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ATOS DA PRESIDÊNCIA

Atos da Presidência

PRESIDÊNCIA

PORTARIA 309-P, DE 26 DE JULHO DE 2018.
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.

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso da atribuição que lhe
confere o artigo 13, inciso IV da Lei Complementar Estadual 621, de 8 de março de 2012,
RESOLVE:
designar a servidora CLEIDE LUCIA GOMES GRECCO,

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.

matrícula nº 202.552, ocupante do cargo efetivo de
auditor de controle externo, para ocupar a função
gratificada FG-4 na Escola de Contas Públicas (ECP),
substituindo a coordenadora PATRICIA KRAUSS SERRANO PARIS, matrícula nº 203.608, afastada da referida função por motivo de substituição do secretário,
no período de 24/7/2018 a 7/8/2018.
SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Conselheiro-presidente

TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA
Processo TC nº 3928/2018-3
Termo de Cooperação Técnica celebrado entre a União
por intermédio da Agência Brasileira de Inteligência ABIN, neste ato representada pelo Superintende da Superintendência Estadual Espirito Santo.
Objeto: A mútua colaboração entre os órgãos signatários
na Atividade de Inteligência, à luz das diretrizes da Política Nacional de Inteligência, da Lei nº 9883/1999 e dos
princípios e valores da Constituição da República Federativa do Brasil, por meio de intercâmbio de dados e conhecimentos, capacitação técnica, trabalhos conjuntos e
acesso à banco de dados.
Vigência: O presente Termo entrará em vigor na data da
assinatura e terá 60 (sessenta) meses.
Assinam: Pelo TCEES: Conselheiro SÉRGIO ABOUDIB
FERREIRA PINTO – Presidente; Pela ABIN: WILLIAN FIALHO BRAGANÇA – Superintende da Superintendência
Estadual Espírito Santo
Vitória/ES, 18 de julho de 2018.
Conselheiro SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente

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

Atos do Plenário
Outras Decisões - Plenário

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

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 01701/2018-1
Processos: 08756/2017-1, 08755/2017-6, 11049/2014-5
Classificação: Pedido de Reexame
UG: PMM - Prefeitura Municipal de Marataízes
Relator: Marco Antonio da Silva
Interessado: THIAGO BONATO CARVALHIDO, MARIA DA
PENHA SILVA LOUBACK [Edson Marcos Ferreira Pratti Júnior], ERIMAR DA SILVA LESQUEVES [MANOEL CARLOS
MANHAES COSTA (OAB: 6132-ES)], IVETE BATISTA DA SILVA
Recorrente: ROBERTINO BATISTA DA SILVA [FELIPE OSORIO DOS SANTOS (OAB: 6381-ES), ALINE DUTRA DE FARIA (OAB: 12031-ES), GEDSON BARRETO DE VICTA RODRIGUES (OAB: 17274-ES, OAB: 151947-RJ), ROBERTINO BATISTA DA SILVA JUNIOR (OAB: 22502-ES), THIAGO LOPES
PIEROTE (OAB: 14845-ES)]

SESSÕES
Terças-feiras às 14 horas
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PEDIDO DE REEXAME – CONHECER – CONCEDER EFEITO
SUSPENSIVO – ENCAMINHAR À ÁREA TÉCNICA.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SUBSTITUTO MARCO ANTONIO DA SILVA:
Cuidam os presentes autos de Pedido de Reexame, interposto pelo Sr. Robertino Batista da Silva, em face do
www.tce.es.gov.br

Acórdão TC nº 1029/2017-6, prolatado nos autos do Processo TC nº 11.049/2014-5, que considerou procedente a
representação, em face da Prefeitura Municipal de Marataízes, imputando ao recorrente, multa pecuniária no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).
Suscita o recorrente, a ilegitimidade passiva para figurar como responsável das supostas irregularidades apontadas, alegando não possuir “formação técnica jurídica,
sendo-lhe inexigível o entendimento de questões peculiares a este campo do saber que, no mais das vezes, são
mesmo desconhecidas dos leigos”, alegando, em síntese,
a inexistência de provas acerca do envolvimento efetivo
do Prefeito Municipal na suposta irregularidade, em que a
Municipalidade se limitou a seguir orientação dos órgãos
técnicos responsáveis, não havendo que se falar em responsabilização.
Argumenta, ainda, o recorrente, a inexistência de irregularidades, informando que a contratação da empresa Vunesp para realização de concurso público municipal, teve como finalidade de evitar suspeitas de irregularidades,
por se tratar de empresa renomada e instituição reconhecida em todo país pela idoneidade e excelência técnica.
Alega o recorrente, em síntese, no que se refere a “justificativa de preço”, que a apresentação de três orçamentos está em consonância com a jurisprudência do Tribunal de Contas da União - TCU, restando justificado o preço
da contratação, informando que os documentos são mais
que suficientes a embasar a justificativa do preço praticado, restando plenamente atendida a exigência.
Ressalta, ainda, o recorrente que, quanto ao recolhimento da taxa de inscrição diretamente à empresa contratada, ainda que se configurasse irregularidade no procedimento, a mesma não deveria chegar a qualquer ato do
Terça-feira, 31 de julho de 2018
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recorrente, tendo em vista que o instrumento contratual
somente foi celebrado por força de manifestação técnica
favorável do órgão competente para dirimir questões de
legalidade na estrutura municipal.
Por estas razões, requer o recorrente, a admissibilidade
do presente recurso, a atribuição de efeito suspensivo ao
presente recurso e, no mérito, o seu provimento para reformar o v. Acórdão atacado, excluindo a multa a ele imputada.
Vieram, pois, os autos a este Magistrado de Contas para
emissão de relatório e voto para efeito de deliberação do
Plenário deste Egrégio Tribunal de Contas, na forma do
art. 29 do Regimento Interno, Resolução TC nº 261/2013.
É o sucinto relatório.
VOTO
O recorrente se insurgiu em face do Acórdão TC nº
1029/2017-6, interpondo o presente Pedido de Reexame,
razão pela qual se faz necessário analisar se estão presentes os requisitos para o processamento do recurso, bem
como a atribuição do efeito suspensivo pretendido.
1. DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE:
Da análise dos autos, verifico que o pedido de reexame
foi interposto perante esta Corte de Contas, na data de
10/11/2017, tendo a decisão recorrida sido publicada em
16/10/2017, tem-se que o presente recurso é tempestivo, nos termos do art. 408, § 5º do Regimento Interno,
Resolução 261/2013.
Lado outro, o recorrente possui interesse e legitimidade
recursal, razão pela qual conheço do recurso, por estarem
presentes os requisitos de admissibilidade.
2. DA ANÁLISE DO PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO
SUSPENSIVO:
Diário Oficial de Contas

