, que subscreveu os pareceres técnico e ministerial. Absteve-se de
votar, nos termos do artigo 86, § 4º, do Regimento Interno deste Tribunal, o Conselheiro em substituição Marco
Antonio da Silva.
3. Data da Sessão: 20/03/2017 - 7ª Sessão Ordinária do
Plenário.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros presentes: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (presidente), Domingos Augusto Taufner, Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun e Sérgio Manoel Nader Borges.
4.2. Conselheiros em substituição presentes: João Luiz
Cotta Lovatti e Marco Antonio da Silva (relator, nos termos do artigo 86, §4º, do Regimento Interno).
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Relatora nos termos do artigo 86, §§2º
e 3º, do Regimento Interno
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
Diário Oficial de Contas

CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Em substituição
CONSELHEIRO MARCO ANTONIO DA SILVA
Em.substituição
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério
Público Especial de Contas
Lido na sessão do dia: 03/04/2018
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões
Outras Decisões - Plenário
NOTIFICAÇÃO do conteúdo dispositivo da(s) Decisão(ões) abaixo, nos termos do artigo 66, parágrafo único, da Lei Complementar nº 621/2012, encontrando-se
os autos na Secretaria Geral das Sessões no Tribunal de
Contas do Estado do Espírito Santo.

Decisão 00735/2018-7
Processo: 03151/2014-8
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2013
UG: PMVV - Prefeitura Municipal de Vila Velha
Partes: Jose Sathler Neto, Fabiana Maioral Foresto, Rafael Favatto Garcia, Wallace Millis da Silva, Rogerio Augusto Mendes de Mattos, Jader Mutzig Bruna, Severino Alves da Silva Filho, Regis Mattos Teixeira, Simone Carvalho
Trancoso Modolo, Alexandre Dutra Salgado, Romario de
Castro, Ana Marcia Erler, Antonio Marcus Carvalho Machado, Alcio de Araujo, Jose Eliomar Rosa Brizolinha, Daltacir Ferreira dos Santos, Rafael Antonio Tardin, Roberto
Ribeiro Carneiro, Alberto Flavio Pego e Silva, Edson Silva
www.tce.es.gov.br

Ferreira, Gustavo Perin de Medeiros Teixeira, Felicio Correa da Costa Neto, Marco Antonio Antolini
Procuradores: Rafael Antonio Tardin (OAB: 11647-ES),
Karina DebortolI (OAB: 10137-ES),
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA – EXERCÍCIO DE 2013 – CONCEDER PRAZO IMPRORROGÁVEL DE 60 DIAS AO SENHOR
JOSÉ SATHLER NETO PARA APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIO CONCLUSIVO ELABORADO POR GRUPO DE TRABALHO PARA APURAR AS DIVERGÊNCIAS APONTADAS NO
ESTOQUE DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
1 RELATÓRIO
Versam os presentes autos sobre a Prestação de Contas
Anual da Prefeitura de Vila Velha, relativa ao exercício de
2013, sob a responsabilidade dos respectivos Secretários
Municipais, encaminhada a este Tribunal de Contas pelo
senhor Severino Alves da Silva, por meio do Ofício Of. Nº
003/2014 de 30 de abril de 2015.
A área técnica realizou a análise da Prestação de Contas e anexos por meio do Relatório Técnico Contábil RTC
273/2015 (fls. 25/50), no qual constatou indícios de irregularidades apontados nas Instruções Técnicas Iniciais
ITI 1536/2015 (fls. 51/52), e ITI 2357/2015 (fls. 918/922)
com propositura de citação dos responsáveis, em razão
dos seguintes indícios de irregularidades, o que foi acolhido nas Decisões Monocráticas Preliminares DECM
1495/2015 (fls. 54/56) e 2207/2016 (fls. 924/926):
Da ITI 1536/2015:
Terça-feira, 10 de abril de 2018
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Responsáveis:
SEVERINO ALVES DA SILVA FILHO e JOSE SATHLER NETO
SEVERINO ALVES DA SILVA FILHO e JOSE SATHLER NETO
SEVERINO ALVES DA SILVA FILHO e JOSE SATHLER NETO
RAFAEL ANTONIO TARDIN e JOSÉ SATHLER NETO
RAFAEL ANTONIO TARDIN e JOSÉ SATHLER NETO
RAFAEL ANTONIO TARDIN e JOSÉ SATHLER NETO
RAFAEL ANTONIO TARDIN e JOSÉ SATHLER NETO

Itens/
Achados:
Subitens:
Item 3.1.1 NÃO CONFORMIDADE ENTRE FOLHA DE PAGAMENTO E REGISTROS CONTÁBEIS NO VALOR APROPRIADO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL E NO VALOR RETIDO DOS SERVIDORES
Item 3.1.2 CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS RELACIONADOS À
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO ENTE AO RPPS
Item 3.2.1 AUSÊNCIA DO RECOLHIMENTO INTEGRAL DAS PARCELAS DEVIDAS AO INSS
RELACIONADAS A PARCELAMENTO FIRMADO
Item 3.4.1 CANCELAMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA SEM A COMPROVAÇÃO DA LEGALIDADE E MOTIVAÇÃO SUFICIENTES
Item 3.4.2 BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA SEM A COMPROVAÇÃO DA
LEGALIDADE E MOTIVAÇÃO
Item 3.4.3 BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA POR PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA
Item 3.4.4 BAIXO DESEMPENHO NA COBRANÇA DOS CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA
ATIVA

Da ITI 2357/2015:
Responsáveis:
RAFAEL ANTONIO TARDIN e JOSÉ SATHLER NETO

Itens/
Achados:
Subitens:
Item 3.4.1 do RTC CANCELAMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA SEM A COMnº 273/2015
PROVAÇÃO DA LEGALIDADE E MOTIVAÇÃO SUFICIENTES

Regularmente citados, os responsáveis anexaram documentos, os quais foram analisados na Manifestação Técnica
585/2016 (fls. 1013/1058), que opinou pela irregularidade das contas dos senhores Severino Alves da Silva Filho, José
Sathler Neto e Rafael Antonio Tardin. Tal opinamento foi corroborado pelo Núcleo de Estudos Técnicos e Análises Conclusivas – NEC na Instrução Técnica Conclusiva ITC 2029/2016 (fls. 1061/1063).
Contudo, tendo os responsáveis requerido a dilação de prazo para esclarecimentos em função da dificuldade na obtenção de documentos junto à PM de Vila Velha, em homenagem aos princípios do contraditório e da ampla defesa, decidi por reiterar a citação dos senhores Severino Alves da Silva Filho, José Sathler Neto e Rafael Antônio Tardin (Decisão
Monocrática 1580/2016 - fls. 1080/1084).
Diante dos novos documentos anexados pelos responsáveis, os autos foram encaminhados à Secex Contas para análise, a qual concluiu pela irregularidade das contas dos senhores José Sathler Neto e Rafael Antonio Tardin, e pela regularidade das contas dos demais gestores (Manifestação Técnica 343/2017 - fls. 5810/5854).
No mesmo sentido opinaram o Núcleo de Estudos Técnicos e Análises Conclusivas – NEC (Instrução Técnica Conclusiva 1101/2017 - fls. 5856/5858) e o Ministério Público de Contas, em manifestação da lavra do Excelentíssimo Procurador Luis Henrique Anastácio da Silva (Parecer do Ministério Público de Contas 1657/2017 - fls. 5867/5868).
Tendo os autos integrado a pauta da 17ª Sessão Ordinária do Plenário, em 06 de junho de 2017, a defesa apresentou,
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em sede de sustentação oral, argumentos no intuito de
suprimir as irregularidades apontadas, conforme Notas
Taquigráficas (fls. 5877/5888) e Documentos de Defesa
Oral (fls. 5897/6141).
Os autos foram, então, encaminhados ao Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia para análise dos esclarecimentos prestados na sustentação oral. A
Manifestação Técnica 57/2018 (fls. 6144/6161) opinou
pelo afastamento da responsabilidade do senhor Rafael Antônio Tardin quanto à inconsistência apontada no
item 3.4.2 da ITI 1536/2015, restando mantida a responsabilidade do senhor José Sathler Neto pela mesma irregularidade.
Tal entendimento foi corroborado pelo Ministério Público de Contas, em nova manifestação da lavra do Excelentíssimo Procurador Luis Henrique Anastácio da Silva
(Parecer do Ministério Público de Contas 445/2018- fl.
6165).
Em 20 de março de 2018, o senhor José Sathler Neto protocolou documentação (Petição Intercorrente
499/2018), requerendo o sobrestamento do feito até a
conclusão dos trabalhos realizados pelo Grupo de Trabalho constituído pela Prefeitura Municipal de Vila Velha visando sanar as irregularidades apontadas pela área
técnica desta Corte de Contas.
É o relatório.
2 Fundamentação
Inicialmente, cabe ressaltar que, nas razões de defesa
que apresentou tanto por ocasião da citação quanto em
sustentação oral, o gestor alega a necessidade de uma
conciliação mês a mês de todo o exercício de 2013 entre
os Sistemas CP (Contabilidade) e AR (arrecadação). No
Terça-feira, 10 de abril de 2018
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entanto, limitou-se a solicitar dilação do prazo para apresentação de tal conciliação.
No entanto, em documentação protocolada no dia 20
de março de 2018 (Petição Intercorrente 499/2018), o
senhor José Sathler Neto apresentou documentação na
qual consta o Ofício 001/2018/SUBCONT/SEMFI, da Subsecretária de Contabilidade da Secretaria Municipal de
Finanças de Vila Velha, senhora Lucienne Rusciocelli Paiva Bastos, que indica que medidas têm sido tomadas para apresentação de tal conciliação.
Neste documento consta que o trabalho realizado pelo
grupo composto para apurar as divergências apontadas
ainda não está finalizado. E, o que entendo mais relevante: do trabalho desse grupo junto à empresa de sistemas
que presta serviços ao Município, foi realizada a primeira conciliação das contas na história do Município, o que
levou a novos ajustes.
Como prova de tal assertiva, o documento é acompanhado de cópia do Relatório de Conciliação encaminhando
os seguintes material utilizados:
1) Relatório de Implantação de Saldos em 01/01/2017
(PRONIM AR);
2) Relatório “Débitos por Natureza de Receita” até setembro/2017 (PRONIM AR);
3) Planilhas de Papel de Trabalho de Conciliação dos Saldos até setembro/2017;
4) Relatório de Orientações Técnicas.
Juntamente com a apresentação de tal documentação, o
senhor José Sathler Neto solicita nova dilação do prazo
para apresentação de tal conciliação.
O presente processo já se encontra devidamente instruíDiário Oficial de Contas

do, portanto, apto a um julgamento. Ressalto que se trata de processo com análise prioritária neste exercício de
2018.
Entretanto, as últimas informações prestadas pelo responsável indicam que, de fato, está em curso um trabalho de conciliação nas contas do Município que pode levar a ajustes.
Nesse sentido, levei a matéria à discussão dos eminentes Conselheiros desta Corte na reunião administrativa
realizada no dia 26 de março de 2018. Mediante deliberação naquela reunião, foi considerada razoável a concessão de prazo improrrogável de 60 dias para que o senhor José Sathler Neto apresente o relatório conclusivo
elaborado pelo grupo de trabalho que apura as divergências apontadas no estoque da dívida ativa do Município
de Vila Velha.
Ante o exposto, obedecidos todos os trâmites processuais e legais, subscrevendo em todos os seus termos, o
entendimento técnico e do Ministério Público de Contas,
VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a seguinte
minuta de Deliberação que submeto à sua consideração.
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Relator
1. DELIBERAÇÕES:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, DECIDEM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão Plenária, ante as razões expostas pelo Relator, em:
1.1. CONCEDER O PRAZO IMPRORROGÁVEL DE 60 DIAS
para que o senhor José Sathler Neto apresente o relatório conclusivo elaborado pelo Grupo de Trabalho que
apura as divergências apontadas no estoque da dívida
www.tce.es.gov.br

ativa do Município de Vila Velha.
1.2. DAR CIÊNCIA ao senhor José Sathler Neto da presente Decisão, e, após, sejam os autos encaminhados à
Secretaria Geral das Sessões para acompanhamento do
prazo.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 27/03/2018 – 8ª Sessão Ordinária do
Plenário.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (presidente), Sebastião Carlos Ranna de Macedo (relator),
Domingos Augusto Taufner, Rodrigo Flávio Freire Farias
Chamoun e Sergio Manoel Nader Borges;
4.2. Conselheiros substitutos: João Luiz Cotta Lovatti (em
substituição) e Marco Antonio da Silva (em substituição).
5. Membro do Ministério Público Especial de Contas: Luciano Vieira.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente

Decisão 00737/2018-6
Processo: 00757/2018-9
Classificação: Consulta
UG: CIM NORTE - Consórcio Público da Região Norte do
Espírito Santo
Parte: Osvaldo Fernandes De Oliveira Junior
CONSULTA – CIM NORTE CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO NORTE DO ESPÍRITO SANTO – NÃO CONHECER –
ARQUIVAR
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Terça-feira, 10 de abril de 2018
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1 Relatório
Versam os presentes autos sobre consulta formulada pelo senhor Osvaldo Fernandes de Oliveira Junior, Prefeito do Município de Mucurici e Presidente do Consórcio
Público da Região Norte do Espírito Santo (CIM NORTE/
ES), solicitando resposta para as seguintes indagações:
[...]
- como viabilizar financeiramente a prestação dos serviços considerados de grande relevância para a população
do Norte Capixaba, dados aos problemas supramencionados e ainda, às seguintes informações complementares:
- o contrato de prestação de serviços médicos tem vigência até 22/08/2018;
- de acordo edital de licitação, não é permitido o reajuste financeiro antes de 01 (um) ano de prestação de serviços;
- o contrato de programa firmado entre o CIM e a SESA
prevê metas qualitativas e quantitativas, as quais não estão sendo atingidas e de acordo com as progressões atuais, dificilmente serão atingidas;
- o contrato prevê a capacitação de profissionais das Unidades Básicas de Saúde a serem realizadas pela empresa prestadora de serviços, contudo não define a forma
de remuneração a ser feita para a empresa contratada.
Os autos foram encaminhados ao Nucleo de Controle
Externo de Recursos e Consultas, a qual elaborou a Instrução Técnica de Consulta 0001/2018, opinando pelo
não conhecimento da Consulta, em razão do não atendimento aos requisitos de admissibilidade previstos no
art. 122, caput, § 1º, III e IV, e § 2º, da Lei Complementar nº 621/2012.
Diário Oficial de Contas

No mesmo sentido opinou o Ministério Público de Contas, em manifestação da lavra do Excelentíssimo Procurador Luciano Vieira (Parecer do Ministério Público de
Contas 828/2018).
É o breve relatório.
2 Fundamentação
Compulsando acuradamente os autos, verifico que o feito encontra-se devidamente instruído, portanto, apto a
um julgamento, eis que observados todos os trâmites legais e regimentais.
Ratifico integralmente o posicionamento da área técnica e do Ministério Público Especial de Contas para tomar
como razão de decidir fundamentação exarada na Instrução Técnica de Consulta 1/2018, que aqui se transcreve:
“[...]
II. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE
Antes de adentrar ao mérito da presente consulta, faz-se
necessário apreciar se estão presentes os requisitos de
admissibilidade. Com efeito, o artigo 122, da Lei Complementar nº 621/2012 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas
do Estado do Espírito Santo - LOTCEES) dispõe:
Art. 122 [...]
§ 1º A consulta deverá conter as seguintes formalidades:
I - ser subscrita por autoridade legitimada;
II - referir-se à matéria de competência do Tribunal de
Contas;
III - conter indicação precisa da dúvida ou controvérsia
suscitada;
IV - não se referir apenas a caso concreto;
www.tce.es.gov.br

V - estar instruída com parecer do órgão de assistência
técnica e/ou jurídica da autoridade consulente.
No tocante ao requisito constante do art. 122, § 1º, I, acima transcrito, verifica-se que a definição de autoridade
competente encontra as suas balizas nos incisos I a VII,
do caput do mesmo dispositivo, que assim dispõe:
Art. 122. O Plenário decidirá sobre consultas quanto às
dúvidas suscitadas na aplicação de dispositivos legais
e regulamentares concernentes à matéria de sua competência, que lhe forem formuladas pelas seguintes autoridades:
I - Governador do Estado e Prefeitos Municipais;
II - Presidente da Assembleia Legislativa e de Câmaras
Municipais;
III - Presidente do Tribunal de Justiça e Procurador Geral de Justiça;
IV - Procurador Geral do Estado e Defensor Público Geral do Estado;
V - Secretário de Estado;
VI - Presidente das comissões permanentes da Assembleia Legislativa e das Câmaras Municipais;
VII - Diretor presidente de autarquia, fundação pública, empresa estatal e de sociedade de economia mista
cujo controle societário pertença ao Estado ou aos Municípios. [grifos da ITC]
Verifica-se que o consulente subscritor é Presidente do
Consórcio Público da Região Norte do Espírito Santo –
CIM NORTE/ES e não consta do rol de autoridades constante do artigo 122 da Lei Orgânica deste Tribunal de
Contas. Assim, pela disposição legal, o consulente não
possui legitimidade para formular a presente consulta.
Terça-feira, 10 de abril de 2018
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No entanto, a Lei 11.107/2005, que dispõe sobre normas
gerais de contratação de consórcios públicos, reza:
Art. 9o A execução das receitas e despesas do consórcio
público deverá obedecer às normas de direito financeiro
aplicáveis às entidades públicas.
Parágrafo único. O consórcio público está sujeito à fiscalização contábil, operacional e patrimonial pelo Tribunal
de Contas competente para apreciar as contas do Chefe
do Poder Executivo representante legal do consórcio, inclusive quanto à legalidade, legitimidade e economicidade das despesas, atos, contratos e renúncia de receitas,
sem prejuízo do controle externo a ser exercido em razão de cada um dos contratos de rateio.
Considerando que o consórcio público deve obedecer às
normas aplicáveis às entidades públicas e que está sujeito à fiscalização contábil, operacional e patrimonial pelo
Tribunal de Contas, cabe a este exercer a sua função educativa de orientar seus jurisdicionados.
Seria inaceitável, nesses termos, ainda que o rol de legitimados se apresente em regra taxativo, não prestar
orientação técnica a jurisdicionado desta Corte, na hipótese avençada.
Igualmente, não seria razoável adotar exigência de que
as consultas a serem formuladas pelo consórcio, só seriam passíveis de serem respondidas se os questionamentos apresentados fossem subscritos por seus integrantes (municípios).
O consórcio possui personalidade jurídica própria e como tal deve ser tratado (jurisdicionado, independentemente dos seus membros formadores).
Assim, entende-se que o primeiro requisito foi atendido,
valendo-se da regra extensiva formulada pela legislação
Diário Oficial de Contas

federal, considerando inclusive, que a representação legal do consórcio recai sobre o município, cujo prefeito
formula os quesitos objeto da presente consulta.

te instruído com parecer do órgão de assistência técnica
e/ou jurídica da autoridade consulente, observado o disposto no art. 122, § 1º, V, da LOTCEES.

Quanto à matéria suscitada pelo consulente, entende-se
que há pertinência com a atuação deste Tribunal (artigo
122, § 1º, II), pois trata da possibilidade de, nas contratações com o consórcio público, efetuar o reajuste contratual antes de findo o prazo de vigência e adotar parâmetros diversos do preceituado no contrato.

Assim, uma vez que não foram atendidas todas as formalidades previstas em lei, opina-se pelo não conhecimento da presente consulta.

Em relação ao requisito exigido pelo exposto no artigo
122, § 1º, III, verifica-se que a consulta contém a indicação precisa da dúvida ou controvérsia suscitada.
Ressalta-se ainda, que não foi atendido o que impõe o
artigo 122, caput, da LOTCEES, pois, não foram trazidos
aos autos dispositivos sobre os quais pairam a dúvida.
Verifica-se que a presente consulta não atende o disposto no inciso IV, § 1º, do artigo 122, da LOTCEES, uma vez
que se refere a caso concreto.
Constata-se que possui relevância jurídica, econômica,
social, portanto, com repercussão significativa no âmbito da administração pública com reflexos para a Administração Pública Direta e Indireta do Estado e dos Municípios, atendendo ao requisito contido no § 2º do artigo
122 da legislação aplicada, que assim estabelece:
Art. 122 [...]
§ 2º Além dos requisitos objetivos, o conhecimento da
consulta dependerá da relevância jurídica, econômica,
social ou da repercussão da matéria no âmbito da administração pública, com conteúdo que possa ter reflexos sobre a administração direta e indireta do Estado
ou dos Municípios. [grifo nosso]
Resta comprovado que o feito se encontra devidamenwww.tce.es.gov.br

III – CONCLUSÃO
Por todo o exposto, opina-se pelo não conhecimento da
presente consulta em razão da ausência dos requisitos
de admissibilidade previstos no artigo 122, caput, § 1º,
III e IV da Lei Complementar nº 621/2012 (Lei Orgânica
do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo - LOTCEES).
Vitória, 6 de abril de 2018.
[...]”
Ante o exposto, obedecidos todos os trâmites processuais e legais, subscrevendo em todos os seus termos, o
entendimento técnico e do Ministério Público de Contas,
VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a seguinte
deliberação que submeto a sua consideração.
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Relator
1. DELIBERAÇÕES
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, DECIDEM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as
razões expostas pelo Relator, por:
1.1. NÃO CONHECER da presente consulta por ausência dos requisitos de admissibilidade previstos no artigo 122, caput, §1º, III e IV da Lei Complementar nº
621/2012, nos termos do art. 123 da mesma le;
Terça-feira, 10 de abril de 2018
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1.2. DAR ciência ao consulente;
1.3. ARQUIVAR o presente processo.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 27/03/2018 – 8ª Sessão Ordinária do
Plenário.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (presidente), Sebastião Carlos Ranna de Macedo (relator),
Domingos Augusto Taufner, Rodrigo Flávio Freire Farias
Chamoun e Sergio Manoel Nader Borges;
4.2. Conselheiros substitutos: João Luiz Cotta Lovatti (em
substituição) e Marco Antonio da Silva (em substituição).
5. Membro do Ministério Público Especial de Contas: Luciano Vieira.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente

Decisão 00738/2018-1
Processo: 10434/2016-4
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
UG: SEMIPRO - Secretaria Municipal de Infraestrutura,
Projetos e Obras
Partes: Duto Engenharia ltda, Jones Alves Carneiro Junior, Lorrana Souza Assis
Procuradores: Luiz Alfredo Pretti (OAB: 8788-ES), Nicolas Pedrinha Nicolau (OAB: 6190E-ES), Felipe Castro
Lopes (OAB: 24924-ES), Raquel Gonsalves Freire (OAB:
27020-ES), Joao Pereira Gomes Netto (OAB: 13411-ES),
Felipe Nascimento Bernabe (OAB: 14776-ES), Vitor Se-
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abra Seixas Pinto (OAB: 16056-ES), Rodrigo Klein Fornazelli Monteiro (OAB: 22245-ES), Henrique Ignatowski Perim (OAB: 21474-ES), Luiza Simoes Fernandes De Oliveira
(CPF: 136.225.997-74)
REPRESENTAÇÃO EM FACE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PROJETOS E OBRAS DE VILA VELHA – CERTIFICAR CUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO - ARQUIVAMENTO
O EXMO. SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER:
RELATÓRIO
A presente documentação se refere à Representação
com pedido de medida cautelar, em face da Secretaria
de Infraestrutura, Projetos e Obras de Vila Velha, noticiando possíveis ilegalidades no Edital de Concorrência
Pública nº 16/2016 que tem como objeto a contratação
de empresa para execução de manutenção, conservação
e melhoramentos de vias, logradouros e prédios públicos localizados na Região Administrativa III.
Alega o Representante:
O referido edital foi objeto de diversas republicações
com significativas alterações em seu conteúdo, desde o
mês de maio/junho de 2016;
A última suspensão da data para apresentação dos envelopes se deu em razão de inúmeras impugnações;
No dia 08 de dezembro do corrente ano foi publicada
a nova data de abertura para a concorrência pública nº
16/2016.
A Comissão de Licitação concedeu prazo de 5 (cinco) dias
corridas e 3 (três) dias úteis para que os licitantes interessados avaliem os termos do edital, reúnam os docuwww.tce.es.gov.br

mentos de habilitação e elaborem suas propostas;
A representante entende que ao fixar o referido prazo a
CPL incorre em conduta absolutamente ilegal.
Por meio da Decisão Monocrática 1782/2016-7 publicada no Diário Oficial do dia 14/12/2016, decidi monocraticamente deferir a medida cautelar pleiteada.
Ato contínuo foi juntado pelo Secretario o documento
eletrônico nº 13 – Outro 18932/2016-8 informando a
suspensão do procedimento licitatório, colacionando cópia da publicação no Diário Oficial (Documento Eletrônico nº. 14 – Outros 18935/2016-1).
A Secretaria de Controle Externo de Denúncias e Representações – SecexDenúncias elaborou a Manifestação
Técnica Conclusiva nº 277/2017 opinando por resolver
o processo sem resolução de mérito considerando a perda do objeto, por expedir determinação e arquivamento do feito.
Em seguida, o Ministério Público de Contas elaborou o
Parecer nº 1192/2017-2 através do Procurador Luis Henrique Anastácio opinando por acompanhar o entendimento da equipe técnica.
Com isso, foi proferido o Acórdão TC nº 421/2017 – Plenário, decidindo por extinguir o presente processo em
razão de perda do objeto, determinando aos Srs. Luiz
Otávio Machado de Carvalho – Secretário de Infraestrutura e Alberto Jorge Matos – Presidente da CPL a reabertura de prazo original da Concorrência Pública nº
016/2016, para que os licitantes pudessem elaborar suas
propostas, encaminhando a esta Corte de Contas a comprovação dessa reabertura.
Após, temos a Certidão de trânsito em Julgado nº
01240/2017-8 certificando que o Acórdão 00421/2017-9
Terça-feira, 10 de abril de 2018
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transitou em julgado.
Ato sequente, o Núcleo de Controle de Documentos –
NCD por meio do Despacho nº 47569/2017-9, informou
que nenhuma documentação referente a esse Acórdão
foi encaminhada.
A Secretaria de Controle Externo de Engenharia e Meio
Ambiente – SecexEngenharia elaborou o Despacho nº
05128/2018-1 e informou que consta no GeoObras o
aviso de anulação da Concorrência Pública nº 016/2016
e que com isso, entendem suprir qualquer encaminhamento de documento referente a determinação do referido Acórdão.
Instado a se manifestar, o Ministério Público de Contas,
por meio do Procurador Luiz Henrique Anastácio da Silva, elaborou o Parecer nº 00522/2018-4 encampando o
entendimento da equipe técnica.
FUNDAMENTAÇÃO
Nos presentes autos foi proferida a seguinte determinação contida no Acórdão TC 421/2017:

consulta no sistema GeoObras foi constatado o aviso de
anulação da Concorrência Pública nº 016/2016.
Entendo que a determinação contida no Acórdão TC
421/2017 foi cumprida já que consta no sistema GeoObras a anulação da Concorrência Pública nº 016/2016,
com isso, o presente processo deve ser arquivado de
acordo com o disposto no artigo 330, inciso I do Regimento Interno desta Corte de Contas.
Ante todo o exposto, acompanhando o entendimento da
Área Técnica e Ministério Público de Contas, VOTO para
que seja adotada a deliberação que ora submeto à apreciação deste Colegiado.
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Relator
1. DELIBERAÇÃO:
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:

DETERMINAR aos senhores Luiz Otavio Machado de Carvalho – Secretario de Infraestrutura, Projetos e Obras do
Município de Vila Velha e o Sr. Alberto Jorge de Matos–
Presidente da Comissão Permanente de Licitações, para que reabram o prazo original da Concorrência Pública
nº 16/2016, para que os licitantes possam elaborar suas
propostas, conforme artigo 21, § 4º, da Lei 8.666/1993,
encaminhando a comprovação de reabertura a esta Corte de Contas.

1.1. CERTIFICAR o cumprimento da Determinação constante do item 2 do Acórdão TC 421/2017 – Plenário;

Como bem informou o NCD não foi constatada no sistema nenhuma documentação referente ao cumprimento
da determinação contida no Acórdão.

4. Especificação do quórum:

Ocorre que, a equipe técnica constatou que ao realizar
Diário Oficial de Contas

1.2. ARQUIVAR o presente processo, de acordo com o
disposto no artigo 330, inciso I do Regimento Interno
desta Corte de Contas.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 27/03/2018 – 8ª Sessão Ordinária do
Plenário.
4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (presidente), Domingos Augusto Taufner (relator), Sebastião
Carlos Ranna de Macedo, Rodrigo Flávio Freire Farias
www.tce.es.gov.br

Chamoun e Sergio Manoel Nader Borges;
4.2. Conselheiros substitutos: João Luiz Cotta Lovatti (em
substituição) e Marco Antonio da Silva (em substituição).
5. Membro do Ministério Público Especial de Contas: Luciano Vieira.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente

Decisão 00739/2018-5
Processo: 10435/2016-9
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
UG: SEMIPRO - Secretaria Municipal de Infraestrutura,
Projetos e Obras
Partes: Duto Engenharia Ltda, Jones Alves Carneiro Junior, Lorrana Souza Assis
Procuradores: Luiz Alfredo Pretti (OAB: 8788-ES), Nicolas Pedrinha Nicolau (OAB: 6190E-ES), Felipe Castro
Lopes (OAB: 24924-ES), Raquel Gonsalves Freire (OAB:
27020-ES), Joao Pereira Gomes Netto (OAB: 13411-ES),
Felipe Nascimento Bernabe (OAB: 14776-ES), Vitor Seabra Seixas Pinto (OAB: 16056-ES), Rodrigo Klein Fornazelli Monteiro (OAB: 22245-ES), Henrique Ignatowski Perim (OAB: 21474-ES), Luiza Simoes Fernandes De Oliveira
(CPF: 136.225.997-74)
REPRESENTAÇÃO EM FACE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PROJETOS E OBRAS DE VILA VELHA – ARQUIVAMENTO
O EXMO. SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER:
RELATÓRIO
Terça-feira, 10 de abril de 2018
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Trata o presente processo de Representação com pedido de medida cautelar, em face da Secretaria de Infraestrutura, Projetos e Obras de Vila Velha, noticiando possíveis ilegalidades no Edital de Concorrência Pública nº
17/2016 que tem como objeto a contratação de empresa para execução de manutenção, conservação e melhoramentos de vias, logradouros e prédios públicos localizados na Região Administrativa IV.
Alega o Representante:
O referido edital foi objeto de diversas republicações
com significativas alterações em seu conteúdo, desde o
mês de maio/junho de 2016;
A última suspensão da data para apresentação dos envelopes se deu em razão de inúmeras impugnações;
No dia 08 de dezembro do corrente ano foi publicada
a nova data de abertura para a concorrência pública nº
17/2016.
A Comissão de Licitação concedeu prazo de 6 (seis) dias
corridas e 4 (quatro) dias úteis para que os licitantes interessados avaliem os termos do edital, reúnam os documentos de habilitação e elaborem suas propostas;
A representante entende que ao fixar o referido prazo a
CPL incorre em conduta absolutamente ilegal.
Por meio da Decisão Monocrática nº 1781/2016-2 decidi pela suspensão do procedimento licitatório e a notificação dos Srs. Jones Alves Carneiro Junior (Secretário da
Secretaria de Infraestrutura, Projetos e Obras) e Lorrana
Souza Assis (Presidente da Comissão Permanente de Licitação).
Foi juntado pelo Secretario o documento eletrônico nº
147 – Outro 18929/2016-6 informando a suspensão do
procedimento licitatório, colacionando cópia da publicaDiário Oficial de Contas

ção no Diário Oficial (Documento Eletrônico nº. 15 – Outro 18933/2016-2).
A Secretaria de Controle Externo de Denúncias e Representações – SecexDenúncias elaborou a Manifestação
Técnica Conclusiva nº 275/2017 opinando por resolver
o processo sem resolução de mérito considerando a perda do objeto, por expedir determinação e arquivamento do feito.
Após, o Ministério Público de Contas elaborou o Parecer nº 1191/2017-8 através do Procurador Luis Henrique
Anastácio opinando por acompanhar o entendimento da
equipe técnica.
Com isso, foi proferido o Acórdão TC nº 422/2017 – Plenário, decidindo por extinguir o presente processo sem
resolução de mérito considerando a perda do objeto, determinar aos Srs. Luiz Otavio Machado de Carvalho – Secretario de Infraestrutura, Projetos e Obras do Município
de Vila Velha e Alberto Jorge de Matos – Presidente da
Comissão Permanente de Licitação, para que reabrindo
o prazo original da Concorrência Pública nº 17/2016 encaminhando a comprovação de reabertura a esta Corte
de Contas e arquivar o processo.
Após, temos a Certidão de trânsito em Julgado nº
01241/2017-2 certificando que o Acórdão 00422/20173 transitou em julgado.
O Núcleo de Controle de Documentos – NCD por meio
do Despacho nº 47572/2017-1, informou que nenhuma
documentação referente a esse Acórdão foi encaminhada.
A Secretaria de Controle Externo de Engenharia e Meio
Ambiente – SecexEngenharia elaborou o Despacho nº
05155/2018-7 e informou que consta no GeoObras o
aviso de anulação da Concorrência Pública nº 017/2016
www.tce.es.gov.br

e que com isso, entendem suprir qualquer encaminhamento de documento referente a determinação do referido Acórdão.
Ato contínuo, os autos foram encaminhados ao Ministério Público de Contas que por meio do Procurador
Luiz Henrique Anastácio da Silva elaborou o Parecer nº
00521/2018-1 encampou o entendimento da equipe
técnica.
FUNDAMENTAÇÃO
O presente processo trata do cumprimento da seguinte
determinação contida no Acórdão TC 422/2017:
DETERMINAR aos senhores Luiz Otavio Machado de Carvalho – Secretario de Infraestrutura, Projetos e Obras do
Município de Vila Velha e o Sr. Alberto Jorge de Matos–
Presidente da Comissão Permanente de Licitações, para que reabram o prazo original da Concorrência Pública
nº 17/2016, para que os licitantes possam elaborar suas
propostas, conforme artigo 21, § 4º, da Lei 8.666/1993,
encaminhando a comprovação de reabertura a esta Corte de Contas.
Como bem informou o NCD não foi constatada no sistema nenhuma documentação referente ao cumprimento
da determinação contida no Acórdão.
Ocorre que, a equipe técnica constatou que ao realizar
consulta no sistema GeoObras foi constatado o aviso de
anulação da Concorrência Pública nº 017/2016.
Entendo que a determinação contida no Acórdão TC
422/2017 foi cumprida já que consta no sistema GeoObras a anulação da Concorrência Pública nº 017/2016,
com isso, o presente processo deve ser arquivado de
acordo com o disposto no artigo 330, inciso I do Regimento Interno desta Corte de Contas.
Terça-feira, 10 de abril de 2018
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Ante todo o exposto, acompanhando o entendimento da
Área Técnica e Ministério Público de Contas, VOTO para
que seja adotada a deliberação que ora submeto à apreciação deste Colegiado.

Decisão 00740/2018-8
Processo: 03974/2017-5
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Acompanhamento

DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER

UG: ES - Governo do Estado do Espírito Santo

Relator

Parte: PAULO CESAR HARTUNG GOMES

1. DELIBERAÇÃO:

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL – GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO – 3º QUADRIMESTRE DE 2017 – PARECER DE ALERTA – RECOMENDAÇÃO.

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. CERTIFICAR o cumprimento da Determinação constante no item 2 do Acórdão TC 422/2017 – Plenário;
1.2. ARQUIVAR o presente processo, de acordo com o
disposto no artigo 330, inciso I do Regimento Interno
desta Corte de Contas.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 27/03/2018 – 8ª Sessão Ordinária do
Plenário.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (presidente), Domingos Augusto Taufner (relator), Sebastião
Carlos Ranna de Macedo, Rodrigo Flávio Freire Farias
Chamoun e Sergio Manoel Nader Borges;
4.2. Conselheiros substitutos: João Luiz Cotta Lovatti (em
substituição) e Marco Antonio da Silva (em substituição).
5. Membro do Ministério Público Especial de Contas: Luciano Vieira.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
Diário Oficial de Contas

O CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN:
I

RELATÓRIO

Trata-se do Relatório de Gestão Fiscal relativo ao 3º quadrimestre de 2017, do Governo do Estado do Espírito
Santo, sob a responsabilidade do Sr. Paulo César Hartung Gomes.
Na Manifestação Técnica 00141/2018-8, a Secretaria de
Controle Externo de Macroavaliação Governamental,
com fundamento no inciso II do § 1º do art. 59 da Lei
Complementar 101 de 04 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), sugeriu ALERTAR o Poder Executivo Estadual que o percentual da despesa total com pessoal para fins de apuração do limite, apurado pelo TCEES de 45,16%, no 3º quadrimestre de 2017, encontra-se
acima do “limite” de Alerta (44,10%), correspondente a
90% (noventa por cento) do limite legal estabelecido na
Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).
II

FUNDAMENTAÇÃO

Acolho a manifestação da Secretaria de Controle Externo de Macroavaliação Governamental, consubstanciada
na Manifestação Técnica 00141/2018-6, no sentido de
www.tce.es.gov.br

que este Tribunal emita o PARECER DE ALERTA, em cumprimento ao art. 59, § 1º, da Lei de Responsabilidade Fiscal, conforme demonstrado na Instrução Técnica acima
mencionada.
Considerando que, conforme a citada Manifestação Técnica, o percentual alcançado de gastos com pessoal em
relação à receita corrente líquida está em 45,16% (quarenta e cinco, dezesseis por cento), superando o limite
de alerta estabelecido pelo artigo 59, § 1º, inciso II, da
LRF, recomendo que seja observado o previsto no artigo
22, parágrafo único, da LRF, 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 situaTerça-feira, 10 de abril de 2018
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ções previstas na lei de diretrizes orçamentárias.

4. Especificação do quórum:

Por fim, encaminhe-se ao atual responsável cópia integral da Manifestação Técnica 00141/2018-6 e do Relatório de Acompanhamento 00001/2018-9 juntamente com
esta decisão.

4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (presidente), Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun (relator),
Sebastião Carlos Ranna de Macedo, Domingos Augusto
Taufner e Sergio Manoel Nader Borges;

III

4.2. Conselheiros substitutos: João Luiz Cotta Lovatti (em
substituição) e Marco Antonio da Silva (em substituição).

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO

Ante o exposto, obedecidos todos os trâmites processuais e legais, corroborando o entendimento da área técnica, VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a seguinte minuta de Acórdão que submeto à sua consideração.

5. Membro do Ministério Público Especial de Contas: Luciano Vieira.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente

RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Conselheiro Relator
1. DELIBERAÇÃO:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, DECIDEM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão Plenária, ante as razões expostas pelo relator, em:
1.1. Emitir PARECER DE ALERTA ao senhor Paulo César
Hartung Gomes, chefe do Governo do Estado do Espírito Santo, conforme demonstrado na Manifestação Técnica 00141/2018-8;
1.2. Recomendar ao gestor que observe o previsto no artigo 22, parágrafo único, da LRF; e
1.3. Retornar os presentes autos ao Núcleo de Controle Externo de Macroavaliação Governamental para ser
apensado, futuramente, à Prestação de Contas Anual do
Governador, em atendimento ao art. 277, § 1º, do Regimento Interno do TCEES.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 27/03/2018 – 8ª Sessão Ordinária do
Plenário.
Diário Oficial de Contas

Decisão 00741/2018-2
Processo: 08956/2017-6
Classificação: Consulta
UG: PMDRP - Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto
Parte: Chefe do Poder Executivo Municipal (ES, Dores
do Rio Preto)
CONSULTA – PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO RIO
PRETO – AUSÊNCIA DE MATÉRIA CONTROVERSA – DESCUMPRIMENTO DO REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE –
NÃO CONHECIMENTO – ARQUIVAR.
O CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
I

RELATÓRIO

Trata-se de consulta formulada pelo prefeito municipal
de Dores do Rio Preto, senhor Cleudenir José de Carvalho Neto, na qual questiona sobre a possibilidade de pagamento pela administração pública de gratificação por
produtividade a servidores de um determinado setor da
Prefeitura, nos seguintes termos:
www.tce.es.gov.br

“[...] esse consulente tem como fito saber acerca da
Constitucionalidade de Lei Complementar Municipal
conceder gratificação por produtividade exclusivamente
aos servidores de um determinado setor.
Uma vez instituída uma lei que venha conceder tal tipo
de gratificação será fixada com base nos vencimentos
dos servidores do setor, tendo como critério o ponto tarefa/resultado?
As despesas de uma lei criada com essa finalidade poderia correr a conta das dotações orçamentárias próprias
do orçamento em vigor e, que se necessário, o Poder
Executivo teria o poder de abrir crédito especial para o
fiel cumprimento da lei, podendo ainda o chefe ser agraciado pela referida legislação receber a referida gratificação juntamente com outro chefe, bem como acumular
as gratificações com outras que o servidor desse setor
beneficiado já faz jus?
É possível o pagamento de contribuição previdenciária
patronal pela administração pública, que tenha deixado de ser recolhida em tempo oportuno, por erro da administração, em caso de dívida se encontrar atualmente prescrita ?”
De posse dos autos, verifico que a auditoria, por meio da
Instrução Técnica de Consulta 2/2018-3 entendeu pelo
não conhecimento da consulta, diante da impossibilidade do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo realizar o controle abstrato e concentrado de constitucionalidade de lei municipal, com base no disposto no artigo 122, §1º, II, da Lei Complementar 621 de 8 de março
de 2012:
III – CONCLUSÃO
Por todo exposto, opina-se pelo não conhecimento da
Terça-feira, 10 de abril de 2018
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presente consulta, uma vez não atendidos os requisitos
de admissibilidade previstos no artigo 122, § 1º, inc. II,
da Lei Complementar nº 621/2012 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo – LOTCEES).

é dada, tão somente, a apreciação da constitucionalidade de leis e atos do Poder Público no caso concreto, a
fim de afastar sua incidência se colidir com o texto constitucional:

[...]

O Tribunal de Contas, no exercício de suas atribuições,
pode apreciar a constitucionalidade das leis e dos atos
do Poder Público.

Seguindo o trâmite regimental, os autos foram submetidos ao crivo do Ministério Público junto ao Tribunal que
manteve o mesmo entendimento da auditoria, conforme consta do Parecer 505/2018-1.
O Ministério Público de Contas, por meio da 3ª Procuradoria Especial de Contas, no exercício de suas atribuições
institucionais, anui aos argumentos fáticos e jurídicos
delineados na Instrução Técnica de Consulta-ITC2/2018,
de lavra do Núcleo de Controle Externo de Recursos e
Consultas -NRC [...]
II

FUNDAMENTAÇÃO

Ao apreciar os requisitos de admissibilidade dispostos no
artigo 122, §1º da Lei Complementar 621/2012 a auditoria, por meio da Instrução Técnica de Consulta 002/2018
entendeu que a análise da matéria apresentada na consulta não era de competência desta Corte, nos termos
do inciso II do referido dispositivo, conforme se verifica adiante:
“Quanto à competência, entende-se que a premissa que
antecede a formulação dos quesitos suscitados exige
uma apreciação deste Tribunal, acerca da constitucionalidade de uma pretensa Lei Municipal a ser elaborada
pelo consulente.” Todavia, falece atribuição pelo sistema
jurídico nacional, aos Tribunais de Contas para exercerem controle abstrato e concentrado de constitucionalidade, matéria afeta exclusivamente ao Poder Judiciário.
Aos tribunais de contas, por força da súmula 347 do STF,
Diário Oficial de Contas

Assim, considerando que os questionamentos trazidos
pelo consulente estão diretamente ligados à constitucionalidade de uma lei a ser elaborada e, considerando
que a matéria não coaduna com a atuação deste tribunal, tem-se por afirmar que não restou atendido o requisito contido no artigo 122, § 1º, II, da lei balizadora.”
Tal entendimento foi acompanhado pelo Ministério Público de Contas que, no parecer 505/2018, entendeu
pelo não conhecimento da presente consulta, acompanhando integralmente o teor da Instrução Técnica de
Consulta 002/2018.
Sem embargo, verifico que a consulta foi apreciada sobre a ótica da análise de constitucionalidade de uma
possível lei municipal, ainda não existente no ordenamento jurídico. Deste modo, as questões suscitadas pelo
administrador público não perpassam pelo controle concentrado ou abstrato de constitucionalidade, inexistindo
razões para se discutir hipótese de constitucionalidade
de uma lei municipal futura.
Com efeito, o que na realidade se pretende é a obtenção de posicionamento acerca da constitucionalidade da
matéria, qual seja, gratificação por produtividade a servidores de determinado setor, e não a sua regulação pelo
controle de constitucionalidade abstrata, de competência do Supremo Tribunal Federal.
www.tce.es.gov.br

Superado este ponto, entendo relevante proceder a análise da consulta também sob outro aspecto, qual seja, o
descumprimento do requisito de admissibilidade disposto no artigo 122, §1º, III, da Lei Complementar 621/2012,
que impõe ao administrador a indicação precisa da dúvida suscitada, sendo vedada a formulação de consulta
nos casos em que não haja controvérsia na matéria, conforme disposto adiante:
Art. 122.
§1º A consulta deverá conter as seguintes formalidades:
I - ser subscrita por autoridade legitimada;
II - referir-se à matéria de competência do Tribunal de
Contas;
III - conter indicação precisa da dúvida ou controvérsia
suscitada;
IV - não se referir apenas a caso concreto;
V - estar instruída com parecer do órgão de assistência
técnica e/ou jurídica da autoridade consulente. (g.n.)
De posse dos autos verifico que a consulta encontra-se
devidamente instruída com parecer do órgão de assistência técnico e/ ou jurídica da autoridade consulente,
que por sua vez, enfrentou as questões suscitadas pelo
administrador público, apresentando fundamentação legal e jurídica acerca da matéria, tendo a mesma sido instruída por jurisprudência e entendimentos doutrinários,
conforme disposto na Peça Complementar 10065/2017,
cuja parte final encontra-se descrita a seguir:
III – CONCLUSÃO
Por todo o exposto, concluímos que a previsão legal de
pagamento de gratificação de produtividade exclusivamente aos servidores de um determinado setor viola o
Terça-feira, 10 de abril de 2018
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princípio da isonomia e a exigência de regime jurídico
único (art. 39, caput, dá CRFB). De qualquer modo, é de
se observar que uma vez prevista a gratificação de produtividade na lei, com seus parâmetros genéricos e aplicáveis a todos os servidores públicos sujeitos ao regime
jurídico funcional, pode o regulamento dispor a respeito dos critérios específicos atinentes às peculiaridades
e funções públicas desempenhadas por cada categoria
funcional, e a aferição de resultados em cada unidade financeiro-orçamentária deverá observar, no mínimo, os
parâmetros elencados no art. 37, § 7 o, da CRFB, não se
limitando a avaliações de desempenho individual.
Ressalta-se que o presente parecer é ato administrativo
enunciativo, sendo uma opinião emitida pelo operador
do direito, opinião técnico-jurídica, que orientará o administrador na tomada da decisão, na prática do ato administrativo, ou seja, ato opinativo que poderá ser, ou
não, considerado pelo administrador.

obter novo posicionamento. Logo, inexistindo entendimento diverso ou contraditório para ser avaliado na consulta, inexistirá, também, o pressuposto para a sua existência.
III

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO

Por todo o exposto e com base na competência outorgada pelo inciso V, do artigo 29, da Resolução TC 261/2013
(Regimento Interno do TCEES), VOTO no sentido de que
o Colegiado aprove a seguinte proposta de deliberação:
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Conselheiro Relator
1. DELIBERAÇÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, DECIDEM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões
expostas pelo relator, em:

Assim, verifico que não restou identificada, no conteúdo do parecer jurídico, controvérsia de entendimento,
divergência ou dúvida acerca do tema da consulta, capaz
de justificar o pronunciamento desta Corte.