Da análise do feito, verifico que o Sr. Robertino Batista da
Silva, interpôs Pedido de Reexame, em face do v. Acórdão TC 1029/2017-6, prolatado nos autos do Processo TC
11.049/2014-5, objetivando a exclusão da multa a ele imputada.
Alega o recorrente que lhe foi imputada, através do v.
Acórdão recorrido, as irregularidades constantes dos
itens 3.1.1 (Ausência de justificativa de preço e de comprovação de que os preços unitários estimados estavam
compatíveis com os preços praticados no mercado - item
3.1 da ITI 94/2016) e 3.1.2 (Contratação sob condição irregular de arrecadação de taxas de inscrição em concurso público para os cofres da empresa organizadora - item
3.2 da ITI 94/2016).
Ademais, insurge-se o recorrente, em razão do Eminente
Conselheiro Sebastião Carlos Ranna de Macedo ter prolatado voto, tomando como razão de decidir a fundamentação exarada na Manifestação Técnica nº 845/2017-5, pelo que foi acompanhado pelo Plenário deste Egrégio Tribunal de Contas, nos termos do Acórdão TC-1029/20176, verbis:
[…]
ACÓRDÃO:
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC11049/2014, ACORDAM os Srs. conselheiros do Tribunal
de Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão plenária
realizada no dia quinze de agosto de dois mil e dezessete,
à unanimidade, nos termos do voto do relator, conselheiro Sebastião Carlos Ranna de Macedo:
1. Considerar procedente a presente representação, com
base nos artigos 95, II e 99, § 2º, da Lei Complementar Estadual 621/2012, em razão da manutenção das seguintes
www.tce.es.gov.br

irregularidades:
1.1 Ausência de justificativa de preço e de comprovação
de que os preços unitários estimados estavam compatíveis com os preços praticados no mercado (item 3.1 da
Instrução Técnica Inicial 94/2016). Base legal: infringência
ao art. 15, § 1º c/c art.26, inciso III, da Lei nº 8.666/93 e
Acórdão 3.026/2010-TCU-Plenário. Responsáveis: Robertino Batista da Silva e Ivete Batista da Silva;
1.2 Contratação sob condição irregular de arrecadação
de taxas de inscrição em concurso público para os cofres
da empresa organizadora (item 3.2 da Instrução Técnica Inicial 94/2016). Base legal: infringência aos arts. 3º,
4º e 11, § 1.º, da Lei 4.320/64; ao Princípio da Universalidade; ao Princípio do Orçamento Bruto; ao Acórdão
TCU 831/20013-Plenário; e aos Pareceres Consulta TCEES
5/2009 e 3/2016. Responsáveis: Robertino Batista da Silva, Ivete Batista da Silva, Maria da Penha Silva Louback e
Erimar da Silva Lesqueves;
(...)
3.6 Por condenar os senhores Robertino Batista da Silva – Prefeito Municipal e Ivete Batista da Silva – Secretária Municipal de Administração, revéis, com fulcro no
artigo 114, parágrafo único, da LC 621/2012, ao pagamento da multa individual no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com amparo no artigo 135, II da Lei Complementar Estadual 621/2012 c/c art. 389, II da Resolução nº 261/2013, pela prática dos atos ilícitos que causaram grave infração às normas legais, presentificados nos
itens 3.1.1 e 3.1.2 deste Voto;
(...)
7. Dar ciência ao Representante do teor da decisão final proferida conforme art. 307, §7º, da Resolução TC
Terça-feira, 31 de julho de 2018
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261/2013;

LUCIANO VIEIRA

8. Arquivar os autos após trânsito em julgado.

Procurador-geral do Ministério Público Especial de Contas

Ficam os responsáveis obrigados 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.
Composição Plenária:
Presentes à sessão plenária de deliberação os senhores conselheiros Sérgio Aboudib Ferreira Pinto, presidente, Sebastião Carlos Ranna de Macedo, relator, Domingos
Augusto Taufner, Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun,
Sérgio Manoel Nader Borges, e o senhor conselheiro em
substituição João Luiz Cotta Lovatti. Presente, ainda, o senhor procurador-geral do Ministério Público Especial de
Contas, Luciano Vieira.
Sala das Sessões, 15 de agosto de 2017.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Relator
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Em substituição
Fui presente:
Diário Oficial de Contas

ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões - g.n.
Assim, no momento processual em que se encontram os
presentes autos permite-se a este Relator, tão somente,
a análise do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao
pedido de reexame intentado.
Como se sabe, em regra, o pedido de reexame não possui efeito suspensivo, nos termos do art. 166, da Lei Complementar Estadual nº 621/2012, contudo, em caráter excepcional, é possível atribuir-lhe tal efeito, nos moldes do
§ 1º, do art. 166 da mens legis, quando a decisão recorrida possa resultar em grave lesão ou lesão de difícil reparação.
O recorrente alega, pois, a inexistência de provas acerca
do seu envolvimento na suposta irregularidade, em que a
Municipalidade se limitou a seguir orientação dos órgãos
técnicos responsáveis, não havendo que se falar em responsabilização.
No caso concreto, após a análise inicial das razões do recorrente, verifico que a atribuição do efeito suspensivo
é a decisão justa a ser tomada, pois, se negada, não terá o recorrente prazo suficiente para que o mérito do pedido seja julgado antes do vencimento do prazo que lhes
foi dado pela Corte para pagamento da multa aplicada no
Acórdão TC – 1029/2017-6, proferido nos autos do Processo TC 11.049/2014-5.
Assim, sem o efeito suspensivo pretendido, verifico que
há possibilidade de ocorrência de lesão de difícil reparação patrimonial do recorrente, no tocante ao valor a ser
www.tce.es.gov.br