1.1. NÃO CONHECER a consulta em face da ausência dos
requisitos de admissibilidade previstos no artigo 122,
§1º, III, da Lei Complementar 621/2012;

Também não foi anexado à consulta, por parte do pelo
consulente, documentos capazes de demonstrar a existência de dúvidas ou controvérsias quanto à possibilidade de concessão de gratificação por produtividade, como jurisprudências divergentes, teses contraditórias ou
outros entendimentos.

1.3. ARQUIVAR o feito, conforme determina o art. 123
da Lei Complementar Estadual 621/2012.

Com efeito, o conhecimento de uma consulta sem que
haja um questionamento em torno da matéria analisada
não implicaria em esclarecimento de dúvida, mas sim,
em espécie de assessoramento ao executivo municipal,
por parte do Tribunal de Contas, com o propósito de se
Diário Oficial de Contas

1.2. DAR CIÊNCIA ao Consulente;

2. Unânime.
3. Data da Sessão: 27/03/2018 – 8ª Sessão Ordinária do
Plenário.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (presidente), Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun (relator),
Sebastião Carlos Ranna de Macedo, Domingos Augusto
Taufner e Sergio Manoel Nader Borges;
www.tce.es.gov.br

4.2. Conselheiros substitutos: João Luiz Cotta Lovatti (em
substituição) e Marco Antonio da Silva (em substituição).
5. Membro do Ministério Público Especial de Contas: Luciano Vieira.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente

Decisão 00743/2018-1
Processo: 02229/2018-7
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
UG: SEMIPRO - Secretaria Municipal de Infraestrutura,
Projetos e Obras
Partes: Luiz Otavio Machado de Carvalho, Jarbas Ribeiro de Assis Junior, Alberto Jorge de Matos, Membros do
Ministério Público de Contas (Luis Henrique Anastacio da
Silva)
REPRESENTAÇÃO – RATIFICAR A DECISÃO MONOCRÁTICA Nº 00479/2018-1
O SR. CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI:
Considerando o teor do parágrafo único do artigo 376
do Regimento Interno desta Corte que determina que
as decisões monocráticas que concederam cautelar devem ser levadas para ratificação do Tribunal na primeira
sessão subsequente, sob pena de perda de sua eficácia,
apresento o presente processo ao Plenário para retificação da Decisão Monocrática Nº 00479/2018-1, na forma
regimental.
Trata-se de representação formulada pelo Ministério Público de Contas acerca de vícios por eles observados no
Terça-feira, 10 de abril de 2018
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Edital de Concorrência Pública nº 002/2018 da Prefeitura de Vila Velha.

sentes no art. 177 do Regimento Interno e sugere seu conhecimento.

O representante sustenta a existência de graves ilegalidades naquele certame, com destaque para: Ausência
de parcelamento do objeto – serviços de naturezas distintas em edital de manutenção e reformas; Falta de especificação clara dos serviços pretendidos (Item 21, 2101
e 210101 – Administração Local); Exigência de comprovação de capacidade técnico-operacional para habilitação em licitação; Índices econômicos inapropriados e;
Questionamento adicional - Projeto básico incompleto.

No mérito, a Manifestação Técnica 181/2018 aborda os
indicadores de irregularidade apresentados pelo representante e identifica verossimilhança na formulação da
proposta, a saber:
DA AUSÊNCIA DE PARCELAMENTO DO OBJETO – SERVIÇOS DE NATUREZAS DISTINTAS EM EDITAL DE MANUTENÇÃO E REFORMAS.

O volume de recursos fiscalizados aqui indicam a previsão de movimentação financeira no valor de R$
3.612.504,21 (três milhões, seiscentos e doze mil, quinhentos e quatro reais e vinte e um centavos).

Segundo a representação, existem diversos itens na planilha orçamentária que não se coadunam com o objeto
editalício, como por exemplo: Corte de capoeira fina, a
foice (manual), Raspagem e limpeza do terreno (manual), Corte e destocamento de árvores com diâmetro superior a 30cm, Manutenção preventiva de de aparelho
de ar-condicionado, tipo Split Wall (parede) ou Piso Teto, de 7.000 a 36.000 BTU`s, com fornecimento de peças e mão de obra; Manutenção corretiva de aparelho
de ar-condicionado, tipo Split Wall (parede) ou Piso Teto, de 7.000 a 36.000 BTU`s, com fornecimento de peças e mão de obra; Chuveiro elétrico tipo ducha Lorenzet
ou Corona; Ventilador de teto base madeira sem alojamento para luminária, ref. Tron ou equivalente, com comando de interruptor simples, sem dimmer para regulagem de velocidade; Ventilador tipo Tufão preto, diâmetro 60cm, inclinação regulável, sistema de oscilação, controle de velocidade e grade metálica removível; Fornecimento e plantio de grama em placas tipo esmeralda, inclusive fornecimento de terra vegetal

Análises no edital em comento, realizada pela Secretaria de Controle Externo de Engenharia e Meio Ambiente
– SecexEngenharia, por determinação do relator, reconhece a presença dos requisitos de admissibilidade pre-

Segundo a representação, “essa convergência entre
compra de materiais, execução de serviços e contratação
de mão de obra, na forma colocada pelo gestor, restringe o caráter competitivo do certame, pois uma empresa

Ao final requer o conhecimento, recebimento e processamento da representação, com pedido de provimento liminar cautelar inaudita altera parte para a imediata
suspensão da Concorrência nº 002/2018 e, caso não haja tempo hábil, para que se abstenha de homologá-la até
decisão final de mérito.
O Edital de Concorrência n.º 002/2018 tem como objeto a contratação de empresa para execução dos serviços
de manutenção preventiva e corretiva nos prédios vinculados à rede municipal de saúde de Vila Velha, com fornecimento de materiais e mão-de-obra, na forma de
execução indireta, sob o regime de empreitada por
preço unitário.

Diário Oficial de Contas
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de manutenção de ar-condicionado ou paisagismo pode
vir a não ter o quadro de mão de obra referente à instalação de canteiro de obras (01) ou demolições e retirada
(0201) para executar os serviços específicos do seu objeto empresarial.”
A diversidade de serviços afirmada pelo representante
é constatada em rápida observação das planilhas orçamentárias parecendo indicar aglutinação de serviços de
naturezas distintas em um mesmo contrato, em ofensa
ao art. 23 §1º da Lei 8.666/93.
Ademais, a análise preliminar realizada pela Área Técnica, em síntese, indica que o procedimento licitatório em
tela refere-se a um contrato guarda-chuva, com serviços
de naturezas distintas com quantidades e locais a serem
executados à medida da necessidade da administração.
E mais, alerta que não parcelamento do objeto no caso
concreto da Concorrência Pública 02/2018, poderá causar um direcionamento do procedimento licitatório, senão vejamos:
A obrigatoriedade do parcelamento se explica por possibilitar a participação de empresas de menor porte nas licitações, ampliar a competitividade, contribuindo para a
obtenção de menor preço para a Administração Pública.
Tudo isso em função da ampliação do número de participantes e, por conseguinte, do caráter competitivo do
certame.
Pequenas e médias empresas passam a preencher os requisitos para fornecimento de parte do que é contratado
(licitação em lotes, ou certames diferentes), de acordo
com o objeto social da mesma. Desse modo, empresas
especializadas e atuantes apenas em um ramo específico, não serão impedidas de participar do certame em suTerça-feira, 10 de abril de 2018
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as áreas de atuação por não possuírem habilitação técnica para todos os itens.
É importante não esquecer que sempre deve ser preservada a modalidade pertinente para a execução de todo o
objeto da contratação. Assim, se forem realizados um ou
mais processos de licitação, devem ser somados os valores de todos os itens para definição da modalidade licitatória adequada.
Nesse sentido, sobressai do Acórdão 1331/2003 Plenário, da lavra do Ministro do TCU, Benjamin Zymler, parte do Relatório bem esclarecedora da questão, in verbis:
A leitura atenta do próprio dispositivo legal transcrito
pelo responsável (art. 23, §1º, da Lei nº 8.666/1993) na
parte inicial de sua primeira e segunda intervenções revela que é objetivo da norma tornar obrigatório o parcelamento do objeto quando isso se configurar técnica e
economicamente viável. O dispositivo dá um caráter impositivo ao parcelamento na medida em que traz uma
obrigação para o administrador público por meio da expressão “...serão divididas...”.
Ainda pra reforçar que se trata de serviços de naturezas
distintas, encontramos na planilha orçamentária, serviços referentes à execução de obras, e não de manutenção, como é o caso do item 01 – INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS e seus sub-itens, que inclui placa de
obra, tapumes, barracões, refeitório, unidade de sanitário, instalação de rede de água e de luz.
Ao final, assevera que a representação é procedente
nesse item.
FALTA DE ESPECIFICAÇÃO CLARA DOS SERVIÇOS PRETENDIDOS – ADMINISTRAÇÃO LOCAL (Item 21,2101 e
210101).
Diário Oficial de Contas

O representante questiona a generalidade descritiva do
objeto a ser contratado e a indefinição sobre os quantitativos a ele relacionados, com ofensa ao art. 7º, § 2º, inciso II da Lei Federal 8.666/93.
Em sua análise a Área Técnica observa a previsão do valor unitário de R$ 201.134,81 assinalando que não encontrou no projeto básico descrição ou justificativa para esse item, tampouco composição de custo unitário,
conforme a Lei 8.666/93 determina em seu artigo 7º, §
2º, inciso II.
INCLUSÃO DE CLÁUSULA RESTRITIVA RELACIONADA À
COMPROVAÇÃO DE CAPACIDADE TÉCNICO-OPERACIONAL PARA HABILITAÇÃO.
Questiona o representante os meios de aferição da comprovação da capacidade técnica.
A análise da Área Técnica rememora os termos do Parecer/Consulta 20/2017 para afirmar a possibilidade da
exigência técnica operacional, condicionada à comprovação da compatibilidade das características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, e que o objeto licitado apresente grau de complexidade significativo.
A Área Técnica em análise preliminar conclui “serem irregulares tais exigências de capacidade técnico-operacional e profissional, visto que apresentam itens com pouca relevância e valores não significativos, não tendo nenhuma justificativa técnica para a escolha dos mesmos.”
Aponta ainda que “a capacidade técnico-operacional,
não possui previsão legal, mas é aceito pela jurisprudência em objetos de grau de complexidade significativo, em
que exija conhecimento muito específico para a execução do objeto, o que certamente, não é o caso em tela.”
INDICES ECONÔMICOS INAPROPRIADOS - EXISTÊNCIA
www.tce.es.gov.br

DE CLÁUSULA RESTRITIVA COM RELAÇÃO À QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA.
O representante aduz que as cláusulas relacionadas à
qualificação econômico-financeira são restritivas no edital, especialmente quanto à participação de empresas
novas, com ofensa ao art. 3º §1º e §5º do art. 31, ambos da Lei 8.666/93; art. 37, inciso XXI da Constituição
Federal.
No caso, trata-se da exigência inserta no 8.4 (qualificação econômico-financeira) alínea ‘e’ do edital:
Capital Circulante Líquido – CCL (Capital de Giro)
Capital Circulante Líquido (CCL) (Capital de Giro) = (Ativo
Circulante – Passivo Circulante) de, no mínimo, o valor
correspondente a 2 (duas) vezes o valor mensal orçado
deste Edital, conforme Anexo XII – Planilha com estimativa de preços elaborada pela PMVV.
A exigência de Capital Circulante Líquido (CCL) se baseia
no Acórdão 1214/2013 do TCU – Tribunal de Contas da
União e está devidamente justificada no processo que
trata desta licitação.
Em sua análise, a Área Técnica verifica que o acórdão referencial apontado no edital trata de objeto diferente
daquele do presente edital, denotando a possibilidade
da medida ter matiz draconiana em relação ao exigível
na execução do contrato.
QUESTIONAMENTO ADICIONAL-PROJETO BÁSICO INCOMPLETO
Por fim, a teor dos artigos 7º, § 2º, inciso II e 47 da Lei
Federal nº 8.666/93, a área técnica traz à luz que por ser
um item imprescindível para a abertura de um procedimento licitatório, elaborou alguns comentários sobre esse item, apesar de não fazer parte da representação iniTerça-feira, 10 de abril de 2018
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cial, senão vejamos:
A Administração apresenta um documento denominado
de Projeto Básico, no entanto, esse documento não pode ser considerado como tal, pois não atende a OT-IBR
01/2006 do IBRAOP, adotada por este Tribunal de Contas como referência através da Resolução TC 227/2011.
Não há, por exemplo, levantamentos de quantitativos de
cada unidade de saúde a receber manutenção, consta
apenas a área total construída de cada unidade.
Em licitação com objeto semelhante e também com projeto básico insuficiente, o Plenário desta Corte de Contas já se manifestou, conforme Acórdão TC-1175/2017:
1. ACÓRDÃO:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão plenária, ante as razões expostas pelo relator, em:
1.1.CONHECER da Representação e considerá-la procedente em razão das seguintes irregularidades:
II.1 Contratação de Mão de Obra em Edital de Manutenção e Reformas (Item 2.1 da ITI).
II.2 Aglutinação de Serviços de Naturezas Distintas –
Não Observância da Regra Geral de Parcelamento do
Objeto (Item 2.2 da ITI)
II.4 Exigência de Qualificação Técnica Imprópria e Irrelevante para o Objeto da Licitação (Item 2.4 DA ITI)
II.5 Objeto Licitado Genérico e Projeto Básico Incompleto (Item 2.5 DA ITI)
II.6 Falta de Definição ou Regulamento para Classificação de Pequenas Obras e Pequenas Reformas (Item 2.6
DA ITI)
Diário Oficial de Contas

II.7 Inexistência de Definição Prévia dos Prazos de Execução dos Serviços (Item 2.7 DA ITI) (grifamos)
Conclui a sua análise asseverando que a Administração
não atendeu aos artigos 7º, § 2º, inciso II e 47 da Lei
8.666/93.
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.
Assim, a constatação dos requisitos pode ser resumida
no seguinte trecho transcrito da Manifestação Técnica
181/2018, verbis:
São pressupostos genéricos e essenciais para a concessão de qualquer espécie de tutela antecipada: a existência de prova inequívoca que conduza a um juízo de verossimilhança sobre alegações aliado ao receio de dano irreparável ou de difícil reparação.
Vislumbra-se a verossimilhança das alegações.
Essa Secretaria identificou como irregulares cláusulas
que desabonam a competitividade e boa execução dos
serviços a serem contratados, quais sejam: Ausência de
parcelamento do objeto - Serviços de naturezas distintas
www.tce.es.gov.br

em edital de manutenção e reformas, falta de especificação clara do dos serviços pretendidos, exigência de comprovação de capacidade técnico-operacional para habilitação em licitação, índices econômicos inapropriados e
projeto básico incompleto.
Vislumbra-se também o periculum in mora, consubstanciado no fato de que a Concorrência Pública nº 002/2018
está em curso, já com empresa habilitada, e a manutenção das irregularidades apontadas nesta peça atenta
contra regras básicas da licitação e prejudica o caráter
competitivo do certame.
Dessa forma, indispensável a concessão da medida cautelar para que seja determinado ao Secretário Municipal
de Infraestrutura, Projetos e Obras de Vila Velha, Sr. Luiz
Otávio Machado de Carvalho, o Secretário Municipal de
Saúde de Vila Velha, Sr. Jarbas Ribeiro de Assis Júnior e o
Presidente da CPL da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Projetos e Obras, Sr. Alberto Jorge de Matos, que
se dignem a suspender imediatamente o certame e sua
contratação, na fase em que se encontrar, em face das irregularidades apontadas nessa MTP.
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:
Terça-feira, 10 de abril de 2018
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Conhecer a representação.

considerados no edital;

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 da Concorrência Nº 02/2018, destinada
à contratação de empresa para a execução dos serviços
de manutenção preventiva e corretiva nos prédios vinculados à rede municipal de saúde de Vila Velha, com fornecimento de materiais e mão-de-obra, na forma de execução indireta, sob o regime de empreitada por preço unitário, na fase em que se encontra, 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.

C -Projeto básico completo.

4.2. Conselheiros substitutos: João Luiz Cotta Lovatti (relator) e Marco Antonio da Silva (em substituição).

Acompanha esta Decisão cópia da Manifestação Técnica 181/2018.

5. Membro do Ministério Público Especial de Contas: Luciano Vieira.

Notificar os responsáveis, Sr. Luiz Otávio Machado de Carvalho, Secretário Municipal de Infraestrutura, Projetos e
Obras de Vila Velha, Sr. Jarbas Ribeiro de Assis Júnior, Secretário Municipal de Saúde de Vila Velha, e o Sr. Alberto Jorge de Matos, Presidente da CPL da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Projetos e Obras, com base no
art.125, § 4º da LC 621/2012, para apresentarem no prazo de 10 (dez) dias se manifestem acerca do conteúdo da
Manifestação Técnica 200/2018, incluindo as seguintes
informações:
- Cópia completa do processo administrativo do município e caso não conste do referido processo, incluir também:
A -Composição de preços do item de administração local;
B -Justificativa técnica constante do processo administrativo do município para a adoção dos índices financeiros
Diário Oficial 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.
Posto isto, VOTO no sentido de que o Colegiado aprove
a seguinte minuta de Decisão que submeto à sua consideração.
João Luiz Cotta Lovatti
Conselheiro em Substituição
1. DELIBERAÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do processo TC
2229/2018- 7, DECIDEM os srs. conselheiros do Tribunal
de Contas do Estado do Espírito Santo, na sessão plenária, ante as razões expostas pelo relator:
1.1. RATIFICAR a Decisão Monocrática Nº 00479/20181, nos termos do parágrafo único do artigo 376 do Regimento Interno.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 27/03/2018 – 8ª Sessão Ordinária do
Plenário.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (presidente), Sebastião Carlos Ranna de Macedo, Domingos
Augusto Taufner, Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun e
Sergio Manoel Nader Borges;
www.tce.es.gov.br

CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente

Decisão 00744/2018-6
Processo: 02232/2018-9
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
UG: SEMIPRO - Secretaria Municipal de Infraestrutura,
Projetos e Obras
Partes: Luiz Otavio Machado de Carvalho, Roberto Antonio Beling Neto, Alberto Jorge de Matos, Membros do
Ministério Público de Contas (Luis Henrique Anastacio da
Silva)
REPRESENTAÇÃO – RATIFICAR A DECISÃO MONOCRÁTICA Nº 00477/2018-2
O SR. CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI:
Considerando o teor do parágrafo único do artigo 376
do Regimento Interno desta Corte que determina que
as decisões monocráticas que concederam cautelar devem ser levadas para ratificação do Tribunal na primeira
sessão subsequente, sob pena de perda de sua eficácia,
apresento o presente processo ao Plenário para retificação da Decisão Monocrática Nº 00477/2018-2, na forma
regimental.
Trata-se de representação formulada pelo Ministério Público de Contas acerca de vícios por eles observados no
Terça-feira, 10 de abril de 2018
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Edital de Concorrência Pública nº 001/2018 da Prefeitura de Vila Velha.
O representante sustenta a existência de graves ilegalidades naquele certame, com destaque para: contratação de mão de obra em edital de manutenção e reformas, falta de especificação clara dos serviços pretendidos e cláusulas restritivas relacionadas à comprovação
de capacidade técnico-operacional para fins de habilitação e na qualificação econômico-financeira.
Ao final requer o conhecimento, recebimento e processamento da representação, com pedido de provimento liminar cautelar inaudita altera parte para a imediata
suspensão da Concorrência nº 001/2018 e, caso não haja tempo hábil, para que se abstenha de homologá-la até
decisão final de mérito.
O Edital de Concorrência n.º 001/2018 tem como objeto
a contratação de empresa para prestação de serviços de
manutenção preventiva e corretiva nos prédios pertencentes à secretaria municipal de educação de Vila Velha, com fornecimento de materiais e mão-de-obra,
na forma de execução indireta, sob o regime de empreitada por preço unitário.
As planilhas orçamentárias elaboradas pela Administração indicam a previsão de movimentação financeira no
valor de R$ 34.723.183,16, dividido em cinco lotes, de
acordo com regiões geo/administrativas do Município:
Lote 1 – R$ 7.770.370,75; Lote 2 – R$ 5.169.658,13; Lote 3 – R$ 8.514.319,24; Lote 4 – R$ 5.815.572,79; e Lote
5 – R$ 7.453.262,25.
Análises no edital em comento, realizada pela Secretaria de Controle Externo de Engenharia e Meio Ambiente
– SecexEngenharia, por determinação do relator, recoDiário Oficial de Contas

nhece a presença dos requisitos de admissibilidade presentes no art. 177 do Regimento Interno e sugere seu conhecimento.
No mérito, a Manifestação Técnica 200/2018 aborda os
indicadores de irregularidade apresentados pelo representante e identifica verossimilhança na formulação da
proposta, a saber:
DA AUSÊNCIA DE PARCELAMENTO DO OBJETO – SERVIÇOS DE NATUREZA DISTINTA EM EDITAL DE MANUTENÇÃO.
Segundo a representação, existem diversos itens na planilha orçamentária que não se coadunam com o objeto editalício, como por exemplo: Raspagem e limpeza do
terreno (manual), Corte de capoeira fina, a foice (manual), Corte e destocamento de árvores com diâmetro de
até 15cm, Fornecimento de grama tipo esmeralda em
placas com espessura de 0.06m exclusivo plantio, Fornecimento e plantio de grama em placas tipo esmeralda, inclusive fornecimento de terra vegetal, Fornecimento e espalhamento de areia média lavada, Fornecimento e espalhamento de terra vegetal, Execução de dreno
longitudinal 0.30x0.20m, com tubo de PVC 100mm
perfurado, brita 1 e bidim, no campo de futebol, Conjunto de 03 mastros p/ bandeira, em ferro galv (1 c/ 9,0m e
2 c/ 7,5m) ,c/ diâm de 4”, 3” e 2”, inclusive pintura
esmalte sintético 02 demãos e fundo anticorrosivo 01
demão, fixado em base de concreto de 0,10m de altura,
Tabela parta basquete de madeira, com aro, inclusive colocação, Rede para voleibol com malha grossa, faixas de
lona superior e inferior e Trave para futebol de salão de
tubo de ferro galvanizado 3”, com recuo, removível, dimensões oficiais 3x2m.
A diversidade de serviços afirmada pelo representante é
www.tce.es.gov.br

constata em rápida observação das planilhas orçamentárias parecendo indicar aglutinação de serviços de naturezas distintas em um mesmo contrato, em ofensa ao
art. 23 §1º da Lei 8.666/93.
Ademais, a análise preliminar realizada pela Área Técnica
nas planilhas orçamentárias parece indicar o desiderato
oculto de realizarem-se reformas (“serviços de recuperação de estrutura metálica” (2201), “reforma de alambrado” (2202), retirada de mais de 4 mil pontos elétricos
(02040801), “requalificação das escolas da rede pública”
e “novo padrão de qualidade estrutural das escolas”) ou
compra/substituição de equipamentos (“ventilador de
teto” (180402), “quadro branco para pincel” (210102),
“extintor de incêndio” (150504)), mascarados em serviços de manutenção.
Ao final manifesta-se pela existência de indícios da insuficiência do projeto básico e da falta de parcelamento do objeto.
FALTA DE ESPECIFICAÇÃO CLARA DOS SERVIÇOS PRETENDIDOS – ADMINISTRAÇÃO LOCAL.
O representante questiona a generalidade descritiva do
objeto a ser contratado e a indefinição sobre os quantitativos a ele relacionados, com ofensa ao art. 7º, § 2º, inciso II da Lei Federal 8.666/93.
Em sua análise a Área Técnica observa a previsão do valor de R$246.575,39 para administração local de cada lote, independente da região, apesar dos valores destinados a cada lote serem de montantes substancialmente
diferentes, permitindo inferir a possibilidade das estruturas administrativas exigidas serem diferentes. Tal fato
evidencia distorção na composição unitária e total daquela rubrica, impossível de aferição nos documentos
Terça-feira, 10 de abril de 2018
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apresentados, inclusive para efeitos da comprovação do
BDI da planilha orçamentária.
INCLUSÃO DE CLÁUSULA RESTRITIVA RELACIONADA À
COMPROVAÇÃO DE CAPACIDADE TÉCNICA.
Questiona o representante os meios de aferição da comprovação da capacidade técnica.
A análise da Área Técnica rememora os termos do Parecer/Consulta 20/2017 para afirmar a possibilidade da
exigência técnica operacional, condicionada à comprovação da compatibilidade das características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, e que o objeto licitado apresente grau de complexidade significativo.
Daí, conclui a Área Técnica em análise preliminar que
não estão atendidos os requisitos estabelecidos na referida consulta, “... , já que não há comprovação de que
os itens exigidos no edital apresentem relevância e valor
significativo cumulativamente, como também não se verifica a compatibilidade em características, quantidades
e prazos com o objeto da licitação. O mesmo se verifica
com relação à capacidade técnica profissional”.
EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA RESTRITIVA COM RELAÇÃO À
QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA.
O representante aduz que as cláusulas relacionadas à
qualificação econômico-financeira são restritivas no edital, especialmente quanto à participação de empresas
novas, com ofensa ao art. 3º §1º e §5º do art. 31, ambos da Lei 8.666/93; art. 37, inciso XXI da Constituição
Federal.