pago referente à multa aplicada, em caso de provimento
do recurso, de tal sorte que o pagamento da multa imposta pode lhe causar “lesão de difícil reparação”, sendo
este um dos requisitos para a atribuição do efeito suspensivo.
Ressalto que esta Corte de Contas já decidiu no sentindo de conceder efeito suspensivo ao pedido de reexame,
conforme os Processos TC 1622/2018; TC 3953/2013; TC
1772/2018 e TC 1885/2018.
Desse modo, vejo que o Pedido de Reexame ora interposto, merece acolhimento quanto ao pedido de efeito suspensivo pretendido, por vislumbrar, in casu, que o v. Acórdão recorrido possa resultar em grave lesão ou lesão de
difícil reparação ao recorrente, com a fundamentação antes mencionada.
3. DO DISPOSITIVO:
Ante o exposto, VOTO no sentido de que o Colegiado
aprove a seguinte minuta de Acórdão 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 do Plenário desta Egrégia
Corte de Contas, ante as razões expostas pelo relator, em:
1.1. CONHECER do presente Pedido de Reexame, interposto pelo Sr. Robertino Batista da Silva, Prefeito Municipal de Marataízes, no exercício de 2014, para CONCEDER-LHE efeito SUSPENSIVO, em razão de vislumbrar a hipótese de grave lesão ou lesão de difícil reparação;
Terça-feira, 31 de julho de 2018
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1.2. ENCAMINHAR os presentes autos à Secretaria Geral
de Controle Externo - SEGEX para instrução regular, quanto ao mérito deste expediente recursal, junto ao Núcleo
de Controle Externo competente.

THIAGO LOPES PIEROTE (OAB: 14845-ES)]

2. Unânime.

PEDIDO DE REEXAME – CONHECER – CONCEDER EFEITO
SUSPENSIVO – ENCAMINHAR À ÁREA TÉCNICA.

3. Data da Sessão: 17/07/2018 – 23ª Sessão Ordinária do
Plenário.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (presidente), Sergio Manoel Nader Borges, Domingos Augusto
Taufner e Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun;
4.2. Conselheiros substitutos: João Luiz Cotta Lovatti e
Marco Antonio da Silva (relator, nos termos do Art. 86, §
2º do Regimento Interno).
5. Membro do Ministério Público Especial de Contas: Luciano Vieira.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
Decisão 01700/2018-5
Processos: 08755/2017-6, 08756/2017-1, 11049/2014-5
Classificação: Pedido de Reexame
UG: PMM - Prefeitura Municipal de Marataízes
Relator: Marco Antonio da Silva
Interessado: THIAGO BONATO CARVALHIDO, MARIA DA
PENHA SILVA LOUBACK [Edson Marcos Ferreira Pratti Júnior], IVETE BATISTA DA SILVA, ROBERTINO BATISTA DA
SILVA [FELIPE OSORIO DOS SANTOS (OAB: 6381-ES), ALINE DUTRA DE FARIA (OAB: 12031-ES), GEDSON BARRETO
DE VICTA RODRIGUES (OAB: 17274-ES, OAB: 151947-RJ),
ROBERTINO BATISTA DA SILVA JUNIOR (OAB: 22502-ES),
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Recorrente: ERIMAR DA SILVA LESQUEVES [CLAUDIA RODRIGUES NASCIMENTO (OAB: 9787-ES), FELIPE OSORIO
DOS SANTOS (OAB: 6381-ES)]

O EXMO. SR. CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO MARCO
ANTONIO DA SILVA:
Cuidam os presentes autos de Pedido de Reexame, interposto pelo Sr. Erimar da Silva Lesqueves, em face do
Acórdão TC nº 1029/2017-6, prolatado nos autos do Processo TC nº 11.049/2014-5, que considerou procedente a
representação, em face da Prefeitura Municipal de Marataízes, imputando ao recorrente multa pecuniária, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).
Suscita o recorrente a ilegitimidade passiva para figurar
como responsável das supostas irregularidades apontadas, dada a impossibilidade técnica e prática de que
acompanhasse detalhadamente os atos administrativos
questionados, alegando, em síntese, a inexistência de
provas acerca do envolvimento efetivo do Secretário Municipal na suposta irregularidade em que a Municipalidade se limitou a seguir orientação dos órgãos técnicos responsáveis, não havendo que se falar em responsabilização.
Argumenta, ainda, o recorrente a inexistência de irregularidades, informando que a contratação da empresa Vunesp para realização de concurso público municipal, teve
como finalidade evitar suspeitas de irregularidades, por
se tratar de empresa renomada e de instituição reconhecida em todo país pela idoneidade e excelência técnica.
Alega o recorrente, em síntese, no que se refere a “justiwww.tce.es.gov.br