Capital Circulante Líquido (CCL) (Capital de Giro) = (Ativo
Circulante – Passivo Circulante) de, no mínimo, o valor
correspondente a 2 (duas) vezes o valor mensal orçado
deste Edital, conforme Anexo XII – Planilha com estimativa de preços elaborada pela PMVV.
A exigência de Capital Circulante Líquido (CCL) se baseia
no Acórdão 1214/2013 do TCU – Tribunal de Contas da
União e está devidamente justificada no processo que
trata desta licitação.
Os cálculos dos itens acima descritos deverão ser entregues, conforme modelo constante no ANEXO XVI deste
documento.
Em sua análise, a Área Técnica verifica que o acordão referencial apontado no edital trata de objeto diferente
daquele do presente edital, denotando a possibilidade
da medida ter matiz draconiana em relação ao exigível
na execução do contrato.
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.

No caso, trata-se da exigência inserta no 8.4 (qualificação econômico-financeira) alínea ‘e’ do edital:

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.

Capital Circulante Líquido – CCL (Capital de Giro)

Assim, a constatação dos requisitos pode ser resumida

Diário Oficial de Contas
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no seguinte trecho transcrito da Manifestação Técnica
200/2018, verbis:
Os indícios de irregularidades tratados nesta análise foram considerados procedentes e atentam contra regras
básicas da licitação. Foram eles: ausência de parcelamento do objeto (2.2.1), falta de especificação clara dos
serviços pretendidos (2.2.2), inclusão de cláusula restritiva relacionada à comprovação de capacidade técnica
(2.2.3) e índices econômicos inapropriados (2.2.4).
Constata-se que tais irregularidades podem macular a
licitação, em especial pela possibilidade de interferirem
negativamente na competitividade do certame e, consequentemente, na obtenção da proposta mais vantajosa
pela administração. Aliado a isso, há indícios de que a licitação em curso contém cláusulas potencialmente restritivas, além de estar na eminência de ocorrer a abertura das propostas (data para abertura das propostas estava prevista para o dia 08 de março tendo sido remarcada
para 02 de abril, anexo 2).
Compete salientar que a presente licitação abarca o dispêndio de recursos de mais 34 milhões sob o título de
manutenção e, tendo em vista os indícios de irregularidade, cabem ações por parte desta Corte de Contas.
Dessa forma, torna-se indispensável a concessão de medida cautelar ao certame para que seja determinado aos
gestores competentes que suspendam imediatamente o
certame e sua contratação, na fase em que se encontrar,
em face dos indícios de irregularidade apontados nesta
Manifestação Técnica.
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, orçaTerça-feira, 10 de abril de 2018
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mentária, 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.
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 da Concorrência Nº 01/2018, destinada à contratação de empresa para prestação de serviços
de manutenção preventiva e corretiva nos prédios pertencentes à secretaria municipal de educação de Vila Velha, com fornecimento de materiais e mão-de-obra,
na forma de execução indireta, sob o regime de empreitada por preço unitário, na fase em que se encontra, 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.
Notificar os responsáveis, o Alberto Jorge de Matos - Presidente da Comissão Permanente de Licitação, Luiz Otávio Machado de Carvalho - Secretário Municipal de Infraestrutura, Projetos e Obras da Prefeitura de Vila Velha e Roberto Antônio Beling Neto - Secretário Municipal
de Educação, com base no art.125, § 4º da LC 621/2012,
para apresentarem no prazo de 10 (dez) dias se maniDiário Oficial de Contas

festem acerca do conteúdo da Manifestação Técnica
200/2018, incluindo as seguintes informações:
Cópia completa do processo administrativo do município e caso não conste do referido processo, incluir também:
A - Composição de preços do item de administração local;
B- Justificativa técnica constante do processo administrativo do município para a adoção dos índices financeiros
considerados no edital;

2. Unânime.
3. Data da Sessão: 27/03/2018 – 8ª Sessão Ordinária do
Plenário.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (presidente), Sebastião Carlos Ranna de Macedo, Domingos
Augusto Taufner, Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun e
Sergio Manoel Nader Borges;

C – Projeto básico completo.

4.2. Conselheiros substitutos: João Luiz Cotta Lovatti (relator) e Marco Antonio da Silva (em substituição).

Acompanha esta Decisão cópia da Manifestação Técnica 200/2018.

5. Membro do Ministério Público Especial de Contas: Luciano Vieira.

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.
Posto isto, VOTO no sentido de que o Colegiado aprove
a seguinte minuta de Decisão que submeto à sua consideração.
João Luiz Cotta Lovatti
Conselheiro em Substituição
1. DELIBERAÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do processo TC2232/2018-9, DECIDEM os srs. conselheiros do Tribunal
de Contas do Estado do Espírito Santo, na sessão plenária, ante as razões expostas pelo relator:
1.1. RATIFICAR a Decisão Monocrática Nº 00477/20182, nos termos do parágrafo único do artigo 376 do Regimento Interno.
www.tce.es.gov.br

CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente

Decisão 00794/2018-4
Processos: 02307/2010-8, 00583/2004-6, 00650/20079, 01772/2004-5, 03101/2009-3, 04138/2005-5,
06906/2003-4
Classificação: Recurso de Reconsideração
UG: PMVV - Prefeitura Municipal de Vila Velha
Partes: Max Freitas Mauro Filho, Marcia Cruz Pereira
Andriolo, Iranilson Casado Pontes, Roberto Antonio Beling Neto
Procuradores: Francisco Jose Boturao Ferreira (OAB:
8483-ES), João De Deus Alochio
RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO - 1) ENCAMINHAR AUTOS AO MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS – ADOTAR
MEDIDAS JUNTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA
VELHA E À SEFAZ - 2) DAR CIÊNCIA - 3) ARQUIVAR.

Terça-feira, 10 de abril de 2018
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O CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO JOÃO LUIZ COTTA
LOVATTI:
RELATÓRIO:
Tratam os autos de Recurso de Reconsideração interposto pelo Sr. Iranilson Casado Pontes, na qualidade
de ex-Secretário de Administração do Município de Vila Velha durante o exercício financeiro de 2003, em face do Acórdão TC-579/2009, constante do Processo TC
nº 3101/2009 (fls. 351/353), que não conheceu do Recurso de Revisão anteriormente interposto, mantendo-se o Acórdão TC 321/2005 (fls. 2716/2724 – Processo nº
6906/03 – Relatório de Auditoria).
O Ministério Público de Contas, em Parecer da lavra do
Procurador Luís Henrique Anastácio da Silva, comparece aos autos, às fls. 114-115 (Parecer PJC 06709/2015-1)
para informar o recebimento de ofício do Supremo Tribunal Federal, dando ciência da Reclamação Constitucional nº 14032 em que é reclamante o Senhor Max Freitas
Mauro Filho, na qual o relator, Ministro Gilmar Ferreira Mendes, julgou procedente a reclamação para cassar
os Acórdãos 390/2010 (Processo 2637/2005); 721/2005
(Processo 2386/2002); 496/2005 (Processo 6492/2002);
321/2005 (Processo 6906/2002); 255/2003 (Processo
1042/2002); todos deste Tribunal de Contas.
Com efeito, o voto proferido pelo Eminente Ministro na
dita Reclamação Constitucional apresenta a seguinte
conclusão de julgamento:
Rcl 14032 – RECLAMAÇÃO
Origem:
Relator:
RECLTE.(S)
ADV.(A/S)
RECLDO.(A/S)

ES - ESPÍRITO SANTO
MIN. GILMAR MENDES
MAX FREITAS MAURO FILHO
RODRIGO BARCELLOS GONCALVES E OUTRO(A/S)
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO
SANTO

Diário Oficial de Contas

[...]
Diante das considerações expendidas, vislumbro a possibilidade de o Supremo Tribunal Federal vir a permitir a consideração direta dos fundamentos contidos nos
julgamentos das ações diretas de inconstitucionalidade
849 e 3.715-MC para a apreciação do presente pedido.
Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para cassar os Acórdãos 390/2010 (Processo 2637/2005);
721/2005 (Processo 2386/2002); 496/2005 (Processo
6492/2002); 321/2005 (Processo 6906/2003); 255/2003
(Processo 1042/2002); do Tribunal de Contas do Estado
do Espírito Santo. (grifo nosso)
Julgo prejudicado o pedido liminar.
Publique-se.
Brasília, 25 de junho de 2014.
Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente
Em decorrência disso, tendo em vista a cassação dos
acórdãos retromencionados, reporta o douto Ministério
Público de Contas a existência de processos em execução
judicial, derivados de acórdãos deste Tribunal de Contas,
em desfavor do senhor Max Freitas Mauro Filho.
Segundo a instrução processual, os autos do processo TC
6906/2003, onde prolatou-se o Acórdão TC 321/2005,
referem-se a Relatório de Auditoria levado a termo na
Prefeitura Municipal de Vila Velha, no exercício financeiro de 2003, sob responsabilidade do senhor Max Freitas Mauro Filho, atual Prefeito Municipal de Vila Velha;
in casu, beneficiário direto dos efeitos do julgamento supra.
www.tce.es.gov.br

Neste ponto, esclarece o Digno Procurador do Parquet
de Contas uma vez “cassados os acórdãos epigrafados,
evidencia-se, por consequência, a inexistência dos títulos executivos, culminando, assim, na ausência dos requisitos para sua execução judicial, quais sejam: liquidez,
certeza e exigibilidade do título.”
Em outras palavras, a cassação de um acórdão, que é o
título executivo da dívida, torna inócua a execução judicial, pela ausência dos requisitos de liquidez, certeza e
exigibilidade.
Por tal motivo, requer o Representante Ministerial que o
egrégio Plenário desta Corte “tome a devida ciência da
cassação do acórdão objurgado nos autos do processo,
encaminhando, após, ao órgão ministerial, para que este oficie à Prefeitura Municipal de Vila Velha e a Secretaria de Estado da Fazenda – SEFAZ - no sentido de adotar as medidas legais cabíveis ante a inexistência do título executivo.”
DISPOSITIVO
Nos termos da instrução processual, os autos do processo TC 6906/2003, onde prolatou-se o Acórdão TC
321/2005 (fls. 2716/2724), referem-se a Relatório de Auditoria levado a termo na Prefeitura Municipal de Vila
Velha, no exercício financeiro de 2003, sob responsabilidade do senhor Max Freitas Mauro Filho, Prefeito Municipal de Vila Velha. Portanto, o referido Gestor municipal
é o contemplado direto dos efeitos do julgamento proferido na Reclamação Constitucional nº 14032, que julgou procedente a reclamação para cassar os Acórdãos
390/2010 (Processo 2637/2005); 721/2005 (Processo
2386/2002); 496/2005 (Processo 6492/2002); 321/2005
(Processo 6906/2002); 255/2003 (Processo 1042/2002);
todos deste Tribunal de Contas.
Terça-feira, 10 de abril de 2018
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Ocorre que no compulsar dos autos, observa-se que o
Acórdão TC 321/2005 também atribuiu responsabilidade
à senhora Márcia Cruz Pereira Andriolo e aos senhores
Iranilson Casado pontes e Roberto Antônio Beling Neto,
então gestores municipais.
Neste sentido, com a cassação do mencionado Acórdão
evidencia-se, por consequência, a inexistência dos títulos executivos emitidos em razão também dos demais
agentes, ou seja, estes passam a ser igualmente contemplados do julgamento proferido nos autos da Reclamação Constitucional nº 14032 em que é reclamante o Senhor Max Freitas Mauro Filho, com a extensão dos efeitos da respectiva decisão.
Ressalta-se ainda, que consulta formulada ao sistema
e-TCEES, permite identificar medidas similares apreciadas e deferidas por esta Corte nos autos dos processos
TC 2637/2005 (Acórdão TC/2016) e 2386/2002 (Acórdão
TC 1206/2016), ambos referentes a processos sob a responsabilidade do senhor Max Freitas Mauro Filho.
Assim sendo, concordando in totum com os termos consignados pelo Ministério Público Especial de Contas no
Parecer PJC 06709/2015-1, tomo e dou ciência a este
Plenário da decisão do Supremo Tribunal Federal e VOTO
pelo arquivamento do processo, com base no art. 330, I
da Lei Complementar 621/2012, encaminhando-se antes
os autos ao Ministério Público de Contas para que adotem as medidas legais cabíveis junto à Secretaria de Estado da Fazenda no sentido de cancelamento da inscrição em dívida ativa.
Ante o exposto, VOTO no sentido de que o Colegiado
aprove a seguinte minuta de Acórdão que submeto à sua
consideração.
Diário Oficial de Contas

JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Conselheiro em Substituição
1. DELIBERAÇÕES:
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC2307/2010, DECIDEM os Senhores Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos
em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em:
1.1. Encaminhar os presentes autos ao Ministério Público Especial de Contas para que sejam adotadas as medidas legais cabíveis perante a Prefeitura Municipal de Vila Velha e a Secretaria de Estado da Fazenda no sentido
de cancelar a inscrição em dívida ativa dos Srs. Max Freitas Mauro Filho; Iranilson Casado Pontes; Roberto Antônio Beling Neto e da Sra. Márcia Cruz Pereira Andriolo;
1.2. Dar ciência aos interessados;
1.3. Arquivar os presentes autos com base no art. 330, I
do Regimento Interno deste Tribunal.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 03/04/2018 – 9ª Sessão Ordinária do
Plenário.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (presidente), Sebastião Carlos Ranna de Macedo, Domingos
Augusto Taufner, Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun e
Sergio Manoel Nader Borges;
4.2. Conselheiros substitutos: João Luiz Cotta Lovatti (relator) e Marco Antonio da Silva (em substituição).
5. Membro do Ministério Público Especial de Contas: Luciano Vieira.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
www.tce.es.gov.br
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Atos da 1ª Câmara

1 a CÂMARA

Outras Decisões - 1ª Câmara

COMPOSIÇÃO DA 1a CÂMARA
Conselheiros
Sebastião Carlos Ranna de Macedo - Presidente
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun

Conselheiros-substitutos
Márcia Jaccoud Freitas
Marco Antônio da Silva

Ministério Público Especial de Contas

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 no Tribunal de
Contas do Estado do Espírito Santo.

Decisão 00702/2018-2

Diário Oficial de Contas

O Ministério Público Especial de Contas, nos termos do
Parecer nº 01058/2018-1, lavrado Procurador, Dr. Luciano Vieira, 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 deste Egrégio
Tribunal de Contas, na forma do art. 29 do Regimento Interno, Resolução TC nº 261/2013.

Processo: 02114/2018-8

É o sucinto relatório.

Classificação: Relatório de Gestão Fiscal

VOTO

Exercício: 2017

CONSIDERAÇÕES INICIAIS:

UG: PMP - Prefeitura Municipal de Piúma

Da análise dos autos, verifico que assiste razão à área
técnica e ao Parquet de Contas quando opinaram pela
emissão de alerta e arquivamento dos autos.

Parte: JOSE RICARDO PEREIRA DA COSTA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL – 2º SEMESTRE DE 2017
- EMITIR ALERTA - ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO MARCO
ANTONIO DA SILVA:
Cuidam os autos do Relatório de Gestão Fiscal - RGF, referente ao 2º semestre do exercício de 2017, da Prefeitura Municipal de Piúma, sob a responsabilidade do Sr. José Ricardo Pereira da Costa.

SESSÕES
Quartas-feiras às 14 horas

alerta, bem como o arquivamento dos autos.

Conforme narrado pela Instrução Técnica Inicial – ITI
00073/2018-3, as despesas com pessoal e encargos alcançaram 50,90% da receita corrente líquida, superior
ao percentual de 48,6%, que equivale a 90% da receita
corrente líquida, estabelecido pela LRF.
Assim sendo, a Secretaria de Controle Externo de Contas
- SecexContas, em atendimento ao disposto no art. 59,
da Lei Complementar nº 101/2000, sugere emissão de
www.tce.es.gov.br

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:
II - que o montante da despesa total com pessoal ultrapassou 90% (noventa por cento) do limite; - (g.n).
Analisando-se as informações colacionadas, verifica-se
que a Prefeitura Municipal de Piúma alcançou o percentual de 50,90% da receita corrente líquida com despeTerça-feira, 10 de abril de 2018
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sa de pessoal, portanto, acima do limite de alerta correspondente a 90% da receita corrente líquida, equivalente a 48,6%.
2.

DISPOSITIVO:

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, acompanhando o posicionamento da área técnica e do Ministério Público Especial
de Contas, VOTO no sentido de que o Colegiado aprove
a seguinte minuta de Decisão que submeto à sua consideração.

ís Henrique Anastácio da Silva.
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
Presidente

Decisão 00703/2018-7

É o sucinto relatório.

Classificação: Relatório de Gestão Fiscal

VOTO

Exercício: 2017

CONSIDERAÇÕES INICIAIS:

UG: PMMF - Prefeitura Municipal de Marechal Floriano

Da análise dos autos, verifico que assiste razão à área
técnica e ao Parquet de Contas quando opinaram pela
emissão de alerta e arquivamento dos autos.

Parte: JOAO CARLOS LORENZONI

Relator

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL – 2º SEMESTRE DE 2017
- EMITIR ALERTA - ARQUIVAR.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, DECIDEM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as
razões expostas pelo relator, em:
1.1.
EMITIR PARECER DE ALERTA à Prefeitura Municipal de Piúma por ter ultrapassado o limite de alerta do
2º semestre de 2017, com o consequente arquivamento
dos presentes autos.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 21/03/2018 – 7ª Sessão Ordinária da
Primeira Câmara.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
(presidente) e Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun;
4.2. Conselheiros substitutos: Marco Antonio da Silva
(relator).
5. Membro do Ministério Público Especial de Contas: LuDiário Oficial de Contas

Conforme regular distribuição vieram os autos a este
Magistrado de Contas para emissão de relatório e voto
para efeito de deliberação do Colegiado deste Egrégio
Tribunal de Contas, na forma do art. 29 do Regimento Interno, Resolução TC nº 261/2013.

Processo: 02111/2018-4

MARCO ANTONIO DA SILVA
1. DELIBERAÇÃO:

técnica, pugnou no mesmo sentido.

O EXMO. SR. CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO MARCO
ANTONIO DA SILVA:
Cuidam os autos do Relatório de Gestão Fiscal - RGF, referente ao 2º semestre do exercício de 2017, da Prefeitura Municipal de Marechal Floriano, sob a responsabilidade do Sr. João Carlos Lorenzoni.
Conforme narrado pela Instrução Técnica Inicial – ITI
00070/2018-1, as despesas com pessoal e encargos alcançaram 49,84% da receita corrente líquida, superior
ao percentual de 48,6%, que equivale a 90% da receita
corrente líquida, estabelecido pela LRF.
Assim sendo, a Secretaria de Controle Externo de Contas
- SecexContas, 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 01055/2018-7, lavrado Procurador, Dr. Luis
Henrique Anastácio da Silva, em consonância com a área
www.tce.es.gov.br

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:
II - que o montante da despesa total com pessoal ultrapassou 90% (noventa por cento) do limite; - (g.n).
Analisando-se as informações colacionadas, verifica-se
que a Prefeitura Municipal de Marechal Floriano alcançou o percentual de 49,84% da receita corrente líquida
com despesa de pessoal, portanto, acima do limite de
alerta correspondente a 90% da receita corrente líquida,
equivalente a 48,6%.
2.

DISPOSITIVO:
Terça-feira, 10 de abril de 2018

33

ATOS DA 1a CÂMARA

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, acompanhando o posicionamento da área técnica e do Ministério Público Especial
de Contas, VOTO no sentido de que o Colegiado aprove
a seguinte minuta de Decisão que submeto à sua consideração.
MARCO ANTONIO DA SILVA
Relator
1. DELIBERAÇÃO:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, DECIDEM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as
razões expostas pelo relator, em:
1.1.
EMITIR PARECER DE ALERTA à Prefeitura Municipal de Marechal Floriano por ter ultrapassado o limite
de alerta do 2º semestre de 2017, com o consequente
arquivamento dos presentes autos.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 21/03/2018 – 7ª Sessão Ordinária da
Primeira Câmara.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
(presidente) e Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun;
4.2. Conselheiros substitutos: Marco Antonio da Silva
(relator).
5. Membro do Ministério Público Especial de Contas: Luís Henrique Anastácio da Silva.
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
Presidente
Diário Oficial de Contas
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Atos da 2ª Câmara

2 a CÂMARA

Acórdãos e Pareceres - 2ª Câmara

ACÓRDÃOS

COMPOSIÇÃO DA 2a CÂMARA
Conselheiros
Sérgio Manoel Nader Borges - Presidente
Domingos Augusto Taufner

NOTIFICAÇÃO do conteúdo dispositivo dos Acórdãos,
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. O inteiro teor dos Acórdãos se encontra disponível no sítio eletrônico do Tribunal de Contas
do Estado do Espírito Santo.

ACÓRDÃO TC-276/2018 – SEGUNDA CÂMARA
PROCESSO TC: 5220/2017-3

Conselheiros-substitutos
João Luiz Cotta Lovatti

Ministério Público Especial de Contas

CLASSIFICAÇÃO: Representação
UNIDADE GESTORA: Município de São Domingos do
Norte e SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de
São Domingos do Norte
REPRESENTANTE: Ministério Público de Contas
RESPONSÁVEIS: Pedro Amarildo Dalmonte e Ailton Jorge Trevisani
ADVOGADOS: Igor Wandy Volz - OAB/ES 22.112, Leonardo Zaché Thomazine - OAB/ES 17.881 e Pedro Fregona - OAB/ES 21.566
REPRESENTAÇÃO – PROCEDENTE – REJEITAR RAZÕES DE
JUSTIFICATIVAS – MULTA – DETERMINAÇÃO – DAR CIÊNCIA.

SESSÕES
Quartas-feiras às 10 horas

O CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO JOÃO LUIZ COTTA
LOVATTI:
RELATÓRIO:
Tratam os autos de Representação com pedido de pro-
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vimento liminar cautelar formulado pelo Ministério Público de Contas em face do município de São Domingos
do Norte, alegando irregularidades e ilegalidades na promoção dos Processos Seletivos Simplificados (PSS’s), instrumentalizados pelos Editais nos. 001/2017, 002/2017
e 003/2017, com objetivo de contratar temporariamente dezenas de cargos para os quadros do Poder Executivo do município de São Domingos do Norte e Serviço
Autônomo de Água e Esgoto de São Domingos do Norte
– SAAE, conforme descrição constante na petição inicial
00198/2017-8.
A representação indica óbices materiais à contratação
temporária e vícios de forma, devidamente fundamentadas e com indicativo de provas. Por fim, requereu o acolhimento da medida cautelar ante a urgência de se impedir a contratação nos moldes pretendidos pelo município, bem como as providências legais e regimentais para determinar ao Prefeito Municipal de São Domingos
do Norte e aos Presidentes das comissões organizadoras
dos PSSs a adoção das providências necessárias ao exato
cumprimento da lei, na forma do art. 71, X, da Constituição Estadual.
Submetidos à Secretaria de Controle Externo de Previdência e Pessoal para análise, verifica-se que a Manifestação Técnica 01075/2017 aferiu o cumprimento dos requisitos de admissibilidade insertos nos artigos 94 c/c 99,
§1º, VI, da Lei Complementar Estadual 621/2012, c/c os
artigos 182, II c/c 177 do Regimento Interno (Resolução
TC 261/2013) e pugnou pelo acolhimento da medida cautelar, para ordenar a manutenção da suspensão da tramitação dos Processos Seletivos Simplificados - Editais nºs
001/2017, 002/2017 e 003/2017, até o julgamento em
definitivo da regularidade dos referidos Editais.
Terça-feira, 10 de abril de 2018
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Após, este Tribunal prolatou a Decisão Plenária TC Nº
2969/2017, publicada no Diário Oficial do TCEES em 14
de agosto de 2017, com o seguinte dispositivo:

objeto dos Editais ns. 001, 002 e 003/2017, contendo a
data de admissão e a espécie de vínculo com o ente, se
efetivo ou temporário;

elaborado a Instrução Técnica Conclusiva 00079/2018-1
com a seguinte conclusão/proposta de encaminhamento:

Conhecer a representação;

Relatório atualizado discriminando nome completo, cargo, data da primeira admissão e renovações, se houver,
de todos os servidores com vínculo temporário com o
Município;

3.1 Por todo o exposto e com base no inciso II, do artigo 95, da Lei Complementar Estadual 621/2012 e artigo
99, §2º, da Lei Complementar Estadual 621/2012, sugere-se que seja reconhecida a PROCEDÊNCIA da presente
representação, tendo em vista o reconhecimento das seguintes irregularidades:

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 dos Processos Seletivos Simplificados
objeto dos Editais nos. 001/2017, 002/2017 e 003/2017
da Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte e
do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Domingos do Norte, 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.

Informações sobre o(s) último(s) concurso(s) em que foram ofertadas vagas para cada um dos cargos objeto dos
Editais ns. 001, 002 e 003/2017;
Informação e cronograma sobre novos concursos em andamento ou autorizados no município para os cargos em
discussão.

3.1.1 Não atendimento à decisão 2969/2017 do Tribunal de Contas no prazo estipulado.
Base legal: Artigo 135, VII e §1º da Lei Complementar Estadual 621/2012.

4 – Pelo encaminhamento de cópias da Manifestação
Técnica 01075/2017-6; deste Voto e da respectiva Decisão aos responsáveis.

Responsáveis:

Segundo a instrução processual, os Representados encaminharam, intempestivamente, a maior parte da documentação solicitada.

Ailton Jorge Trevisani - Diretor do SAAE - Serviço Autônomo de Água Esgoto de São Domingos do Norte

Base legal: art. 37, II e IX da CF/88.

As leis que criam os cargos objeto de preenchimento
temporário por meio dos Editais de Processo Seletivo
Simplificado ns. 001, 002 e 003/2017;

De posse dos autos, a área técnica elaborou a Instrução Técnica Inicial 1118/2017, opinando pela citação
dos agentes responsáveis para a apresentação de razões de justificativa em relação às duas irregularidades
nela apontadas; e pelas notificações dos mesmos para
cumprimento do item 2 da Decisão 2969/2017; proposta
acolhida por este Relator, nos termos da Decisão Monocrática 01538/2017-9.

Procedimentos administrativos com as justificativas de
excepcionalidade e temporariedade da necessidade de
contratação temporária de cada vaga objeto dos editais;

Devidamente citados, os responsáveis apresentaram defesa conjunta e documentos, conforme Peça Defesa/Justificativa 1136/2017.

Relatório atualizado contendo o quantitativo de servidores em exercício no Município em cada um dos cargos

Ato contínuo, os autos foram encaminhados novamente
à área técnica para instrução, tendo a SecexPrevidência

NOTIFICAR os responsáveis, o Sr. Pedro Amarildo Dalmonte, Prefeito Municipal e Ailton Jorge Trevisani, Diretor do SAAE-SDN, com base no inciso I do art.56 da LC
621/2012, para apresentarem no prazo de 10 (dez) dias
os seguintes documentos:
lei que regula e autoriza a contratação temporária de
servidores no âmbito municipal;

Diário Oficial de Contas
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Pedro Amarildo Dalmonte - Prefeito municipal São Domingos do Norte

3.1.2. Promoção irregular de editais de processos seletivos simplificados para contratação de servidores temporários em detrimento à realização de concurso público.
Responsáveis:
Pedro Amarildo Dalmonte - Prefeito municipal São Domingos do Norte
Ailton Jorge Trevisani - Diretor do SAAE - Serviço Autônomo de Água Esgoto de São Domingos do Norte
3.2. Posto isso e diante do preceituado no art. 319, parágrafo único, inciso IV, da Res. TC 261/13, conclui-se, opinando por:
Terça-feira, 10 de abril de 2018
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3.2.1. Rejeitar as razões de justificativas de Pedro Amarildo Dalmonte - Prefeito Municipal São Domingos do
Norte e Ailton Jorge Trevisani - Diretor do SAAE - Serviço Autônomo de Água Esgoto de São Domingos do Norte
em razão das irregularidades dispostas nos itens 3.1.1 e
3.1.2 desta Instrução Técnica Conclusiva, sugerindo–se a
aplicação de multa, com amparo no artigo 135, §1º e II,
respectivamente, da LC 621/2012.
3.2.2. Assinar prazo para que a Prefeitura Municipal
de São Domingos do Norte (a) promova a anulação dos
editais de processos seletivos simplificados 001/2017,
002/2017 e 003/2017 e (b) realize concurso público para
provimento dos cargos públicos de natureza efetiva, com
fulcro no art. 1º da Lei Complementar 621/2012, sob pena de aplicação de multa prevista no art. 389, IV, da Resolução nº 261/2013 (Regimento Interno);
3.2.4. Determinar o encaminhamento de cronograma
com atividades para realização do concurso e respectivos prazos, em consonância com o prazo assinado pelo Tribunal, com fulcro no art. 194, §§ 1º e 2º da Resolução 261/2013;
3.3 Sugere-se que seja dada CIÊNCIA ao Representante
do teor da decisão final a ser proferida, na forma do art.
307, § 7º do RITCEES.
Encaminhados os autos ao Ministério Público de Contas,
o ilustre Procurador Luciano Vieira, manifestou-se nos
termos do Parecer 00436/2018-3, opinando pela procedência da representação; pela aplicação de multa pecuniária individual aos responsáveis e pela expedição das
determinações propostas pela área técnica deste Tribunal, monitorando-as na forma do art. 194 e segs. do RITCEES.
Diário Oficial de Contas

É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
O objeto da representação em tela está relacionado aos
Processos Seletivos Simplificados (PSS’s), instrumentalizados pelos Editais nos. 001/2017, 002/2017 e 003/2017,
com o propósito de contratar temporariamente dezenas
de cargos para os quadros do Poder Executivo do Município de São Domingos do Norte e o Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Domingos do Norte – SAAE, conforme consta na representação formulada pelo
douto MPC (descrição pormenorizada na petição inicial
00198/2017-8).
As questões principais extraídas da instrução processual foram analisadas pela SexexPrevidência e quanto ao mérito, observa-se na Instrução Técnica Conclusiva 00079/2018-1 a manutenção das indicações de irregularidades de nºs 2.1 – Não atendimento à decisão
2969/2017 do Tribunal de Contas no prazo estipulado e
2.2 Promoção irregular de editais de processos seletivos
simplificados para contratação de servidores temporários em detrimento à realização de concurso público.
Passo a detalhar:
2.1- Não atendimento à decisão 2969/2017 do Tribunal
de Contas no prazo estipulado (Base legal: Artigo 135, VII
e §1º da Lei Complementar Estadual 621/2012).
Responsáveis: Pedro Amarildo Dalmonte - Prefeito municipal de São Domingos do Norte e Ailton Jorge Trevisani - Diretor do SAAE - Serviço Autônomo de Água Esgoto
de São Domingos do Norte
Conduta: Não atender a dispositivo da Decisão Plenária
2969/2017 do Processo TC-05220/2017-3 que determinou a comunicação a este Tribunal da realização de puwww.tce.es.gov.br

blicação em Imprensa Oficial sobre a ordem de suspensão dos processos seletivos simplificados objetos dos
Editais nos. 001/2017, 002/2017 e 003/2017. Não respeitando o comando emanado do colegiado do Tribunal
de Contas, feriu o artigo 135, VII e §1º da Lei Complementar Estadual 621/2012.
Nexo causal:
Omitindo-se do dever de apresentar
comprovação de atendimento à ordem cautelar quando solicitado por decisão do Tribunal de Contas, mesmo tendo sido deferido prazo suficiente para seu cumprimento, resultou em desobediência de decisão, o que
ofende diretamente o regramento do art. 135, VII e §1º
da Lei Complementar Estadual 621/2012.
A Instrução Técnica Conclusiva 00079/2018-1 descreveu
o seguinte quadro relacionado à instrução processual,
reportando-se a trecho da ITI 1118/2017:
[...]
In casu, a Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte – ES e SAAE - Serviço Autônomo de Água Esgoto de
São Domingos do Norte se mantiveram silentes e não
cumpriram o prazo acordado, apesar de terem sido notificados por e-mail – com respectiva comprovação de recebimento – em 10 de agosto de 2017 e através do Diário Oficial Eletrônico do TCEES disponibilizada no dia 14
do mesmo mês.
A obrigação incluía (1) comunicação a esta Corte de Contas da realização de publicação em Imprensa Oficial divulgando a ordem de suspensão dos processos seletivos simplificados objetos dos Editais nos. 001/2017,
002/2017 e 003/2017, bem como (2) determinação de
apresentar no prazo de dez dias a seguinte documentação para fiscalização na área de pessoal.
Terça-feira, 10 de abril de 2018
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A documentação foi encaminhada com considerável
atraso e em relação à obrigação de fazer, nenhuma justificativa ou pedido de prorrogação foi endereçado à esta
Corte. A parte inobservada (item 2) era clara e objetiva:
2. Ante a presença dos requisitos do artigo 124 da Lei
Complementar Estadual 621/2012, acolher o pedido
de medida cautelar inaudita altera parte , e determinar a suspensão mediata dos processos seletivos simplificados objetos dos Editais nos.001/2017, 002/2017 e
003/2017,da Prefeitura Municipal de São Domingos do
Norte e do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São
Domingos do Norte, 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.
Nesse sentido, a falta de atendimento da decisão desta
Corte deve ser combatida com aplicação de multa, a ser
graduada pelo colegiado, observado o princípio da proporcionalidade e gradação prevista no RITCEES:
Art. 388. Na fixação da multa, o Tribunal considerará, necessariamente, entre outras circunstâncias, o grau de reprovabilidade da conduta do agente, a gravidade da falta e o potencial de lesividade do ato para a Administração Pública, observado o princípio da proporcionalidade.
Art. 389. O Tribunal poderá aplicar a multa pecuniária
prevista no art. 135 de sua Lei Orgânica, atualizada na
forma prescrita no seu § 3º, aos responsáveis por contas
e atos adiante indicados, observada a seguinte gradação:
(...)
IV - não-atendimento no prazo fixado, sem causa justiDiário Oficial de Contas

ficada, à diligência do Relator ou à decisão do Tribunal:
multa no valor compreendido entre três e vinte e cinco
por cento;
Destarte, tendo os responsáveis pelos jurisdicionados se
afastado do dever de apresentar documentação quando solicitado, mesmo tendo sido deferido prazo suficiente para seu cumprimento, deve ser a aplicação de multa, razão pela qual devem ser citados, nos termos do artigo 56, II da Lei Complementar 621 de 8 de março de
2012 e 157, III, do RITCEES, para que, no prazo estipulado, apresentem alegações de defesa, bem como documentos que entenderem necessários.
Em suas justificativas, os responsáveis disseram que a
Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte, ao tomar conhecimento da representação do Ministério Público de Contas em seu desfavor, promoveu a suspensão dos referidos processos seletivos em data anterior
à própria decisão deste Tribunal, datada de 09/08/2017,
conforme publicado no portal do município e no Diário
Oficial dos Municípios do Espírito Santo (DOM-ES) em
31/07/2017.
Em razão disso, vislumbram a perda superveniente do
objeto, nos termos do art. 307, § 6º, do Regimento Interno desta Corte, recorrendo ao ensino de Fredie Didier Jr.,
eis que embora o ato administrativo em questão tenha
sido entendido pela área técnica como suspensão, “sua
finalidade foi tratada como hipótese de REVOGAÇÃO, até
mesmo porque expressamente no ato administrativo em
análise se manifesta a expressão “Assim que houver nova
orientação”, ou seja, sendo um ato flagrantemente vinculado à interpretação final a ser dado pelo colendo TCE-ES, e não por critérios de mera conveniência dos administradores responsáveis.”
www.tce.es.gov.br

E mais, “que resta patente que a Administração Pública
atendeu ao comando principal antes mesmo da decisão
liminar deferida, que era a suspensão do certame e a publicação em imprensa oficial, não havendo consequências que poderiam advir da suposta irregularidade, tampouco má-fé por parte dos gestores.”
No caso, a Secex Previdência aponta que de fato foi
publicada Nota de Decisão e Esclarecimento no Diário Oficial dos Municípios do Espírito Santo (DOM-ES)
de 01/08/2017, objetivando a suspensão do Processo Seletivo Simplificado objeto dos editais n°s 01/2017/
PMSDN/ES, 02/2017/ SAAE/SDN/ES e 03/2017- SEMEC,
promovidos pelo município de São Domingos do Norte.
Contudo, enfatiza a área técnica que apesar dos gestores terem logrado êxito em comprovar a realização da
suspensão dos processos seletivos impugnados pelo representante antes mesmo da emissão da Decisão TC2969/2017, não lhes assiste razão quanto à alegação de
perda superveniente do objeto.
Isso porque a redação do art. 307, § 6°, do Regimento Interno é calara ao prever que haverá perda superveniente do objeto impugnado quando, determinada a prestação de informações e antes da concessão da medida
cautelar, o responsável sanar as supostas irregularidades apontadas pelo representante - o que não ocorreu
no presente caso. Nesse sentido, constata-se que tal suspensão já havia sido verificada pela área técnica na Manifestação Técnica 1075/2017.
Segundo os autos, os responsáveis contestam o entendimento supracitado, alegando que se tratava de hipótese
de revogação, visto que a expressão “Assim que houver
nova orientação” caracterizaria um “ato flagrantemente
vinculado à interpretação final a ser dado pelo colendo
Terça-feira, 10 de abril de 2018
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TCE-ES”, o que foi refutado na análise técnica, in verbis:

Regimento Interno desta Corte.

Ora, a simples leitura da publicação anteriormente transcrita não dá qualquer margem à interpretação pretendida pelos responsáveis, pois explicitamente comunica a
suspensão do processo por tempo indeterminado, “até
que a Procuradoria Geral do Município de São Domingos do Norte-ES oriente os próximos passos”. Embora
mencione o ajuizamento desta Representação, inexiste
no texto qualquer vinculação da suspensão ao posicionamento final desta Corte.

Segundo a análise técnica, embora os processos seletivos já se encontrassem suspensos por decisão do Prefeito de São Domingos do Norte, era obrigatória a comunicação a este Tribunal da publicação oficial do teor da
decisão 2969/2017 na imprensa, suspendendo os processos seletivos até ulterior manifestação desta Corte, o
que não se confunde com a publicação ora encaminhada, tratando de decisão do Prefeito Municipal, a qual já
era de conhecimento deste Tribunal.

Portanto, conforme já registrado pela área técnica, a mera suspensão dos processos seletivos antes da concessão da medida cautelar não acarreta perda superveniente do objeto impugnado, uma vez que não implica o saneamento das supostas irregularidades apontadas pelo
representante.

E conclui opinando pela manutenção da irregularidade.

Ademais, cabe notar que o encaminhamento intempestivo de comprovante da publicação da suspensão dos
processos seletivos no DOM-ES em momento anterior à
decisão TC-2969/2017 não caracteriza atendimento de
seu item 2, que assim determinava:
2. Ante a presença dos requisitos do artigo 124 da Lei
Complementar Estadual 621/2012, acolher o pedido
de medida cautelar inaudita altera parte, e determinar a suspensão imediata dos processos seletivos simplificados objetos dos Editais nos. 001/2017, 002/2017 e
003/2017, da Prefeitura Municipal de São Domingos do
Norte e do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São
Domingos do Norte, 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
Diário Oficial de Contas

Analisando as justificativas dos responsáveis e as considerações da área técnica, realmente verifica-se o
descumprimento injustificado do item 2 da Decisão
2969/2017, em razão da ausência de comunicação ao
TCEES da publicação de extrato da decisão na Imprensa
Oficial; razão pela qual acolho o entendimento técnico e
ministerial no sentido de manutenção da irregularidade
quanto ao item.
2.2. Promoção irregular de editais de processos seletivos simplificados para contratação de servidores temporários em detrimento à realização de concurso público
(Base legal: art. 37, II e IX da CF/88).
Responsáveis: Pedro Amarildo Dalmonte - Prefeito municipal São Domingos do Norte e, Ailton Jorge Trevisani Diretor do SAAE - Serviço Autônomo de Água Esgoto de
São Domingos do Norte.
Conduta: Promover processos seletivos simplificados
para investir servidores públicos em cargos públicos de
natureza efetiva sem que houvesse demonstrado real e
específica necessidade temporária de excepcional interesse público, em desobediência com o art. 37, IX, da CF
www.tce.es.gov.br

e o princípio do concurso público, estando cientes da essencialidade deste meio para investir servidores na estrutura permanente do ente (art. 37, II, da Constituição
Federal).
Nexo causal: Ao realizar processos seletivos simplificados com o objetivo de admitir servidores temporários
para executar atividades permanentes do Município,
ofenderam diretamente os incisos II e IX do art. 37 da
CF/88.
A Área Técnica deste Tribunal descreveu o seguinte quadro relacionado aos Processos Seletivos Simplificados,
instrumentalizados pelos Editais nos. 001/2017, 002/2017
e 003/2017, conforme Instrução Técnica Conclusiva
00079/2018-1:
É cediço que a municipalidade realizou diversos Processos Seletivos Simplificados (PSS) para cargos em variadas
áreas com fito de renovar o pessoal que vinha executando serviços comuns da municipalidade.
Prova disso é o esboço da organização dos quadros existentes no SAAE (“33-Peça Complementar 06229/2017” –
figuras abaixo resumidas), de onde se depreende que a
lei criou o total de 13 cargos para a autarquia e esta não
possui nenhum cargo efetivo em exercício, apenas servidores temporários (págs. 42 e 49). [...]
Corrobora com o assinalado a Declaração de fl. 55 do
mesmo item de peças, que o último concurso público
ocorrido no âmbito municipal foi no longínquo ano de
1998.
Nesse trilhar, a irregularidade se repete na organização dos quadros da Prefeitura (“37- Peça Complementar
06230/2017”, págs. 40-43). A lista de funcionários colacionada entre as páginas 123-156 do documento “37-PeTerça-feira, 10 de abril de 2018
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ça Complementar 06230/2017”, não obstante deixar de
consignar a natureza do vínculo, pode-se compreender
que se trata de contratos temporários haja vista a grande
incidência de pessoas com múltiplos eventos de admissão, demissão e nova admissão, bem como em razão das
datas de admissão que, em sua imensa maioria, não são
anteriores a 1998 (ano que teria havido o último concurso municipal) ou a quatro anos deste marco.
Outro aspecto indicativo de irregularidade é a criação de
10 cargos temporários do Magistério para atuação em
Educação Especial pela Lei 842, o que é absolutamente incompatível com a temporariedade de uma necessidade constitucionalmente admitida (“37-Peça Complementar 06230/2017”, pag. 114).

acima listados o simples argumento de término do contrato anterior.
A proibição de realização de contratação temporária torna-se mais grave quando o Representado promove simples seleção pública para prover cargos como o de Agente de Arrecadação, Agente Fiscal de Saúde Sanitária e
Agente de Fiscalização e Administração Ambiental, Procurador Municipal (Edital n. 001/2017), atividades típicas de estado. Nessa linha, anuímos com a representação e enfatizamos a existência de precedente da Suprema Corte e deste Tribunal de Contas que extirpam tal
possibilidade: [...]

Como se depreende da fl. 50 “da 33-Peça Complementar
06229/2017” - requerimento do Diretor do SAAE, acolhido pelo Prefeito Municipal, a justificativa para contratação de temporário é tão somente o decurso do prazo de
contratos anteriores, se afastando das hipóteses da Carta Fundamental e elencadas na própria lei municipal (Regime Jurídico art. 177-181).

A despeito do entendimento de que o princípio da continuidade da atividade estatal, o mesmo não ser utilizado quando reluzente a inércia em se promover concurso
público, visto que o Município apenas chegou ao patamar de emergência de contratação porque os Representados não planejaram adequadamente a gestão de seu
pessoal. Ou seja, ainda que o Representante tenha se focado na irregularidade (de fato existente, diga-se) de ausência de prova escrita para se realizar seleção pública
adequada aos princípios constitucionais e gerais que regem a Administração Pública, antes disso, não pode deixar de responsabilizar os Gestores que se omitiram em
promover concursos públicos para os cargos permanentes e promoveram simples editais de processo seletivo,
com intuito de contratar pessoal e burlar a Constituição
Federal.