ficativa de preço”, que a apresentação de três orçamentos está em consonância com a jurisprudência do Tribunal de Contas da União - TCU, restando justificado o preço
da contratação, informando que os documentos são mais
que suficientes para embasar a justificativa do preço praticado, restando plenamente atendida a exigência.
Ressalta o recorrente que, quanto ao recolhimento da taxa de inscrição diretamente à empresa contratada, ainda que se configurasse irregularidade no procedimento,
a mesma não deveria chegar a qualquer ato do Secretário
Municipal, tendo em vista que o instrumento contratual
somente foi celebrado por força de manifestação técnica
favorável do órgão competente para dirimir questões de
legalidade na estrutura municipal.
Por estas razões, requer o recorrente, a admissibilidade
do presente recurso, a atribuição de efeito suspensivo e,
no mérito, o seu provimento para reformar o v. Acórdão
atacado, excluindo a multa a ele imputada.
Vieram os autos a este Magistrado de Contas para emissão de relatório e voto para efeito de deliberação do Plenário deste Egrégio Tribunal de Contas, na forma do art.
29 do Regimento Interno, Resolução TC nº 261/2013.
É o sucinto relatório.
VOTO
O recorrente se insurgiu em face do Acórdão TC nº
1029/2017-6, interpondo o presente Pedido de Reexame,
razão pela qual se faz necessário analisar se estão presentes os requisitos para o processamento do recurso, bem
como a atribuição do efeito suspensivo pretendido.
1. DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE:
Da análise dos autos, verifico que o pedido de reexame
foi interposto perante esta Corte de Contas, na data de
Terça-feira, 31 de julho de 2018
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10/11/2017, tendo a decisão recorrida sido publicada em
16/10/2017, tem-se que o presente recurso é tempestivo, nos termos do art. 408, § 5º do Regimento Interno,
Resolução 261/2013.
Lado outro, o recorrente possui interesse e legitimidade
recursal, razão pela qual conheço do recurso, por estarem
presentes os requisitos de admissibilidade.
2. DA ANÁLISE DO PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO
SUSPENSIVO:
Da análise do feito, verifico que o Sr. Erimar da Silva Lesqueves, interpôs Pedido de Reexame, em face do v. Acórdão TC nº 1029/2017-6, prolatado nos autos do Processo
TC nº 11.049/2014-5, objetivando a exclusão da multa a
ele imputada.
Alega o recorrente que foi imputada, através do v. Acórdão recorrido, a irregularidade constante do item 3.1.2
(Contratação sob condição irregular de arrecadação de
taxas de inscrição em concurso público para os cofres da
empresa organizadora - item 3.2 da ITI 94/2016), sendo
parte ilegítima para figurar no polo passivo.
Ademais, insurge-se o recorrente, no sentido de que o
Eminente Conselheiro Sebastião Carlos Ranna de Macedo, prolatou voto, tomando como razão de decidir
a fundamentação exarada na Manifestação Técnica nº
845/2017-5, pelo que foi acompanhado pelo Plenário
deste Egrégio Tribunal de Contas, nos termos do Acórdão
TC-1029/2017-6, verbis:
[…]
ACÓRDÃO:
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC11049/2014, ACORDAM os Srs. conselheiros do Tribunal
de Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão plenária
Diário Oficial de Contas

realizada no dia quinze de agosto de dois mil e dezessete,
à unanimidade, nos termos do voto do relator, conselheiro Sebastião Carlos Ranna de Macedo:
1. Considerar procedente a presente representação, com
base nos artigos 95, II e 99, § 2º, da Lei Complementar Estadual 621/2012, em razão da manutenção das seguintes
irregularidades:
1.1 Ausência de justificativa de preço e de comprovação
de que os preços unitários estimados estavam compatíveis com os preços praticados no mercado (item 3.1 da
Instrução Técnica Inicial 94/2016). Base legal: infringência
ao art. 15, § 1º c/c art.26, inciso III, da Lei nº 8.666/93 e
Acórdão 3.026/2010-TCU-Plenário. Responsáveis: Robertino Batista da Silva e Ivete Batista da Silva;
1.2 Contratação sob condição irregular de arrecadação
de taxas de inscrição em concurso público para os cofres
da empresa organizadora (item 3.2 da Instrução Técnica Inicial 94/2016). Base legal: infringência aos arts. 3º,
4º e 11, § 1.º, da Lei 4.320/64; ao Princípio da Universalidade; ao Princípio do Orçamento Bruto; ao Acórdão
TCU 831/20013-Plenário; e aos Pareceres Consulta TCEES
5/2009 e 3/2016. Responsáveis: Robertino Batista da Silva, Ivete Batista da Silva, Maria da Penha Silva Louback e
Erimar da Silva Lesqueves;

(...)
7. Dar ciência ao Representante do teor da decisão final proferida conforme art. 307, §7º, da Resolução TC
261/2013;
8. Arquivar os autos após trânsito em julgado.
Ficam os responsáveis obrigados 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.
Composição Plenária:
Presentes à sessão plenária de deliberação os senhores
conselheiros Sérgio Aboudib Ferreira Pinto, presidente,
Sebastião Carlos Ranna de Macedo, relator, Domingos
Augusto Taufner, Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun,
Sérgio Manoel Nader Borges, e o senhor conselheiro em
substituição João Luiz Cotta Lovatti. Presente, ainda, o senhor procurador-geral do Ministério Público Especial de
Contas, Luciano Vieira.
Sala das Sessões, 15 de agosto de 2017.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO

(...)

Presidente

5. Condenar o senhor Erimar da Silva Lesqueves, revel,
com fulcro no artigo 114, parágrafo único, da Lei Complementar 621/2012, ao pagamento da multa individual no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com amparo
no artigo 135, II da Lei Complementar Estadual 621/2012
c/c art. 389, II da Resolução 261/2013, pela prática dos
atos ilícitos, que causaram grave infração às normas legais, presentificado no item 3.1.2 do voto do relator;

CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO

www.tce.es.gov.br

Relator
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Terça-feira, 31 de julho de 2018
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Em substituição
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério Público Especial de Contas
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões - g.n.
Assim, no momento processual em que se encontram os
presentes autos permite-se a este Relator, tão somente,
a análise do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao
pedido de reexame intentado.
Como se sabe, em regra, o pedido de reexame não possui efeito suspensivo, nos termos do art. 166, da Lei Complementar Estadual nº 621/2012, contudo, em caráter excepcional, é possível atribuir-lhe tal efeito, nos moldes do
§ 1º, do art. 166 da mens legis, quando a decisão recorrida possa resultar grave lesão ou lesão de difícil reparação.
O recorrente alega, pois, a inexistência de provas acerca
do seu envolvimento na suposta irregularidade, em que a
Municipalidade se limitou a seguir orientação dos órgãos
técnicos responsáveis, não havendo que se falar em responsabilização.
No caso concreto, após a análise inicial das razões do recorrente, verifico que a atribuição do efeito suspensivo
é a decisão justa a ser tomada, pois, se negada, não terá o recorrente prazo suficiente para que o mérito do pedido seja julgado antes do vencimento do prazo que lhes
foi dado pela Corte para pagamento da multa aplicada no
Acórdão TC – 1029/2017-6, proferido nos autos do Processo TC 11.049/2014-5.
Diário Oficial de Contas