A partir da premissa de que as atividades dos cargos da
área de saúde, educação, típicas de estado, de obras e
manutenção e outras ínsitas à atividade estatal não é suficiente para amparar a contratação temporária de profissionais constantes do rol de temporários dos Editais

Nota-se, portanto, a responsabilidade dos Srs. Pedro
Amarildo Dalmonte – Prefeito municipal São Domingos do Norte e Ailton Jorge Trevisani - Diretor do SAAE
- Serviço Autônomo de Água Esgoto de São Domingos
do Norte está materializada ao promoverem processos

O quantitativo expressivo de cargos temporários e a diversidade de funções dissociadas de acontecimento sazonal indicam que os Representados ignoraram o texto constitucional e lançaram de artifício excepcional para manter em funcionamento atividades essenciais como saúde, educação, típicas de estado, de obras e manutenção:[...]
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seletivos simplificados para investir servidores públicos
em cargos públicos de natureza efetiva sem que houvesse demonstrado real e específica necessidade temporária de excepcional interesse público, sendo inegável suas responsabilidades pelo descumprimento do art. 37, II
e IX da CF/88.
A partir deste ato, pode-se verificar que não só houve
conduta ilegal pela simples deflagração de processo seletivo em desacordo com a Constituição Federal, mas
também pela omissão de não realização de concurso público, cientes este ser o único meio constitucionalmente
admitido para prover profissionais da estrutura ordinária do município.
Assim, como não crível, a priori e a partir dos elementos
existentes nos autos, que poderia haver a contratação
para atender a necessidades temporárias das dezenas
de cargos cujas atividades são permanentes e próprias
de Estado; ao contrário, depreende-se que o desfalque
no funcionalismo público se deu pelo intuito de burlar a
Constituição e admitir pessoal em desrespeito aos princípios do concurso público, moralidade, impessoalidade
e supremacia do interesse público.
Nessa linha, não se vislumbrando a excepcionalidade do
interesse público a justificar a transitoriedade da necessidade de sua contratação, a pretensão de realização de
contratações temporárias mostra-se eivada de inconstitucionalidade, visto que dissociada dos requisitos constitucionais relativos à configuração das situações excepcionais e temporárias aptas a autorizar a contratação,
por prazo determinado, de servidores, nos estritos comandos constitucionais previstos no artigo 37, incisos II
e IX, da Carta Magna e Lei Federal 11.350/2006.
[...]
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curso público pois a administração sequer era capaz de
prover vagas por esse meio, em virtude da suspensão judicial já mencionada. Acrescentaram que a situação que
demanda a contratação temporária já teria passado até
a realização de concurso, devido ao tempo que demanda
sua efetivação. Por fim, argumentaram que ainda que se
entenda procedente a Representação, não há que se falar em aplicação de multa, visto que os gestores praticaram os melhores atos jurídicos disponíveis para o atendimento à lei, ressaltando que iniciaram processo licitatório para realização de concurso após a declaração de nulidade do edital lançado pela gestão anterior.”

Civil, Engenheiro Florestal, Farmacêutico, Fisioterapeuta, Médico Clínico Geral, Médico Veterinário, Nutricionista, Procurador Municipal, Psicólogo, Cirurgião Dentista – ESF, Enfermeiro –ESF, Fisioterapeuta –ESF, Médico –
ESF, Fonoaudiólogo, Técnico de Enfermagem –ESF, Monitor de Transporte Escolar, Médico Plantonista, Coordenador de Vigilância Epidemiológica e Ambiental, Coordenador da Atenção Básica, Agente de Saúde ECD e Agente
de Fiscalização e Administração Ambiental.

Segundo a Instrução Técnica Conclusiva 00079/2018-1,
a defesa ainda pautou suas razões argumentando o seguinte:

Analisando os fatos aqui descritos, importante assinalar
observação da área técnica quanto ao quantitativo expressivo de cargos temporários e a diversidade de funções dissociadas de acontecimentos sazonais, os quais
evidenciam que os representados se utilizaram de artifício excepcional para manter em funcionamento atividades essenciais como saúde, educação, típicas de Estado,
de obras e manutenção, senão vejamos:

O Processo Seletivo n.003/2017/SEMEC pretende selecionar profissionais para ocupar os cargos de Professor
Regente MAPB (6º ao 9º) –Matemática, Língua Portuguesa, Ciências, História, Geografia, Arte, Educação Física, Inglês, Ensino Religioso, Professor regente MAPA (1º
ao 5º) – Núcleo Comum, Professores Educação Especial/
Sala de Recurso, Professor Regente Educação Infantil e
Pedagogo.

“(...) que a administração anterior (2013-2016), buscando resolver tal situação, decidiu organizar um concurso
público, que se encontrava liminarmente suspenso por
decisão judicial desde julho de 2016, culminando com a
declaração de nulidade do Edital em sentença proferida
em 29/06/2017 (proc. nº 0000370-56.2016.8.08.0054).
Por tal motivo, afirmaram que decidiram realizar processos seletivos simplificados para o desempenho de diversas atividades, em conjunto com a Promotoria de São
Domingos do Norte, nos termos dos artigos 178 e 179
da Lei Municipal 210/1999, na busca de critérios objetivos para a avaliação e seleção de pessoal a ser contratado. Alegaram que as contratações ocorrem sem con-

O Processo Seletivo Simplificado n.001/2017–PMSDN
objetiva a seleção de profissionais para ocupar os cargos
de Auxiliar de Mecânica, Carpinteiro, Coveiro, Eletricista, Mecânico, Operador de Máquina, Pedreiro, Servente, Trabalhador Braçal, Zelador (Vigia), Motorista, Assistente Administrativo, Atendente, Auxiliar Administrativo,
Auxiliar de Serviços Odontológicos, Auxiliar de Secretaria
Escolar, Berçarista, Cuidador Social, Agente de Arrecadação, Agente Fiscal de Saúde Sanitária, Técnico Contabilidade, Técnico em Edificações, Técnico em Enfermagem,
Técnico em Informática, Técnico em Segurança do Trabalho, Arquiteto e Urbanista, Assistente Social, Biológico, Cirurgião Dentista, Contador, Enfermeiro, Engenheiro

De pronto, a SecexPrevidência foi taxativa ao refutar os
fatos alegados de que o lançamento dos editais de processos seletivos simplificados se respalda na necessidade de pessoal para a prestação contínua do serviço público, com amparo nos artigos 178 e 179 da Lei Municipal 210/1999 (tendo em vista que o último concurso público realizado no município data de 1998), entendendo
que tal alegação não afasta a irregularidade.

Em suas justificativas, os responsáveis alegam que a realização dos processos seletivos simplificados ocorreu pela necessidade de pessoal para a prestação contínua do
serviço público (visto que o último concurso público realizado no município ocorreu no ano de 1998) e que a
contratação temporária é uma excepcionalidade de vínculo com a administração pública, devendo ser obedecida a lei do ente interessado nessa modalidade de contratação, como teria sido observado em todas as contratações do município até o momento.
Fundamentam sua defesa nos artigos 177 e 178 da Lei
Municipal 210/1999, entendendo que o direito dos munícipes aos serviços públicos foram salvaguardados em
todos os casos como emana o regramento constitucional, ante o fato de que a ausência de profissionais nas
mais diversas áreas para atendimento desampararia a
população de maneira ampla.
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O Processo Seletivo n. 002/2017–SAAE visa selecionar
profissionais para ocupar os cargos de Ajudante, Contador e Químico.

Neste sentido, a CRFB/1988 traz, em seu art. 37, inciso II,
uma regra impositiva de que todas as admissões de pessoas na Administração Pública sejam precedidas, obrigatoriamente, de concurso público (com as devidas ressalvas), a qual se traduz no dever fundamental da AdminisTerça-feira, 10 de abril de 2018
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tração Pública de garantir acesso, sob critérios igualitários, imparciais, e de forma eficiente, aos cargos e empregos públicos.

Art. 178 Consideram-se como necessidade temporária
de excepcional interesse público as contratações que visem:

Dentre outras, a hipótese do art. 37, IX, da CRFB/1988
é uma exceção à regra do concurso público obrigatório,
onde obrigatoriamente deverão ser atendidas as seguintes condições: a) previsão em lei dos cargos; b) tempo
determinado; c) necessidade temporária de interesse
público; d) interesse público excepcional; e e) necessidade de contratação seja indispensável, conforme orientação do STF na apreciação e julgamento do RE 685.026/
MG, relatoria do Ministro Dias Toffoli:

I - combater surtos epidêmicos;

Quanto à expressão “excepcional interesse público”, a
Administração, amparada na lei em vigor, só pode efetuar essa contratação temporária quando o interesse público for excepcional e para atender os interesses da população, a fim de que os cidadãos não se vejam prejudicados em seu âmbito material ou moral pelas situações
excepcionais, portanto, não ordinárias, as quais devem
ser temporárias, atendendo os princípios da razoabilidade e da moralidade.
As necessidades que não se enquadrem estritamente no
conceito de excepcionalidade e transitoriedade são insuficientes para legitimar a contratação a que se refere o
dispositivo constitucional.
Com efeito, observa-se que a Lei Municipal 210/1999 especifica tais hipóteses, nos termos de seus artigos 177 e
178, in verbis:
Art. 177 Para a necessidades temporárias de excepcional interesse público, poderão ser efetuadas contratações de pessoal por tempo determinado, mediante contrato administrativo de prestação de serviços.
Diário Oficial de Contas

II -fazer recenseamento;
III - atender a situações de calamidade pública;
IV - atender ao suprimento de servidor quando não seja
possível a redistribuição de tarefas, exclusivamente nos
casos de: (Redação dada pela Lei no 450/2006)
a) licença para tratamento de saúde de servidor e membro de sua família; (Redação dada pela Lei no 450/2006)
b) licença-gestação;
c) licença para campanha eleitoral;
d) demissão, exoneração, aposentadoria e falecimento
do servidor;
e) instalação de novos estabelecimentos de ensino ou
criação de classes, salas especiais de portadores de deficiência e de erradicação do analfabetismo;
f) licença para tratar de interesses particulares. (Redação
dada pela Lei no 450/2006)
V - atender a termos de convênios, acordos ou ajustes
para execução de obras ou prestação de serviços;
VI -atender a outras situações de urgência.
No caso, opostamente às razões apresentadas pelos gestores municipais, verifica-se que as contratações referentes aos processos seletivos em questão não se enquadram em nenhuma delas, visto que visavam exclusivamente o provimento de cargos públicos efetivos continuamente preenchidos por meio de contratações temporárias, na medida em que se aproximava o término da
vigência dos contratos anteriores.
www.tce.es.gov.br

Em outras palavras, se inserem justamente na hipótese
vedada pelo STF, pois caracterizam contratações de serviços ordinários permanentes do Estado, e que devam
estar sob o espectro das contingências normais da Administração.
Nesse sentido, a área técnica ressalta que os responsáveis admitem tal motivação em sua peça de defesa, ao
afirmarem que buscavam garantir a continuidade da
prestação dos serviços públicos. Contudo destaca a existência de “farta documentação nos autos capaz de comprovar a ausência de necessidade temporária de excepcional interesse público e a inércia dos gestores em realizar o devido concurso público para o regular preenchimento dos quadros de pessoal da administração municipal, de modo que não restaram satisfeitos todos os requisitos autorizativos fixados pelo STF.”
E constata que também não procede a alegação de que o
município estava impedido de prover as vagas em razão
da suspensão liminar de concurso público realizado pela gestão anterior (proc. nº 0000370-56.2016.8.08.0054)
desde julho de 2016, visto que tal decisão não obstava a
adoção de providências para realização de novo certame
pelos gestores empossados em 2017.
Segundo a análise técnica, após consulta ao DOM-ES, o
único ato posterior publicado em imprensa oficial que
sinaliza a adoção de medidas para a realização de novo concurso público consiste na nomeação da Comissão
de Concurso Público Municipal, por meio da Portaria nº
7.347, de 01 de novembro de 2017. Nenhuma outra informação foi encontrada no site da Prefeitura nem trazida pelos responsáveis. E pontua o seguinte:
Ou seja, ainda que os gestores estivessem aguardando
a decisão de mérito no processo judicial já mencionado,
Terça-feira, 10 de abril de 2018
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a comissão responsável por planejar, coordenar e acompanhar as atividades pertinentes à realização do concurso público só foi nomeada passados mais de quatro meses desde a prolação da sentença que declarou a nulidade do edital do concurso lançado pela gestão anterior
(29/06/2017), o que denota a conduta desidiosa da Administração atual na promoção de novo certame.
Nesse trilhar, a análise técnica revela que a promoção
dos processos seletivos de contratação temporária violam o princípio fundamental do concurso público previsto na Constituição Federal, o que enseja sua anulação
pela Administração e a realização de concurso público
para o regular provimento dos cargos.
Vale ressaltar que em 09 de setembro de 2015 o Município de São domingos do Norte firmou Termo de Ajustamento de Conduta com o Ministério Público Estadual, assumindo obrigação de solucionar definitivamente
a questão da forma de admissão de servidores públicos.
(Figura)
(Figura)
(Figura)
Entretanto, os fatos posteriores desnudaram essa suposta pretensão dos gestores municipais, conforme visto na
presente representação formulada pelo Ministério Público de Contas, com apresentação de fatos tidos como
irregulares e ilegais na promoção dos Processos Seletivos Simplificados (PSS’s), instrumentalizados pelos Editais nos. 001/2017, 002/2017 e 003/2017, com objetivo
de contratar temporariamente dezenas de cargos para
os quadros do Poder Executivo do Município local (Prefeitura e Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAAE).
A instrução destes autos permite enxergar o desalinho
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entre as intenções manifestadas no ofício encaminhado
a este Tribunal e no TAC firmado com o Ministério Público Estadual, e a situação de fato, permanecendo a manutenção das irregularidades sem a efetiva adoção de
medidas corretivas, como se infere da Instrução Técnica
Conclusiva 00079/2018-1.
Por tal motivo, considerando que não restou demonstrada a real e específica necessidade temporária de excepcional interesse público das contratações temporárias
pretendidas nos editais de processos seletivos simplificados 001/2017, 002/2017 e 003/2017, em afronta ao
art. 37, IX, da CRFB/1988, acompanho o entendimento
da área técnica no sentido de manter a irregularidade
em face dos Srs. Pedro Amarildo Dalmonte (Prefeito Municipal São Domingos do Norte) e Ailton Jorge Trevisani (Diretor do Serviço Autônomo de Água Esgoto de São
Domingos do Norte).
DISPOSITIVO
Ante o exposto, VOTO no sentido de que o Colegiado
aprove a seguinte minuta de Acórdão que submeto à sua
consideração.
JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Conselheiro Substituto
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as
razões expostas pelo relator, em:
1.1. Acompanhar integralmente o entendimento da área
técnica e do Ministério Público de Contas, com base no
inciso II, do artigo 95, da Lei Complementar Estadual
621/2012 e artigo 99, §2º, da Lei Complementar Estaduwww.tce.es.gov.br

al 621/2012, e considerar PROCEDENTE a REPRESENTAÇÂO, tendo em vista o reconhecimento das seguintes irregularidades:
1.1.1 Não atendimento à decisão 2969/2017 do Tribunal de Contas no prazo estipulado.
Base legal: Artigo 135, VII e §1º da Lei Complementar Estadual 621/2012.
Responsáveis: Pedro Amarildo Dalmonte - Prefeito municipal São Domingos do Norte e, Ailton Jorge Trevisani Diretor do SAAE - Serviço Autônomo de Água Esgoto de
São Domingos do Norte
1.1.2 Promoção irregular de editais de processos seletivos simplificados para contratação de servidores temporários em detrimento à realização de concurso público.
Base legal: art. 37, II e IX da CF/88.
Responsáveis: Pedro Amarildo Dalmonte - Prefeito municipal São Domingos do Norte e, Ailton Jorge Trevisani Diretor do SAAE - Serviço Autônomo de Água Esgoto de
São Domingos do Norte
1.2. REJEITAR as razões de Justificativas apresentadas
pelos senhores Pedro Amarildo Dalmonte - Prefeito Municipal São Domingos do Norte e Ailton Jorge Trevisani - Diretor do SAAE - Serviço Autônomo de Água Esgoto de São Domingos do Norte em razão das irregularidades dispostas nos itens 3.1.1 e 3.1.2 da Instrução Técnica Conclusiva 00079/2018-1, aplicando-lhes multa individual de R$3.000,00 (três mil reais), em razão das referidas irregularidades, com amparo no artigo 135, §1º e II,
respectivamente, da LC 621/2012.
1.3. ASSINAR O PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS para que a
Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte promoTerça-feira, 10 de abril de 2018
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va a anulação dos editais de processos seletivos simplificados 001/2017, 002/2017 e 003/2017.
1.4. Dar CIÊNCIA ao Representante do teor da decisão final a ser proferida por este Egrégio TCEES, conforme preconiza o art. 307, § 7º, da Res. TC 261/2013.
1.5. ARQUIVAR, após trânsito em julgado.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 21/03/2018 - 7ª Sessão Ordinária da
2ª Câmara
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Manoel Nader Borges (presidente) e Domingos Augusto Taufner.
4.2. Conselheiro em substituição: João Luiz Cotta Lovatti
(relator - em substituição).
5. Fica o responsável obrigado a comprovar perante o
Tribunal o recolhimento do débito e/ou da multa aplicada, no prazo de trinta dias, contados a partir da publicação deste Acórdão, nos termos do art. 454, inciso I, do
Regimento Interno deste Tribunal. Quando cabível recurso, os prazos para interposição encontram-se previstos
no Título VIII do mesmo diploma normativo.
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO
JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Relator
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS LUIS
HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Em substituição ao procurador-geral
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
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Secretária-adjunta das sessões

ACÓRDÃO TC-1758/2017 – SEGUNDA CÂMARA
PROCESSO TC: 7331/2017-8
UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Itarana
CLASSIFICAÇÃO: Representação
REPRESENTANTE: Trivale Administração LTDA.
RESPONSÁVEIS: Ademar Schneider, Marcelo Rigo Magnago
ADVOGADOS: Wanderley Romano Donadel – OAB/MG
78.870, João Victor Pereira Castello – OAB/ES 21.892
EMENTA: REPRESENTAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – DAR
CIÊNCIA – ARQUIVAR.
O SR. CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI:
Tratam os presentes autos de Representação, com pedido de medida cautelar impetrada pela empresa Trivale
Administração Ltda, em face da Prefeitura Municipal de
Itarana, alegando suposta irregularidade no Pregão Eletrônico nº 12/2017, cujo objeto é a contratação de empresa especializada no gerenciamento de transações comerciais com rede de empresas credenciadas, objetivando a prestação de serviços de manutenção preventiva e
corretiva, compreendendo a realização de orçamento de
materiais e serviços especializados de manutenção, para
atendimento da frota de veículos e equipamentos operacionais do município de Itarana/ES.
Em síntese, a Representação contesta a exigência contida no item 8.1.5, b.1 do edital, alegando que tal previsão
restringiria o caráter competitivo do certame ao prever
obrigatoriedade de apresentação de registro no Conselho
www.tce.es.gov.br

Regional de Administração do Estado do Espírito Santo –
CRA/ES.
Nos termos da Decisão 03881/2017-1, de 27/09/2017, a
Segunda Câmara desta Corte, em sua 33ª Sessão Ordinária, acompanhando o voto deste Relator, decidiu conhecer da presente representação; indeferir a concessão da
medida cautelar, converter estes autos ao rito ordinário,
notificar os responsáveis para pronunciarem-se em até 10
dias e cientificar o representante e o representado dessa decisão.
Devidamente notificado dos termos da referida decisão,
os responsáveis encaminharam a Resposta de Comunicação 388/2017-1.
Em seguida, a Secretaria de Controle Externo de Denúncias e Representações se pronunciou por meio da Instrução Técnica Conclusiva 5462/2017-7 e constatou a improcedência da representação em tela, nos termos do art. 95,
I, da LOTCEES, razão pela qual sugeriu o arquivamento dos
presentes autos, ante o afastamento das supostas irregularidades alegadas.
Nos termos regimentais, os autos foram encaminhados
ao Ministério Público de Contas, que através do Parecer 06220/2017-1, da lavra do Procurador Luciano Vieira, anuiu aos argumentos fáticos e jurídicos delineados na
Instrução Técnica Conclusiva nº 5462/2017-7.
Numa análise perfunctória dos autos, extrai-se que a discussão nodal da representação em tela refere-se à exigência contida no item 8.1.5, b.1 do Edital do Pregão Eletrônico n° 012/2017, alegando que tal previsão restringiria o
caráter competitivo do certame ao prever obrigatoriedade de apresentação de registro no Conselho Regional de
Administração do Estado do Espírito Santo – CRA/ES.
Terça-feira, 10 de abril de 2018
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Ocorre que, embora tenha sido suscitada violação a princípios da administração pública e itens do citado edital,
o que se verifica nos autos é que ao analisar as questões
levantadas pela representante, a área técnica deste Tribunal constatou que a irregularidade apontada na Petição Inicial 3104/2017-6 não há razão de ser.
Em outras palavras, o receio de que a exigência contida no item 8.1.5, b.1 do Edital do Pregão Eletrônico n°
012/2017 restringiria o caráter competitivo do certame
ao prever obrigatoriedade de apresentação de registro
no Conselho Regional de Administração do Estado do Espírito Santo – CRA/ES não procede.
Com efeito, o item 8.1.5, b.1 do edital em comento está
assim redigido:
8.1.5 – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
b.1) Caso a empresa à qual o objeto licitatório for adjudicado, seja registrada em CRA de outra jurisdição (que
não tenha origem no Espírito Santo), deverá apresentar,
em até 15 (quinze) dias corridos da vigência do Contrato,
a comprovação do registro secundário no CRA/ES. (grifo nosso)
Segundo análise conclusiva efetivada pela Secretaria de
Controle Externo de Denúncias e Representações, resta
claro que a exigência em tela se refere à fase posterior à
adjudicação, ou seja, sua previsão não constitui qualquer
restrição ao caráter competitivo do certame.
Contudo, em razão do argumento suscitado pela Representante, qual seja, da desnecessidade de registro secundário no CRA/ES, uma vez que os serviços não são
prestados de forma presencial, coube àquela secretaria
um realizar um aprofundamento em relação à natureza
do objeto licitado. Vejamos:
Diário Oficial de Contas

O objeto do Pregão Eletrônico n° 012/2017 é “contratação de empresa especializada no gerenciamento de transações comerciais com rede de empresas credenciadas,
objetivando a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, compreendendo a realização de orçamento de materiais e serviços especializados de manutenção, para atendimento da frota de veículos e equipamentos operacionais do município de Itarana/ES” (grifamos).

te no Espírito Santo, independente de onde for a sede da
empresa contratada.

Da leitura do disposto no Edital do certame conclui-se
que o objeto ora contratado é a prestação de serviços de
manutenção preventiva e corretiva, a ser prestado por
meio de empresa especializada no gerenciamento de
transações comerciais. Ou seja, a finalidade da contratação ora desejada é a “prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva”, sendo a “empresa especializada no gerenciamento de transação” a forma como
o serviço será fornecido.

Nesta lógica, afastar a necessidade de empresa registrada em CRA de outra jurisdição que não a do Espírito Santo de realizar registro secundário no CRA/ES seria negar
a competência do CRA/ES estabelecida em lei. Uma vez
que, mesmo a sede da empresa localizando-se em outra unidade federativa do Brasil – fator que, seguindo a
argumentação da Representante seria irrelevante para
configuração de foro uma vez que o serviço é prestado
remotamente, podendo ser prestado de qualquer localidade, independente, inclusive, da sede – a administração orçamentária, material e financeira é percebida na
consecução de sua finalidade de manutenção preventiva e corretiva, a qual ocorre no estado do Espírito Santo, sob competência, quanto à atividade de Administração, do CRA/ES.

Nestes termos, em consulta ao Código de Processo Civil,
em situações de inadimplência contratual, o foro competente seria no Espírito Santo, uma vez que:
Art. 53. É competente o foro: (...)
III - do lugar: (...)
d) onde a obrigação deve ser satisfeita, para a ação em
que se lhe exigir o cumprimento;
Ou seja, apesar dos serviços de gerenciamento serem
prestados de forma remota, sem necessidade de prestação presencial, o serviço fim ao qual o contrato se objetiva é prestado presencialmente em um dos estabelecimentos da rede credenciada, responsabilizando-se a
empresa de gestão contratada por sua execução. Responsabilidade esta sob a jurisdição do órgão competenwww.tce.es.gov.br

Chama a atenção aqui apontamento feito pela SecexDenúncias esclarecendo que a responsabilidade pela fiscalização dos serviços pretendidos pela Prefeitura Municipal de Itarana, objeto do Pregão Eletrônico nº 12/2017
encontra-se sob a jurisdição do órgão competente no Espírito Santo, independente de onde for a sede da empresa contratada. Confira-se:

Da análise técnica, ainda extraímos o seguinte:
Assim, a obrigação de registro secundário no CRA/ES caso a empresa fosse adjudicada como vencedora do certame não constituiria arbitrariedade, uma vez que tal registro secundário teria por finalidade, conforme o Decreto 61.934/67, “habilitar o registrado ao exercício da profissão em jurisdição diversa daquela onde possui registro
principal, sem alteração do domicílio profissional”.
Terça-feira, 10 de abril de 2018
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Desta forma, não caracterizando o item 8.1.5, b.1 do Edital do Pregão Eletrônico n° 012/2017 cerceamento à ampla concorrência do certame, e não sendo abusiva a exigência de registro secundário no CRA/ES para empresa
adjudicada vencedora quando seu registro principal for
de outra unidade federativa, uma vez que, independente de ser prestado de forma pessoal ou remotamente,
o gerenciamento visa a prestação de serviço no Espírito Santo, jurisdição do CRA/, o fato narrado não constitui irregularidade.

ção, nos termos do artigo 95, inciso I, da Lei Complementar nº 621/2012 (LOTCEES), em face da não constatação
da suposta irregularidade alegada;

Como consequência da ausência da irregularidade alegada, conclui pela improcedência da Representação formulada.

4.1. Conselheiros presentes: Sérgio Manoel Nader Borges (presidente) e Domingos Augusto Taufner.

Nessa linha, como bem frisado pela área técnica, também entendo que a presente Representação apresenta
circunstâncias ou elementos de convicção sobre ocorrência de fatos de interesse público que não se sustentam e, por consequência, desmerecem qualquer ação
fiscalizatória por parte deste Tribunal de Contas.
Ante o exposto, nos termos da proposição técnica, subscrita na Instrução Técnica Conclusiva 5462/2017-7, encampada pelo Ministério Público de Contas, VOTO 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. Acórdão
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão da segunda câmara, ante as
razões expostas pelo relator, em:
1.1. Considerar Improcedente a presente RepresentaDiário Oficial de Contas

1.2. Dar Ciência da decisão ao representante;
1.3. Arquivar os presentes autos.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 20/12/2017 - 42ª Sessão Ordinária da
2ª Câmara
4. Especificação do quórum:

4.2. Conselheiro em substitição presente: João Luiz Cotta Lovatti (relator).
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO
JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Relator
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS LUIS
HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Em substituição ao procurador-geral
EDUARDO GIVAGO COELHO MACHADO
Secretário-adjunto das sessões

ACÓRDÃO TC-1759/2017 – SEGUNDA CÂMARA
PROCESSO: 8851/2017-1
CLASSIFICAÇÃO: Prestação de Contas Bimestral
EXERCÍCIO: 2017
UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Barra de São
www.tce.es.gov.br

Francisco
RESPONSÁVEL: Joncicle Honório
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL – SETEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2017 – ARQUIVAR.
O CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO JOÃO LUIZ COTTA
LOVATTI:
Tratam os autos de omissão na remessa dos arquivos da
Prestação de Contas Mensal, referentes ao mês de setembro do exercício de 2017 da Câmara Municipal de
Barra de São Francisco, através do sistema CidadES, em
que figura como responsável o Sr. Joncicle Honório.
Os autos foram formados com o objetivo de propiciar a
ampla defesa (citação) ao responsável, tendo em vista a
omissão no encaminhamento, bem como expedição de
notificação para saneamento.
Ocorre que, antes que se encaminhasse a Instrução Técnica nesse sentido, verificou-se que o responsável prestou contas.
A SecexContas - Secretaria de Controle Externo de Contas na sua Instrução Técnica 01463/2017-4, sugeriu o arquivamento dos autos, na forma do artigo 330, IV do Regimento Interno.
Manifestou-se o douto Ministério Público de Contas de
acordo com a proposição da área técnica, por meio do
Parecer 06256/2017-8, da lavra do Procurador de Contas, Dr. Heron Carlos Gomes de Oliveira.
Ante o exposto, VOTO no sentido de que o Colegiado
aprove a seguinte minuta de Acórdão que submeto à sua
consideração.
JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Conselheiro em Substituição
Terça-feira, 10 de abril de 2018
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1. Acórdão

Outras Decisões - 2ª Câmara

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os

1.1. ARQUIVAR os presentes autos, com fundamento

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 no Tribunal de
Contas do Estado do Espírito Santo.

art. 330, Inciso IV do Regimento Interno (Resolução TC

Decisão 00691/2018-8

Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão da 2ª câmara, ante as razões
expostas pelo relator, em:

261/2013).

Processo: 08428/2017-1

2. Unânime.

Classificação: Relatório Resumido de Execução Orçamentária

3. Data da Sessão: 20/12/2017 - 42ª Sessão Ordinária da
2ª Câmara

Exercício: 2017

4. Especificação do quórum:

UG: PMADN - Prefeitura Municipal de Água Doce do
Norte

4.1. Conselheiros presentes: Sérgio Manoel Nader Bor-

Parte: Paulo Marcio Leite Ribeiro

ges (Presidente) e Domingos Augusto Taufner.

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
– PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE DO NORTE ARQUIVAR

4.2. Conselheiro substituto presente: João Luiz Cotta Lovatti (Relator).
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO
JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Relator
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS LUIS
HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Em substituição ao procurador-geral
EDUARDO GIVAGO COELHO MACHADO
Secretário-adjunto das sessões
Diário Oficial de Contas

O EXMO. SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER:
RELATÓRIO
Trata o presente processo de parecer de alerta emitido
por esta Corte de Contas, após a análise do Relatório Resumido de Execução Orçamentária – 4ª bimestre/2017
da Prefeitura de Água Doce do Norte e a verificação de
tendência ao descumprimento de metas estabelecidas
na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO).
Por meio da Decisão da 2ª Câmara nº 4294/2017-1, além
da emissão de Parecer de Alerta, foi decidido:
Determinar ao gestor que adotasse as medidas constantes na Lei Complementar Federal nº 101/2000, especialwww.tce.es.gov.br

mente aquela definida no art. 9º, sob pena de multas fixadas no art. 5º, §1º, da Lei nº 10.028/2000, em razão
da infração prevista no inciso III do mesmo dispositivo,
e inciso IV, do art. 135 da Lei Complementar Estadual nº
621/2012.
Alertar, ainda, que omitir-se em ato de sua competência
poderia 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.
Após ser devidamente notificado da referida Decisão,
mediante o Termo de Notificação nº 3056/2017-7, os autos foram encaminhados ao Ministério Público de Contas
para ciência.
Ato contínuo, os autos seguiram para o Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia – NCE que
elaborou a Instrução Técnica nº 00008/2018-1 opinando
pelo arquivamento do feito, o que foi acompanhado pelo
Ministério Público de Contas através do Procurador Luis
Henrique Anastácio da Silva.
FUNDAMENTAÇÃO
Compete ao Tribunal de Contas efetuar a fiscalização dos
atos que resultem receita ou despesa, praticados pelos
responsáveis sujeitos à sua jurisdição, para assegurar a
eficácia do controle dos recursos públicos e para instruir
o julgamento das contas públicas.
É importante destacar que as metas estabelecidas na
LDO são de periodicidade anual, tornando necessário o
encerramento do exercício financeiro para a verificação
da efetividade das medidas adotadas no que se refere ao
descompasso entre as metas previstas e o que foi realizado no período.
Terça-feira, 10 de abril de 2018
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Considerando que já foi emitido o parecer de alerta através da Decisão da 2ª Câmara nº 4294/2017-1 em virtude da análise do RREO do 4ª Bimestre de 2017, e que as
metas tem periodicidade anual sendo necessário o encerramento do exercício para a verificação de seu cumprimento, e finalmente que o conteúdo desses autos irá
integrar a prestação de contas da Prefeitura no exercício
de 2017, permitindo que assim seja verificado em definitivo o cumprimento dos ditames da LC 101/2000, entendo que o presente processo dever ser arquivado, de
acordo com artigo 330 inciso IV do Regimento Interno
desta Corte de Contas.

4. Especificação do quórum:

Ante todo o exposto, acompanhando o entendimento da
Área Técnica e Ministério Público de Contas, VOTO para
que seja adotada a deliberação que ora submeto à apreciação deste Colegiado.

Processo: 02019/2018-8

DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Relator
1. DELIBERAÇÕES
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:
1.1. ARQUIVAR o presente processo de acordo com o
artigo 330 inciso IV do Regimento Interno desta Corte
de Contas, devendo o conteúdo destes autos subsidiar a
análise da Prestação de Contas da Prefeitura Municipal
de Água Doce do Norte (exercício de 2017).
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 21/03/2018 – 7ª sessão ordinária da
Segunda Câmara.
Diário Oficial de Contas

4.1. Conselheiros: Sérgio Manoel Nader Borges (presidente) e Domingos Augusto Taufner(relator);
4.2. Conselheiros substitutos: João Luiz Cotta Lovatti (em
substituição).
5. Membro do Ministério Público: Luis Henrique Anastácio da Silva.
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente

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 RCL
Limite Máximo (54% da RCL)(Incisos I, II e III, Art.
20 da LRF)
Limite Prudencial (51,3% da RCL)(Parágrafo único,
Art. 22-LRF)
Limite Para Alerta (48,6% da RCL)(Art. 59, § 1º, inciso II-LRF)

Valor
301.708.134,16
149.191.072,62
49,45%
162.922.392,45
154.776.272,82
146.630.153,20

FONTE: PROCESSO TC 2019/2018

Decisão 00693/2018-7
Classificação: Relatório de Gestão Fiscal
Exercício: 2017
UG: PMC - Prefeitura Municipal de Colatina
Parte: Sergio Meneguelli
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL (3° QUADRIMESTRE DE
2017) – JURISDICIONADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE
COLATINA – ALERTAR – ARQUIVAR

Conforme demonstrado, o percentual alcançado de gastos com pessoal em relação à receita corrente líquida está em 49,45% (quarenta e nove vírgula quarenta e cinco
por cento), superando o limite para alerta estabelecido
pelo artigo 59, da LC 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).
Ante o exposto, acompanhando o entendimento da área
técnica, VOTO no sentido que este Colegiado aprove a
seguinte proposta de deliberação que submeto à consideração.

O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER
BORGES:

SÉRGIO MANOEL NADER BORGES

RELATÓRIO E FUNDAMENTAÇÃO

1- DELIBERAÇÃO:

Tratam os presentes autos do Relatório de Gestão Fiscal
– RGF da Prefeitura Municipal de Colatina, relativo ao 3º
quadrimestre do exercício de 2017, em que figura como
responsável o Sr. Sergio Meneguelli.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, DECIDEM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão da Segunda Câmara , ante as
razões expostas pelo relator, em:

Em face da verificação do Ente ter ultrapassado o limite
para alerta no 3º quadrimestre/2017, sugere o Núcleo
de Controle Externo de Contabilidade e Economia - NEC,
por meio da Instrução Técnica Inicial nº 00051/201871,

1.1. Emitir PARECER DE ALERTA ao Senhor Sergio Meneguelli, Chefe do Poder Executivo da Prefeitura Municipal
de Colatina, conforme demonstrado na Instrução Técnica Inicial Nº 00051/2018-7 cuja cópia deverá ser enca-

www.tce.es.gov.br

Conselheiro Relator

Terça-feira, 10 de abril de 2018
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minhada ao interessado.
1.2. 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: 21/03/2018 – 7ª sessão ordinária da
Segunda Câmara.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Manoel Nader Borges (presidente/relator) e Domingos Augusto Taufner;
4.2. Conselheiros substitutos: João Luiz Cotta Lovatti (em
substituição).
5. Membro do Ministério Público: Luis Henrique Anastácio da Silva.
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente

Decisão 00694/2018-1
Processo: 02024/2018-9
Classificação: Relatório de Gestão Fiscal
Exercício: 2017
UG: PMM - Prefeitura Municipal de Marataizes

O Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia, por meio da Instrução Técnica Inicial 00053/20186, sugere ao Colegiado desta Corte a emissão de parecer
de alerta à Prefeitura Municipal de Marataízes sob o argumento de o ente ter ultrapassado o limite para alerta,
conforme se extrai do Relatório de Gestão Fiscal- RGF referente ao 3º quadrimestre/2017, conforme se extrai da
tabela a seguir:
Limite de Gastos com Pessoal
Receita Corrente Líquida – RCL
Despesa Total com Pessoal – DTP
% da Despesa Total com Pessoal – DTP sobre a RCL
Limite Máximo (54% da RCL)(Incisos I, II e III, Art.
20 da LRF)
Limite Prudencial (51,3% da RCL)(Parágrafo único,
Art. 22-LRF)
Limite Para Alerta (48,6% da RCL)(Art. 59, § 1º, inciso II-LRF)

Ante todo o exposto, acompanhando o entendimento da
Área Técnica, VOTO para que seja adotada a deliberação
que ora submeto à apreciação deste Colegiado.

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL – PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES – 3º QUADRIMESTRE/2017 – ALERTA – ARQUIVAR

1- DELIBERAÇÃO

Diário Oficial de Contas

77.460.668,79

A Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF preconiza no artigo 59 o limite para alerta, e o percentual da despesa total com Pessoal em relação à receita líquida do município
ultrapassou esse limite (48,6% da RCL).

JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI

RELATÓRIO

81.764.039,28

FUNDAMENTAÇÃO

Parte: Robertino Batista Da Silva

O CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO JOÃO LUIZ COTTA
LOVATTI

Valor
159.384.092,16
87.468.795,21
54,88%
86.067.409,77

Conselheiro em Substituição
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. Robertino Batista
www.tce.es.gov.br

da Silva, ordenador de despesa do Município de Marataízes, nos termos da Instrução Técnica Inicial 00053/20186, 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: 21/03/2018 – 7ª sessão ordinária da
Segunda Câmara.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Manoel Nader Borges (presidente) e Domingos Augusto Taufner;
4.2. Conselheiros substitutos: João Luiz Cotta Lovatti (relator).
5. Membro do Ministério Público: Luis Henrique Anastácio da Silva.
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente

Decisão 00695/2018-6
Processo: 02123/2018-7
Classificação: Relatório de Gestão Fiscal
Exercício: 2017
UG: PMSRC - Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã
Parte: Rubens Casotti
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL – PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE DO CANAÃ – 2º SEMESTRE/2017 –
ALERTA – ARQUIVAR
O CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO JOÃO LUIZ COTTA
LOVATTI

Terça-feira, 10 de abril de 2018
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RELATÓRIO
O Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia, por meio da Instrução Técnica Inicial 00080/20183, sugere ao Colegiado desta Corte a emissão de parecer
de alerta à Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã
sob o argumento de o ente ter ultrapassado o limite para alerta, conforme se extrai do Relatório de Gestão Fiscal- RGF referente ao 2º semestre/2017, conforme se extrai da tabela a seguir:
Limite de Gastos com Pessoal
Receita Corrente Líquida – RCL
Despesa Total com Pessoal – DTP
% da Despesa Total Com Pessoal – DTP sobre a RCL
Limite Máximo (54% da RCL)(Incisos I, II e III, Art. 20
da LRF)
Limite Prudencial (51,3% da RCL)(Parágrafo único,
Art. 22-LRF)
Limite Para Alerta (48,6% da RCL)(Art. 59, § 1º, inciso II-LRF)

Valor
27.563.379,15
14.006.080,22
50,81%
14.884.224,74
14.140.013,50
13.395.802,27

FUNDAMENTAÇÃO
A Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF preconiza no artigo 59 o limite para alerta, e o percentual da despesa total com Pessoal em relação à receita líquida do município
ultrapassou esse limite (48,6% da RCL).

1.1- Emitir PARECER DE ALERTA ao Sr. Rubens Casotti, ordenador de despesa do Município de São Roque do Canaã, nos termos da Instrução Técnica Inicial 00080/20183, 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: 21/03/2018 – 7ª sessão ordinária da
Segunda Câmara.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Manoel Nader Borges (presidente) e Domingos Augusto Taufner;
4.2. Conselheiros substitutos: João Luiz Cotta Lovatti (relator).
5. Membro do Ministério Público: Luis Henrique Anastácio da Silva.
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente

Decisão 00696/2018-1

Ante todo o exposto, acompanhando o entendimento da
Área Técnica, VOTO para que seja adotada a deliberação
que ora submeto à apreciação deste Colegiado.

Processo: 02122/2018-2

JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI

UG: PMSJC - Prefeitura Municipal de São José do Calçado

Conselheiro em Substituição
1- DELIBERAÇÕES:
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:
Diário Oficial de Contas

Classificação: Relatório de Gestão Fiscal
Exercício: 2017
Parte: Jose Carlos De Almeida
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL – PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO – 2º SEMESTRE/2017 –
ALERTA – ARQUIVAR
O CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO JOÃO LUIZ COTTA

www.tce.es.gov.br

LOVATTI
RELATÓRIO
O Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia, por meio da Instrução Técnica Inicial 00079/20181, sugere ao Colegiado desta Corte a emissão de parecer
de alerta à Prefeitura Municipal de São José do Calçado
sob o argumento de o ente ter ultrapassado o limite para alerta, conforme se extrai do Relatório de Gestão Fiscal- RGF referente ao 2º semestre/2017, conforme se extrai da tabela a seguir:
Limite de Gastos com Pessoal
Receita Corrente Líquida – RCL
Despesa Total com Pessoal – DTP
% da Despesa Total Com Pessoal – DTP sobre a RCL
Limite Máximo (54% da RCL)(Incisos I, II e III, Art. 20
da LRF)
Limite Prudencial (51,3% da RCL)(Parágrafo único,
Art. 22-LRF)
Limite Para Alerta (48,6% da RCL)(Art. 59, § 1º, inciso II-LRF)

Valor
28.994.280,76
14.300.628,72
49,32%
15.656.911,61
14.874.066,03
14.091.220,45

FUNDAMENTAÇÃO
A Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF preconiza no artigo 59 o limite para alerta, e o percentual da despesa total com Pessoal em relação à receita líquida do município
ultrapassou esse limite (48,6% da RCL).
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
1- DELIBERAÇÃO
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 exTerça-feira, 10 de abril de 2018
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postas pelo Relator:

QUIVAR

1.1. Emitir PARECER DE ALERTA ao Sr. José Carlos de Almeida, ordenador de despesa do Município de São José do Calçado, nos termos da Instrução Técnica Inicial
00079/2018-1, cuja cópia deverá ser encaminhada ao interessado.

O CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO JOÃO LUIZ COTTA
LOVATTI

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: 21/03/2018 – 7ª sessão ordinária da
Segunda Câmara.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Manoel Nader Borges (presidente) e Domingos Augusto Taufner;
4.2. Conselheiros substitutos: João Luiz Cotta Lovatti (relator).
5. Membro do Ministério Público: Luis Henrique Anastácio da Silva.
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente

Decisão 00697/2018-5
Processo: 02104/2018-4

RELATÓRIO
O Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia, por meio da Instrução Técnica Inicial 00063/20181, sugere ao Colegiado desta Corte a emissão de parecer de alerta à Prefeitura Municipal de Fundão sob o argumento de o ente ter ultrapassado o limite para alerta,
conforme se extrai do Relatório de Gestão Fiscal- RGF referente ao 2º semestre/2017, conforme se extrai da tabela a seguir:
Limite de Gastos com Pessoal
Receita Corrente Líquida – RCL
Despesa Total com Pessoal – DTP
% da Despesa Total Com Pessoal – DTP sobre a RCL
Limite Máximo (54% da RCL)(Incisos I, II e III, Art. 20
da LRF)
Limite Prudencial (51,3% da RCL)(Parágrafo único,
Art. 22-LRF)
Limite Para Alerta (48,6% da RCL)(Art. 59, § 1º, inciso II-LRF)

Valor
56.426.124,14
28.491.666,15
50,49%
30.470.107,04
28.946.601,68
27.423.096,33

FUNDAMENTAÇÃO
A Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF preconiza no artigo 59 o limite para alerta, e o percentual da despesa total com Pessoal em relação à receita líquida do município
ultrapassou esse limite (48,6% da RCL).

Exercício: 2017

Ante todo o exposto, acompanhando o entendimento da
Área Técnica, VOTO para que seja adotada a deliberação
que ora submeto à apreciação deste Colegiado.

UG: PMF - Prefeitura Municipal de Fundão

JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI

Parte: Eleazar Ferreira Lopes

Conselheiro em Substituição

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL – PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDÃO – 2º SEMESTRE/2017 – ALERTA – AR-

1. DELIBERAÇÕES

Classificação: Relatório de Gestão Fiscal

Diário Oficial de Contas

Vistos, relatados e discutidos estes autos, DECIDEM os
www.tce.es.gov.br

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. Eleazar Ferreira
Lopes, ordenador de despesa do Município de Fundão,
nos termos da Instrução Técnica Inicial 00063/2018-1,
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: 21/03/2018 – 7ª sessão ordinária da
Segunda Câmara.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Manoel Nader Borges (presidente) e Domingos Augusto Taufner;
4.2. Conselheiros substitutos: João Luiz Cotta Lovatti (relator).
5. Membro do Ministério Público: Luis Henrique Anastácio da Silva.
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente

Decisão 00698/2018-1
Processo: 01683/2018-1
Classificação: Relatório de Gestão Fiscal
Exercício: 2017
UG: PMSM - Prefeitura Municipal de São Mateus
Parte: Daniel Santana Barbosa
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL – PREFEITURA MUNICI-

Terça-feira, 10 de abril de 2018
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PAL DE SÃO MATEUS – 2º QUADRIMESTRE/2017 – PARECER DE ALERTA – NOTIFICAR –DETERMINAR – ARQUIVAR.

DISPOSITIVO

2. Unânime.

Ante todo o exposto, considerando o teor da Instrução
Técnica inicial 0038/2018-1 do NCE, e com fundamento no art. 59,§ 1º, Inciso II , da Lei de Responsabilidade
Fiscal – LC101/2000, VOTO para que seja adotada a deliberação que ora submeto à apreciação deste Colegiado.