Assim, sem o efeito suspensivo pretendido, verifico que
há possibilidade de ocorrência de lesão de difícil reparação patrimonial do recorrente, no tocante ao valor a ser
pago referente à multa aplicada, em caso de provimento
do recurso, de tal sorte que o pagamento da multa imposta pode lhe causar “lesão de difícil reparação”, sendo
este um dos requisitos para a atribuição do efeito suspensivo.
Ressalto que esta Corte de Contas já decidiu no sentindo de conceder efeito suspensivo ao pedido de reexame,
conforme os Processos TC 1622/2018; TC 3953/2013; TC
1772/2018 e TC 1885/2018.

ra CONCEDER-LHE efeito SUSPENSIVO, em razão de vislumbrar a hipótese de grave lesão ou lesão de difícil reparação;
1.2. ENCAMINHAR os presentes autos à Secretaria Geral
de Controle Externo - SEGEX para instrução regular, quanto ao mérito deste expediente recursal, junto ao Núcleo
de Controle Externo competente.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 17/07/2018 – 23ª Sessão Ordinária do
Plenário.
4. Especificação do quórum:

Desse modo, vejo que o Pedido de Reexame ora interposto, merece acolhimento quanto ao pedido de efeito suspensivo pretendido, por vislumbrar, in casu, que o v. Acórdão recorrido possa resultar em grave lesão ou lesão de
difícil reparação ao recorrente, com a fundamentação antes mencionada.

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

3. DO DISPOSITIVO:

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

Ante o exposto, VOTO no sentido de que o Colegiado
aprove a seguinte minuta de Acórdão 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 do Plenário desta Egrégia
Corte de Contas, ante as razões expostas pelo relator, em:
1.1. CONHECER do presente Pedido de Reexame, interposto pelo Sr. Erimar da Silva Lesqueves, Secretário Municipal de Saúde de Marataízes, no exercício de 2014, pawww.tce.es.gov.br

4.2. Conselheiros substitutos: João Luiz Cotta Lovatti e
Marco Antonio da Silva (relator, nos termos do Art. 86, §
2º do Regimento Interno).

CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
Decisão 01702/2018-4
Processos: 08813/2017-5, 11052/2014-7, 11050/2014-8,
11048/2014-1
Classificação: Pedido de Reexame
UG: PMM - Prefeitura Municipal de Marataízes
Relator: Marco Antonio da Silva
Interessado: IVETE BATISTA DA SILVA, THIAGO BONATO
CARVALHIDO, RODRIGO ATHAYDE MAYRINK, LUCINEY ALVES RODRIGUES SOARES
Terça-feira, 31 de julho de 2018
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Recorrente: ROBERTINO BATISTA DA SILVA [FELIPE OSORIO DOS SANTOS (OAB: 6381-ES), ALINE DUTRA DE FARIA
(OAB: 12031-ES), ROBERTINO BATISTA DA SILVA JUNIOR
(OAB: 22502-ES), THIAGO LOPES PIEROTE (OAB: 14845ES)]
PEDIDO DE REEXAME – CONHECER – CONCEDER EFEITO
SUSPENSIVO – ENCAMINHAR À ÁREA TÉCNICA.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO MARCO
ANTONIO DA SILVA:
Cuidam os presentes autos de Pedido de Reexame, interposto pelo Sr. Robertino Batista da Silva, em face do
Acórdão 1030/2017-9, prolatado nos autos do Processo
TC 11.052/2014, que considerou procedente a representação, em face da Prefeitura Municipal de Marataízes, imputando ao recorrente multa pecuniária, no valor de R$
3.000,00 (três mil reais).
Suscita o recorrente, a ilegitimidade passiva para figurar
como responsável pelas supostas irregularidades apontadas, alegando não possuir “formação técnica jurídica,
sendo-lhe inexigível o entendimento de questões peculiares a este campo do saber que, no mais das vezes, são
mesmo desconhecidas dos leigos”, alegando, em síntese,
a inexistência de provas acerca do seu envolvimento efetivo nas supostas irregularidades, dada a impossibilidade
técnica e prática de que acompanhasse detalhadamente
os atos administrativos questionados.
Argumenta, ainda, o recorrente, a inexistência de qualquer indício de superfaturamento de preços ou algo que
denote má fé dos gestores, não sendo razoável a condenação baseada em preciosismo legal, ignorando os princípios constitucionais.
Questiona o recorrente, em síntese, no que se refere à
Diário Oficial de Contas

“formalização contratual”, que o entendimento da área
técnica não coincidiu com a legislação pertinente, ou seja, o artigo 62, da Lei nº 8.666/93, referenciado no § 4º da
mesma lei, quanto à dispensa do termo de contrato.

Resolução 261/2013.

Ressalta o recorrente que, quanto as “inexibilidades”, o
procedimento questionado se deu ‘em consonância com
a legislação pertinente, dada a realidade dos fatos que demonstra o cumprimento irrepreensível dos comandos legais, de acordo com a interpretação fundamentada dos
técnicos municipais’.

2. DA ANÁLISE DO PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO
SUSPENSIVO:

Por estas razões, requer o recorrente, a admissibilidade
do presente recurso, a atribuição de efeito suspensivo ao
presente recurso e, no mérito, o seu provimento para reformar o v. Acórdão atacado, excluindo-se a multa a ele
imputada.

Lado outro, o recorrente possui interesse e legitimidade
recursal, razão pela qual conheço do recurso, por estarem
presentes os requisitos de admissibilidade.

Da análise do feito, verifico que o Sr. Robertino Batista da
Silva, interpôs Pedido de Reexame, em face do v. Acórdão TC 1030/2017-9, prolatado nos autos do Processo TC
11.052/2014, objetivando a exclusão da multa a ele imputada.
Alega o recorrente, que foi imputada através do v. Acórdão recorrido, as irregularidades constantes dos itens 1.1,
1.2, 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4 e 1.2.5.

É o sucinto relatório.

Ademais, insurge-se o recorrente, em razão do Eminente
Conselheiro Sebastião Carlos Ranna de Macedo ter prolatado voto, acompanhado pelo Plenário deste Egrégio Tribunal de Contas, nos termos do Acórdão TC-1030/20179, verbis:

VOTO

[…]

O recorrente se insurgiu em face do Acórdão TC nº
1030/2017-9, interpondo o presente Pedido de Reexame,
razão pela qual se faz necessário analisar se estão presentes os requisitos para o processamento do recurso, bem
como a atribuição do efeito suspensivo pretendido.

ACÓRDÃO:

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

1. DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE:
Da análise dos autos, verifico que o pedido de reexame
foi interposto perante esta Corte de Contas, na data de
13/11/2017, tendo a decisão recorrida sido publicada em
16/10/2017, tem-se que o presente recurso é tempestivo, nos termos do art. 408, § 5º do Regimento Interno,
www.tce.es.gov.br

Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC11052/2014, ACORDAM os Srs. Conselheiros do Tribunal
de Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão plenária
realizada no dia quinze de agosto de dois mil e dezessete,
à unanimidade, nos termos do voto do relator, conselheiro Sebastião Carlos Ranna de Macedo:
1. Considerar procedente a presente representação, com
amparo no artigo 95, inciso II c/c art. 99, § 2º, da Lei Complementar 621/2012, diante da constatação das seguintes irregularidades:
Terça-feira, 31 de julho de 2018
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1.1 Ausência de Formalização Contratual. Inexigibilidade nº 021/2014 (item II.1.1 da Instrução Técnica Inicial
420/2015). Base legal: Art. 62 da Lei Federal 8.666 de 21
de junho de 1932. Responsáveis: Ivete Batista da Silva e
Robertino Batista da Silva.
1.2 Ausência de Licitação – Inexigibilidade de Licitação para contratação de shows e eventos sem ser realizado diretamente com o artista ou seu empresário exclusivo. (item
II.2 da Instrução Técnica Inicial 420/2015):
1.2.1 Inexigibilidade 018/2014 (item II.2.1 da Instrução
Técnica Inicial 420/2015). Base legal: Art. 2º c/c 25, III da
Lei Federal 8.666 de 1993. Responsáveis: Rodrigo Athayde Mayrink, Robertino Batista da Silva e Luciney Alves Rodrigues Soares;
1.2.2 Inexigibilidade 019/2014 (item II.2.2 da Instrução
Técnica Inicial 420/2015). Base legal: Art. 2º c/c 25, III da
Lei Federal 8.666 de 1993. Responsáveis: Robertino Batista da Silva e Luciney Alves Rodrigues Soares;
1.2.3 Inexigibilidade 027/2014 (item II.2.3 da Instrução
Técnica Inicial 420/2015). Base legal: Art. 2º c/c 25, III da
Lei Federal 8.666 de 1993. Responsáveis: Robertino Batista da Silva e Luciney Alves Rodrigues Soares;
1.2.4 Inexigibilidade 16/2014 (item II.2.4 da Instrução Técnica Inicial 420/2015). Base legal: Art. 2º c/c 25, III da Lei
Federal 8.666 de 1993. Responsável: Robertino Batista da
Silva;
1.2.5 Inexigibilidade 008/2014 (item II.2.5 da Instrução
Técnica Inicial 420/2015). Base legal: Art. 2º c/c 25, III da
Lei Federal 8.666 de 1993. Responsável: Robertino Batista da Silva;
2. Rejeitar razões de defesa da Ordem dos Advogados do
Brasil – seccional do Espírito Santo, mantendo a responsaDiário Oficial de Contas

bilidade do advogado parecerista;

CONSELHEIRO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI

3. Aplicar multa individual no valor de R$ 3.000,00 (três
mil reais) aos senhores: Ivete Batista da Silva, Robertino
Batista da Silva, Rodrigo Athayde Mayrink, Luciney Alves
Rodrigues Soares, com amparo no artigo 135, II, da Lei
Complementar Estadual 621/2012;

Em substituição

4. Excluir o senhor Thiago Bonato Carvalhido do pólo passivo deste processo, com afastamento de sua responsabilidade;
5. Dar ciência aos Representantes do teor da decisão final proferida;
6. Arquivar os autos após o trânsito em julgado.
Composição Plenária
Presentes à sessão plenária de deliberação os senhores
conselheiros Sérgio Aboudib Ferreira Pinto, presidente,
Sebastião Carlos Ranna de Macedo, relator, Domingos
Augusto Taufner, Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun,
Sérgio Manoel Nader Borges, e o senhor conselheiro em
substituição João Luiz Cotta Lovatti. Presente, ainda, o senhor procurador-geral do Ministério Público Especial de
Contas, Luciano Vieira.
Sala das Sessões, 15 de agosto de 2017.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Relator
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
www.tce.es.gov.br

Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério Público Especial de Contas
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões – g.n.
Assim, no momento processual em que se encontram os
presentes autos, permite-se a este Relator, tão somente,
a análise do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao
pedido de reexame intentado.
Como se sabe, em regra, o pedido de reexame não possui efeito suspensivo, nos termos do art. 166, da Lei Complementar Estadual nº 621/2012, contudo, em caráter excepcional, é possível atribuir-lhe tal efeito, nos moldes do
§ 1º, do art. 166 da mens legis, quando a decisão recorrida possa resultar grave lesão ou lesão de difícil reparação.
O recorrente alega a inexistência de provas acerca do seu
envolvimento na suposta irregularidade, tendo a Municipalidade se limitado a seguir orientação dos órgãos técnicos responsáveis, não havendo que se falar em responsabilização.
No caso concreto, após a análise inicial das razões do recorrente, verifico que a atribuição do efeito suspensivo
é a decisão justa a ser tomada, pois, se negada, não terá o recorrente prazo suficiente para que o mérito do pedido seja julgado antes do vencimento do prazo que lhes
foi dado pela Corte para pagamento da multa aplicada no
Acórdão TC – 1030/2017-9, proferido nos autos do ProTerça-feira, 31 de julho de 2018
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cesso TC 11.052/2014.
Assim, sem o efeito suspensivo pretendido, verifico que
há possibilidade de ocorrência de lesão de difícil reparação patrimonial do recorrente, no tocante ao valor a ser
pago referente à multa aplicada, em caso de provimento
do recurso, de tal sorte que o pagamento da multa imposta pode lhe causar “lesão de difícil reparação”, sendo
este um dos requisitos para a atribuição do efeito suspensivo.
Ressalto que esta Corte de Contas já decidiu no sentindo de conceder efeito suspensivo ao pedido de reexame,
conforme os Processos TC 1622/2018; TC 3953/2013; TC
1772/2018 e TC 1885/2018.
Desse modo, vejo que o Pedido de Reexame ora interposto, merece acolhimento quanto ao pedido de efeito suspensivo pretendido, por vislumbrar, in casu, que o v. Acórdão recorrido possa resultar em grave lesão ou lesão de
difícil reparação ao recorrente, com a fundamentação antes mencionada.
3. DO DISPOSITIVO:
Ante o exposto, VOTO no sentido de que o Colegiado
aprove a seguinte minuta de Acórdão que submeto à sua
consideração.
MARCO ANTONIO DA SILVA
Relator
DELIBERAÇÃO:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, DECIDEM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão do Plenário desta Egrégia
Corte de Contas, ante as razões expostas pelo relator, em:
1.1. CONHECER do presente Pedido de Reexame, interDiário Oficial de Contas