3. Data da Sessão: 21/03/2018 – 7ª sessão ordinária da
Segunda Câmara.

O Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia – NCE, por meio da Instrução Técnica Inicial
00038/2018-1, sugere ao Colegiado desta Corte a emissão de parecer de alerta à Prefeitura Municipal de São
Mateus sob o argumento de o ente ter ultrapassado o limite para alerta, conforme se extrai do Relatório de Gestão Fiscal- RGF referente ao 2º quadrimestre/2017, conforme se extrai da tabela a seguir:

JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI

4.2. Conselheiros substitutos: João Luiz Cotta Lovatti (relator).

Limite de Gastos com Pessoal
Receita Corrente Líquida – RCL
Despesa Total com Pessoal – DTP
% da Despesa Total Com Pessoal – DTP sobre a RCL
Limite Máximo (54% da RCL)(Incisos I, II e III, Art.
20 da LRF)
Limite Prudencial (51,3% da RCL)(Parágrafo único,
Art. 22-LRF)
Limite Para Alerta (48,6% da RCL)(Art. 59, § 1º, inciso II-LRF)

1.1. Emitir PARECER DE ALERTA ao SR. DANIEL SANTANA BARBOSA, ordenador de despesa do Município de
São Mateus, nos termos da Instrução Técnica Inicial
00038/2018, cuja cópia deverá ser encaminhada ao interessado.

O CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO JOÃO LUIZ COTTA
LOVATTI
RELATÓRIO

Valor
245.130.903,73
146.510.340,45
59,77%
132.370.688,01
125.752.153,61
119.133.619,21

Sugere a notificação do responsável, para que encaminhe as justificativas que julgar pertinentes. Demais disso,
que seja determinado ao gestor municipal a adoção das
providências legais cabíveis, de modo a eliminar o percentual excedente.
FUNDAMENTAÇÃO
Compulsando os autos, observo que a Prefeitura municipal de São Mateus ultrapassou o limite para alerta, prudencial e o máximo estabelecido na Lei de Responsabilidade Fiscal – LC 101/2000, o que demanda a expedição
de parecer de alerta ao gestor.
Diário Oficial de Contas

Conselheiro em Substituição
1. DELIBERAÇÃO
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:

1.2. NOTIFICAR o Sr. DANIEL SANTANA BARBOSA, para que no prazo de 15 (quinze) dias improrrogáveis, encaminhe as justificativas que julgar pertinentes face ao
descumprimento, no 2º quadrimestre/2017, dos comandos contidos na LRF.
1.3. DETERMINAR ao gestor para que, no prazo de 30
(trinta) dias improrrogáveis, inicie e comprove, perante
este Tribunal de Contas, as providências descritas nos
parágrafos 3º e 4º do artigo 169 da Constituição Federal
(c/c a Lei federal 9.801/99).
1.4. ARQUIVAR, na forma do artigo 330, IV, c/c o artigo
303, do Regimento Interno deste Tribunal de Contas –
Resolução 261/2013.
www.tce.es.gov.br

4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Manoel Nader Borges (presidente) e Domingos Augusto Taufner;

5. Membro do Ministério Público: Luis Henrique Anastácio da Silva.
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente

Decisão 00751/2018-6
Processo: 02110/2018-1
Classificação: Relatório de Gestão Fiscal
Exercício: 2017
UG: PMLT - Prefeitura Municipal de Laranja da Terra
Parte: Josafa Storch
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL (2° SEMESTRE DE 2017) –
JURISDICIONADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJA DA TERRA – 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 Laranja da Terra, relativo ao 2º semestre do exercício de 2017, em que figura
como responsável o Sr. Josafá Storch.
Em face da verificação do Ente ter ultrapassado o limiTerça-feira, 10 de abril de 2018
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te para alerta no 2º semestre/2017, sugere o Núcleo de
Controle Externo de Contabilidade e Economia (NCE),
por meio da Instrução Técnica Inicial nº 00069/2018-7,
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 RCL
Limite Máximo (54% da RCL)(Incisos I, II e III, Art. 20
da LRF)
Limite Prudencial (51,3% da RCL)(Parágrafo único,
Art. 22-LRF)
Limite Para Alerta (48,6% da RCL)(Art. 59, § 1º, inciso II-LRF)

Valor
27.736.577,59
14.720.547,06
53,07%
14.977.751,90
14.228.864,30
13.479.976,71

pírito Santo ante as razões expostas pelo relator, em:

Parte: Jose De Barros Neto

1.1. EMITIR Parecer de Alerta ao Senhor Josafá Storch,
Chefe do Poder Executivo da Prefeitura Municipal de Laranja da Terra, conforme demonstrado na Instrução Técnica Inicial Nº 00069/2018-7, cuja cópia deverá ser encaminhada ao interessado;

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL – PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU – 2º SEMESTRE/2017 – ALERTA – ARQUIVAR

1.2. DETERMINAR para que sejam observadas as vedações previstas no artigo 22, parágrafo único, da Lei Complementar 101/2000;

RELATÓRIO

1.3. ARQUIVAR os autos na forma do artigo 330, inciso lV, c/c artigo 303, do Regimento Interno deste Tribunal de Contas.

FONTE: PROCESSO TC 2110/2018

2. Unânime.

Conforme demonstrado, o percentual alcançado de gastos com pessoal em relação à receita corrente líquida está em 53,07% (cinquenta e três vírgula zero sete por cento), superando os limites para alerta e prudencial estabelecidos pelo artigo 59, da LC 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).

3. Data da Sessão: 28/03/2018 – 8ª sessão ordinária da
Segunda Câmara.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Manoel Nader Borges (presidente/relator) e Domingos Augusto Taufner;

Ressalta-se que 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.

4.2. Conselheiros substitutos: João Luiz Cotta Lovatti (em
substituição).

Ante o exposto, VOTO no sentido de que o Colegiado
aprove a seguinte proposta de deliberação que submeto à consideração.

CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente

SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Conselheiro Relator
1. DELIBERAÇÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, DECIDEM a
Segunda Câmara do Tribunal de Contas do Estado do EsDiário Oficial de Contas

5. Membro do Ministério Público: Luis Henrique Anastácio da Silva.

Decisão 00752/2018-1
Processo: 02677/2018-7
Classificação: Relatório de Gestão Fiscal
Exercício: 2017
UG: PMBG - Prefeitura Municipal de Baixo Guandu
www.tce.es.gov.br

O CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO JOÃO LUIZ COTTA
LOVATTI
O Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia, por meio da Instrução Técnica Inicial 00139/20189, sugere ao Colegiado desta Corte a emissão de parecer
de alerta à Prefeitura Municipal de Baixo Guandu sob o
argumento de o ente ter ultrapassado o limite para alerta, conforme se extrai do Relatório de Gestão Fiscal- RGF
referente ao 2º semestre/2017, conforme se extrai da tabela a seguir:
Limite de Gastos com Pessoal
Receita Corrente Líquida – RCL
Despesa Total com Pessoal – DTP
% da Despesa Total Com Pessoal – DTP sobre a RCL
Limite Máximo (54% da RCL)(Incisos I, II e III, Art. 20
da LRF)
Limite Prudencial (51,3% da RCL)(Parágrafo único,
Art. 22-LRF)
Limite Para Alerta (48,6% da RCL)(Art. 59, § 1º, inciso II-LRF)

Valor
74.015.780,05
39.314.282,23
53,12%
39.968.521,23
37.970.095,17
35.971.669,10

FUNDAMENTAÇÃO
A Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF preconiza no artigo 59 o limite para alerta, e o percentual da despesa total com Pessoal em relação à receita líquida do município
ultrapassou esse limite (48,6% da RCL).
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
Terça-feira, 10 de abril de 2018
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Conselheiro em Substituição
1. DELIBERAÇÃO:
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. José de Barros Neto, ordenador de despesa do Município de Baixo Guandu, nos termos da Instrução Técnica Inicial 00139/20189, cuja cópia deverá ser encaminhada ao interessado;

UG: PMBSF - Prefeitura Municipal de Barra de São Francisco
Partes: Luciano Henrique Sordine Pereira, Clemilda
Campos Barros, Alencar Marim, Regiane Aparecida Rosa
REPRESENTAÇÃO – CONVERTER EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL – CITAÇÃO – PRAZO: 30 DIAS – ENCAMINHAR CÓPIAS
O CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO JOÃO LUIZ COTTA
LOVATTI:

4. Especificação do quórum:

Tratam os autos de Representação formulada pela Sra.
Regiane Aparecida Rosa Saar, em face do Sr. Luciano
Henrique Sordine Pereira, ex-Prefeito Municipal de Barra de São Francisco e da Sra. Clemilda Campos Barros,
ex-Secretária Municipal de Administração, em razão de
possível descumprimento do artigo 62 da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei n° 101/2000), bem como em afronta ao posicionamento emitido por meio Parecer Consulta 33/2000 deste TCEES.

4.1. Conselheiros: Sérgio Manoel Nader Borges (presidente) e Domingos Augusto Taufner;

Em síntese, as alegações que inauguraram a presente
Representação cingem-se sob os seguintes tópicos:

4.2. Conselheiros substitutos: João Luiz Cotta Lovatti (relator).

Irregularidade no pagamento da gratificação de produtividade, remuneração devida exclusivamente aos ocupantes de cargos no âmbito da Secretaria Municipal da
Fazenda;

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: 28/03/2018 – 8ª sessão ordinária da
Segunda Câmara.

5. Membro do Ministério Público: Luis Henrique Anastácio da Silva.

ção do cessionário;
Nos termos da Decisão TC 825/2017-8, a 2ª Câmara desta Corte deliberou pelo recebimento da representação
e notificação do Sr. Alencar Marim para encaminhar, no
prazo de 15 dias, a documentação pleiteada pela unidade técnica; informar se a cessão dos servidores persistia até o momento, bem como, se houve instauração de
procedimento sobre os fatos em questão e, em caso negativo, que fossem adotadas as medidas devidas.
Devidamente notificado (Termo de Notificação
471/2017-7), o responsável não atendeu à determinação, conforme o Despacho 24484/2017-3.
Considerando o teor da Instrução Técnica Inicial
1062/2017-9, elaborada pela Secretaria de Controle Externo de Previdência e Pessoal- SecexPrevidência, determinei o seguinte:
Com fundamento no artigo 56, II da Lei Complementar
621/2012 e 157, III, do RITCEES, a CITAÇÃO do responsável, Sr. Alencar Marim, para que no prazo de 30 (trinta)
dias, apresente alegações de defesa, bem como documentos que entender necessários em razão do não atendimento à DECISÃO 825/2017 do Tribunal de Contas no
prazo estipulado, cientificando que o não acolhimento
de suas justificativas sujeita o responsável à multa.

CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente

Perseguição política como motivação da transferência
de servidores efetivos da Secretaria da Fazenda e consequente lotação de comissionados em seus postos;

Decisão 00753/2018-5
Processo: 00899/2017-7

Irregularidade de cessões de servidores públicos, sem
formalização por instrumento exigido em lei;

Com fundamento no art. 63, Inciso III da Lei Complementar 621/2012, a NOTIFICAÇÃO do Sr. Alencar Marim para
que, no prazo de 30 (trinta) dias, preste as informações
requeridas pela área técnica, inclusive com entrega de
documentação listada na Decisão 00825/2017-8. (Decisão Monocrática 01545/2017-9).

Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Representação

Irregularidade no pagamento das remunerações dos servidores cedidos, por haver determinação legal de obriga-

Desta feita, o atual Prefeito respondeu à notificação
desta Corte, disponibilizando a seguinte documenta-

Diário Oficial de Contas

www.tce.es.gov.br
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ção, conforme disposto no item 27- Peça Complementar
08358/2017-3:
Decreto n. 002 de 02 de janeiro de 2017, que, entre outras providências, exonera todos os servidores comissionados em exercício no Município naquela data, ordena
o retorno de todos os servidores efetivos que estavam
à disposição de outros órgãos ou entes federativos para assumirem as funções nas respectivas Secretarias em
que são lotados, determina a suspensão do pagamento de gratificações, adicionais ou outras verbas de caráter transitório (Peça Complementar 8358/2017, p.1-3);
Decreto de nomeação de cargo comissionado e Portaria
de lotação de Jessica Vieira da Silva, Luciana Marta Ferreira, Ronny Peterson, já exonerados;
Termos de posse em cargo efetivo e portarias de lotação de Emídio Morais Netto, Silvani Costa de Abreu Radaelli, portarias estas já sem validade, ante a determinação contida no decreto antes mencionado.
Segundo a instrução processual, o Gestor municipal afirmou que não existia instrumento de convênio ou congênere firmado com o Estado do Espírito Santo (SESP/
DPC) para cessão de servidores e tampouco a autorização exigida no art. 62 da Lei Complementar 101/00 prevista na Lei de Diretrizes Orçamentária Anual. Disse ainda que não instaurou procedimento sobre os fatos em
análise nesse Tribunal; porém, caso determinado, tomará as providências cabíveis.
A SecexPrevidência instruiu novamente os autos com a
ITI 00009/2018-5 e o Anexo 00008/2018-1(fichas financeiras de servidores), sugerindo a citação dos responsáveis individuais e solidários, Sra. Clemilda Campos Barros
(itens 2.1 – Cessão irregular de servidores públicos efetiDiário Oficial de Contas

vos e 2.2 Pagamento irregular de remunerações de servidores cedidos: Valor total a ressarcir R$ 50.543,86 ou
17.110,89VRTE) e, o Sr. Luciano Henrique Sordine Pereira (item 2.2 - Pagamento irregular de remunerações de
servidores cedidos: Valor total a ressarcir R$ 50.543,86
ou 17.110,89VRTE), nos termos do artigo 56, II e III da LC
621/2012 e 157, III, do RITCEES, para a apresentação de
alegações de defesa e documentos que entenderem necessários, em razão das irregularidades apontadas passíveis de responsabilização ante a prática de atos de improbidade administrativa e, quando indicado, de ressarcimento.
Por fim, face a verificação de irregularidade que resulta
dano ao erário, sugeriu a conversão do presente processo em tomadas de constas especial, na forma do art. 57,
IV da LC 621/2012.
Compulsando os autos, observo que a instrução processual aponta claramente a ocorrência de pagamento irregular de remunerações de servidores cedidos pelo município de barra de São Francisco, inclusive, com a identificação dos responsáveis, com a devida tipificação da conduta e o nexo causal.
Com efeito, a área técnica, em síntese, constatou no item
2.2 da Instrução Técnica Inicial 00009/2018-5 (Pagamento irregular de remunerações de servidores cedidos) que
o dever de arcar com a remuneração dos servidores cedidos compete ao cessionário. Em razão disso, tendo o
Município arcado com tais despesas, implica em responsabilidade dos gestores por dano aos cofres públicos.
Ressalta que o dano foi ilidido a partir do ano de 2017,
mediante a edição do Decreto nº 002 de 02 de janeiro de
2017, que, entre outras providências, ordenou o retorno
de todos os servidores efetivos que estavam à disposição
www.tce.es.gov.br
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de outros órgãos ou entes federativos para assumirem as funções nas respectivas Secretarias em que são lotados (Peça Complementar 8358/2017, p.1-3).
E mais: o ressarcimento foi calculado com os seguintes parâmetros:
ANO
2016
SERVIDOR: REGIANE APARECIDA ROSA SAAR
mai
R$ 4.148,95
13º venc. recebido
jun
R$ 4.148,95
13º não devido (8/12)
jul
R$ 4.148,95
ago
R$ 4.673,99
1/3 férias recebidas
set
R$ 4.673,39
1/3 férias não devidas (8/12)
out
R$ 4.673,39
nov
R$ 4.673,39
(2) Total de 1/3 férias + 13º (8/12)
dez
R$ 4.673,39
(1)Total
R$ 35.814,40
Soma (1)+(2)
R$ 40.496,36
3.709,46 VRTE
ANO
mai
jun
jul
ago
set
out
nov
dez
(1)Total
Soma (1)+(2)

2016
R$ 1.034,00
R$ 1.034,00
R$ 1.034,00
R$ 1.034,00
R$ 1.034,00
R$ 1.034,00
R$ 1.034,00
R$ 1.034,00
R$ 8.272,00
R$ 10.047,50

R$
R$

5.208,79
3.472,53

R$
R$

1.814,15
1.209,43

R$

4.681,96

SERVIDOR: EMÍDIO MORAES NETTO
13º venc. recebido
13º não devido (8/12)

R$
R$

1.783,25
1.188,83

1/3 férias recebidas
1/3 férias não devidas (8/12)

R$
R$

880,00
586,67

(2) Total de 1/3 férias + 13º (8/12)

R$

1.775,50

3.401,44 VRTE

Segundo o entendimento técnico, “o Prefeito enquanto ordenador de despesa ao realizar pagamento de servidores cedidos ao Estado deve ressarcir os danos causados ao erário municipal. Solidariamente a Secretária de Administração,
sendo da sua competência a gestão de pessoal e na medida em que deixou de atender aos trâmites legais para cessão
de servidor, devendo ser citados e responsabilizados pelos atos passíveis de ressarcimento efetivados em suas gestões”.
O débito apurado e consolidado pela equipe técnica deste Tribunal soma o total de R$ 50.543,86 ou de 17.110,89 VRTE, a serem ressarcidos aos cofres públicos pelos responsáveis solidários, Sr. Luciano Henrique Sordine Pereira, ex-Prewww.tce.es.gov.br

Em razão da verificação de irregularidade que resulta
dano ao erário, pugna pela conversão dos autos em tomada de constas especial, na forma do art. 57, IV da LC
621/2012.
Pelo exposto, acompanhando o entendimento do corpo
técnico, VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a
seguinte minuta de Decisão que submeto à sua consideração:
JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI

Em sua instrução técnica, a Secretaria de Controle Externo de Previdência e Pessoal assevera a ocorrência de violação
ao art. 95, parágrafo único da Lei Complementar Municipal 004/91 (Regime Jurídico Único dos servidores públicos do
Município de Barra de São Francisco); art. 62 da LRF (Lei Complementar 101/00) e ao princípio da legalidade insculpido
no art. 37, caput, da CRFB/1988 (Instrução Técnica Inicial 00009/2018-5).

Diário Oficial de Contas

feito Municipal de Barra de São Francisco e Sra. Clemilda
Campos Barros, ex-Secretária Municipal de Administração de Barra de São Francisco.

Conselheiro em Substituição
1. DELIBERAÇÃO:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, DECIDEM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as
razões expostas pelo relator, em:
1.1. Preliminarmente, CONVERTER os presentes autos
em Tomada de Contas Especial, nos termos do artigo
57, inciso IV, da Lei Complementar 621/2012 e do artigo
207, VI, c/c o art. 317, caput e § 2º, do RITCEES, aprovado pela Resolução TC 261/2013, em razão das irregularidades que resultaram em dano ao erário.
1.2. Nos termos do art. 56, III, da Lei Complementar
621/2012 e do art. 157, II, do RITCEES, CITAR os responsáveis individuais e solidários indicados no Quadro
adiante para que, no prazo de 30 (trinta) dias apresentem alegações de defesa, bem como documentos que
entenderem necessários, e/ou recolham as importâncias
devidas, em razão da irregularidade apontada:
Terça-feira, 10 de abril de 2018
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SUBITENS/IRREGULARIDADES
CLEMILDA CAMPOS BARROS
2.2. Pagamento irregular de
Secretária Municipal de Administração remunerações de servidores cedidos.
LUCIANO HENRIQUE SORDINE PEREIRA Valor total a ressarcir:
Prefeito Municipal
R$ 50.543,86 ou
17.110,89 VRTE

rágrafo único da Lei Complementar nº 621/2012, informando-lhes que os atos processuais serão publicados no Diário
Oficial do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo.

1.3. Nos termos do artigo 56, II, da Lei Complementar
Estadual 621/2012 e do artigo 157, III, c/c o artigo 207,
I, do RITCEES, CITAR o responsável indicado no quadro
adiante, para que, no prazo de 30 (trinta) dias, apresente razões de justificativas, bem como documentos que
entender necessários, em razão da irregularidade apontada:

4.2. Conselheiros substitutos: João Luiz Cotta Lovatti (relator).

RESPONSÁVEIS

2. Unânime.
3. Data da Sessão: 28/03/2018 – 8ª sessão ordinária da Segunda Câmara.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Manoel Nader Borges (presidente) e Domingos Augusto Taufner;
5. Membro do Ministério Público: Luis Henrique Anastácio da Silva.
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente

RESPONSÁVEIS Solidários
subitens/ IRREGULARIDADES
CLEMILDA CAMPOS
2.1. Cessão irregular de serBARROS
vidores públicos efetivos.
Secretária Municipal de Administração

1.4. Determinar o encaminhamento de cópias da Representação em referência (01 – Outro 00679/2017-9
e 02 - Outro 00680/2017-1), da Instrução Técnica Inicial
00009/2018-5, juntamente com o Termo de Citação.
1.5. Alertar aos citados de que a ausência de manifestação resultará na declaração de sua revelia, nos termos
do art. 157, § 7º do Regimento Interno. E, ainda, que
não cabe recurso da decisão que determinar a conversão dos autos em tomada de contas especial, e a citação,
na forma do art. 153, Incisos I e II da Lei Complementar
621/2012 c/c o art. 398, Incisos I e II do Regimento Interno deste Tribunal.
1.6. Notificar os responsáveis de que poderão exercer o
direito de sustentação oral, caso queiram, quando do julgamento dos presentes autos, nos termos do art. 61, paDiário Oficial de Contas

www.tce.es.gov.br

Terça-feira, 10 de abril de 2018

57

ATOS DA SECRETARIA GERAL DAS SESSÕES
SECRETARIA GERAL DAS SESSÕES

Atos da Secretaria Geral das Sessões
NOTIFICAÇÃO
PROCESSO – TC 2147/2018 (APENSOS: 942/2015,

À Secretaria Geral das Sessões – SGS compete:
- Secretariar as sessões do Plenário e assessorar o
Presidente, os Conselheiros, os Auditores e o Ministério Público junto ao Tribunal durante as reuniões, e em decorrência destas adotar todas as medidas necessárias ao funcionamento do Plenário;
- Zelar pela organização, divulgação e publicação dos
atos que lhe são pertinentes;
- Providenciar a redação dos acórdãos, pareceres e
decisões;

946/2015, 4897/2016)

Fica o senhor UBALDO MARTINS DE SOUZA, NOTIFICADO da Decisão Monocrática 525/2018-8, prolatada no
processo TC 2147/2018, para apresentar contrarrazões
aos Embargos de Declaração opostos pelo Ministério Público Especial de Contas, caso queira, no prazo impror-

ASSUNTO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

rogável de 05 (cinco) dias. O conteúdo integral da Deci-

EMBARGANTE – MINISTÉRIO PÚBLICO ESPECIAL DE

são Monocrática 525/2018-8, bem como da peça inicial

CONTAS
EMBARGADO – UBALDO MARTINS DE SOUZA
REFERÊNCIA - PROCESSO TC 4897/2016 – PRESTAÇÃO
DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO DE 2015 – PARECER
PRÉVIO TC 134/2017 - SEGUNDA CÂMARA

dos Embargos de Declaração encontra-se disponível para consulta no site do TCEES.
Odilson Souza Barbosa Junior
Secretário Geral das Sessões
(Por delegação – Portaria nº 021/2011)
KFV/REC

- Organizar e promover a publicação da súmula de
jurisprudência;
- Disponibilizar para consulta nos sistemas de informática e no sítio eletrônico do Tribunal os acórdãos e pareceres na íntegra, após sua leitura em
sessão, assim como as manifestações técnicas e
pareceres do Ministério Público junto ao Tribunal;
- Certificar o trânsito em julgado das decisões;
- Organizar, manter e divulgar os cadastros e registros previstos neste Regimento;
- Proceder à juntada de avisos de recebimento e contrafés relativos aos processos de sua competência.

Telefone: (27) 3334-7677
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