posto pelo Sr. Robertino Batista da Silva, Prefeito Municipal de Marataízes, no exercício de 2014, para CONCEDER-LHE efeito SUSPENSIVO, em razão de vislumbrar a hipótese de grave lesão ou lesão de difícil reparação;

Responsável: ROBERTO ANTONIO BELING NETO, MARCELO DA SILVA LUCHI

1.2. ENCAMINHAR os presentes autos à Secretaria Geral de Controle Externo - SEGEX para instrução, quanto
ao mérito deste expediente recursal, junto ao Núcleo de
Controle Externo competente.

O CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO JOÃO LUIZ COTTA
LOVATTI:

2. Unânime.
3. Data da Sessão: 17/07/2018 – 23ª Sessão Ordinária do
Plenário.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (presidente), Sergio Manoel Nader Borges, Domingos Augusto
Taufner e Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun;
4.2. Conselheiros substitutos: João Luiz Cotta Lovatti e
Marco Antonio da Silva (relator, nos termos do Art. 86, § II
do Regimento Interno).
5. Membro do Ministério Público Especial de Contas: Luciano Vieira.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
Decisão 01682/2018-1
Processo: 05482/2018-8
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Representação

REPRESENTAÇÃO – CONHECER– INDEFERIR CAUTELAR –
RITO ORDINÁRIO – NOTIFICAR DAR CIÊNCIA.

Tratam os presentes autos de Representação, com pedido de concessão de medida cautelar impetrada por OCB/
ES - Sindicato e Organização das Cooperativas Brasileiras
do Estado do Espírito Santo, em desfavor do Município
de Vila Velha, sob a alegação de que o Pregão Eletrônico
nº 086/2018 (Processo 31.529/2016), que objetiva a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de transporte escolar, com intuito de suprir as necessidades da Secretaria municipal de educação e das unidades escolares de ensino do município de Vila Velha, estaria restringindo indevidamente a participação de cooperativas.
Segundo o representante, o item 14.1 do termo de referência (que seria no sentido de obstar a contratada a
transferir ou subcontratar, total ou parcialmente, os serviços, e obrigando que todos os Certificados de Registro
e Licenciamento do Veículo - CRLV e demais documentos estejam registrados obrigatoriamente em nome da
empresa participante), não ressaltaria condição específica das Sociedades Cooperativas, e evidenciaria entrave à
ampla participação.

Relator: João Luiz Cotta Lovatti

Informa que a sua assessoria jurídica teria formulado dois
pedidos de esclarecimentos e uma impugnação administrativa, tendo sido ignorados os apontamentos realizados.

Representante: Sindicato (OCB/ES-SIND E ORG DAS COOPERATIVAS BRASILEIRAS DO ESTADO DO ES)

Aduz o representante que as sociedades cooperativas seriam sociedade simples por natureza, criadas para prestar

UG: SEMED - Secretaria Municipal de Educação

www.tce.es.gov.br

Terça-feira, 31 de julho de 2018

11

ATOS DO PLENÁRIO

serviços aos seus cooperados, que celebrariam contrato
de sociedade cooperativa ao se obrigarem reciprocamente a contribuir com bens ou serviços para o exercício de
uma atividade econômica, de proveito comum, sem objetivo de lucro, e que todo cooperado seria sócio, dono da
cooperativa, compondo seu quadro societário e respondendo no limite do capital integralizado.

recimentos a esta Corte.

Por tal motivo, entende que para garantir a participação
de cooperativas no certame, o item 14.1 do Termo de
Referência deveria ter criado uma exceção aos licitantes
constituídos na forma de sociedades cooperativas, permitindo que os veículos estivessem em nome dos cooperados em situação regular perante a cooperativa.

“Deixo de conceder a Medida Cautelar por não vislumbrar
elementos suficientes constantes dos autos para a formação de uma convicção quanto aos requisitos para a concessão de cautelar.

Junta ementas de decisões judiciais que permitem a participação de cooperativas em certames públicos, sem, contudo, trazer maiores explicações acerca dos casos tratados nas ditas decisões. Menciona decisão do TCU, no bojo do da Representação 029.909/2017-1, que ao ser favorável à participação de cooperativa de transporte em licitação pública, supostamente teria representado, na visão
do representante, uma ampla revisão do entendimento
do TCU após a Súmula 281.
Em razão disso, requer o recebimento da Denúncia; a
concessão de Medida Cautelar, a fim de paralisar todos
os atos administrativos do processo 31.529/16 e do edital
086/2018; bem como, as alterações e correções no instrumento convocatório e no Termo de Referência, para garantir a livre e ampla participação de cooperativas no certame e, a citação pessoal e responsabilização dos Srs. Roberto Beling, Secretário Municipal de Educação de Vila
Velha; do Pregoeiro Marcelo da Silva Luchi e do Assessor
Jurídico, Rodrigo Leonardo Penha Nascimento, para que
respondam pelos respectivos danos e apresentem esclaDiário Oficial de Contas

Tendo em vista o meu período regulamentar de férias, os
autos foram encaminhados à consideração do Exmo. Sr.
Presidente deste Tribunal de Contas, Conselheiro Sérgio
Aboudib Ferreira Pinto, para deliberação, por força do art.
20, inc. XXII, do RITCEES. Por meio da Decisão Monocrática 883/2018-9, sua Excelência assim decidiu:

No entanto, a rigor, os termos editalícios apontados como
irregulares haverão de passar por análise detida por parte
da área técnica desta Corte, que deverá apurar se as mesmas guardam ou não relação de pertinência com o objeto
pretendido pela licitação.
Desse modo, nos termos do artigo 125, § 3º, da Lei Complementar nº 621/2012, determino a NOTIFICAÇÃO dos
Senhores Roberto Beling, Secretário Municipal de Educação de Vila Velha, Marcelo da Silva Luchi, Pregoeiro, para
que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentem as documentações que entenderem necessárias.
Após, sejam os autos enviados à Segex para instrução preliminar do feito a respeito do pedido de provimento cautelar, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do artigo 307,
§ 2º, do Regimento Interno.
Em seguida, retornem os autos a esta Presidência para
decisão. Caso o relator tenha retornado antes do término
da análise técnica, sejam os autos remetidos diretamente a seu gabinete.”
Notificados, os responsáveis se pronunciaram nos termos
da resposta de comunicação 00428/2018-9 e demais pewww.tce.es.gov.br

ças complementares anexas ao presente processo (docs.
eletrônicos 10511; 10512; 10513; 10514; 10515; 10516;
10517; 10518 e 10519/2018).
Submetidos os autos à área técnica desta Corte para instrução, a Secretaria de Controle Externo de Educação e
Segurança Pública - SecexSES, na Manifestação Técnica
555/2018-9, apresenta a seguinte proposta de encaminhamento:
4.1 Nos termos do art. 177, c/c 186 do RITCEES, conhecer
a Representação, devido ao cumprimento de seus requisitos, conforme enfrentamento constante do item 2 da presente manifestação.
4.2 Indeferir a medida cautelar, visto que não restaram
demonstrados os requisitos gerais autorizadores para
concessão da medida cautelar, nos termos da argumentação constante do item 3 da presente manifestação.
4.3 Determinar que os presentes autos caminhem sob o
rito ordinário, face à ausência dos pressupostos constantes do artigo 306 do RITCEES.
4.4 Nos termos do art. 307, § 3º, do RITCEES a determinação de oitiva da parte.
Após, sugerimos o retorno dos autos a esta Secretaria de
Controle Externo.
Após, vieram-me os autos para análise.
É o relatório.
Os artigos 94 e 101, ambos da Lei Complementar nº 621,
de 8 de março de 2012, assim dispõem com relação aos
requisitos de admissibilidade do presente feito:
Art. 94. São requisitos de admissibilidade de denúncia sobre matéria de competência do Tribunal:
I - ser redigida com clareza;
Terça-feira, 31 de julho de 2018
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II - conter informações sobre o fato, a autoria, as circunstâncias e os elementos de convicção;
III - estar acompanhada de indício de prova;
IV - se pessoa natural, conter o nome completo, qualificação e endereço do denunciante;
V - se pessoa jurídica, prova de sua existência e comprovação de que os signatários têm habilitação para representá-la.
(...)
Art. 101. (...)
Parágrafo único. Aplicam-se à representação prevista nesta subseção, no que couber, as normas relativas à denúncia.
Em uma análise inicial dos autos, observo que a manifestação técnica sobre a representação em questão é clara
ao verificar que a mesma foi redigida com clareza, possui
informações sobre o fato, a autoria, as circunstâncias e os
elementos de convicção, bem como está acompanhada
de indícios de prova.
A análise técnica está embasada nos termos dos artigos
177 (aponta os requisitos de admissibilidade da denúncia
e são aplicáveis às representações), 182, parágrafo único e 186, todos do RITCEES (que também abordam os requisitos de admissibilidade de denúncia sobre matéria de
competência deste Tribunal).
E mais, por ter sido apresentada por pessoa jurídica, a
área técnica diz que existe a prova de sua existência, face a apresentação da Ata da Assembleia de Constituição
e do Estatuto Social, estando a exordial assinada pelo Presidente da pessoa jurídica em questão, preenchendo-se,
assim, o requisito do art. 94, V, da LC 621/2012, razão pela qual, sugere que a representação seja recebida por esDiário Oficial de Contas

te Tribunal.
Segundo os autos, a OCB/ES - Sindicato e Organização das
Cooperativas Brasileiras do Estado do Espírito Santo pleiteia perante este Tribunal a concessão de medida cautelar para suspender liminarmente a licitação decorrente do
Pregão Eletrônico nº 086/2018 (Processo 31.529/2016)
em desfavor do Município de Vila Velha, cujo objeto é a
contratação de empresa especializada na prestação de
serviços de transporte escolar, com intuito de suprir as
necessidades da Secretaria Municipal de Educação e das
unidades escolares de ensino do município, sob a alegação de que o citado Pregão estaria restringindo indevidamente a participação de cooperativas.
Neste sentido, compete ao Tribunal de Contas do Estado
do Espírito Santo, diante de eventual ilegalidade, a adoção de providências para o fiel cumprimento da lei, bem
como a sustação de ato impugnado.
O art. 124, caput e o parágrafo único da Lei Orgânica do
Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo descreve
que no início ou no curso de qualquer processo, havendo
fundado receio de grave lesão ao erário ou a direito alheio
e de risco de ineficácia da decisão de mérito, esta Corte
poderá, de ofício ou mediante provocação, com ou sem a
oitiva da parte, determinar medidas cautelares. Inclusive,
em caso de comprovada urgência, as medidas cautelares
poderão ser determinadas por decisão do Relator.
A análise do substrato conceitual para o deferimento da
medida cautelar está relacionada à existência dos requisitos que a doutrina denomina como fumus boni juris e o
periculum in mora, indispensáveis para concessão de liminar nesta espécie de procedimento.
Compulsando os autos, observo que a apuração da condição para a concessão da medida foi detidamente avaliada
www.tce.es.gov.br

pela Secretaria de Controle Externo de Educação e Segurança Pública, valendo destacar o seguinte trecho da MT
555/2018-9, in verbis:
“(...) Pois bem. A questão versada nos autos merece um
posicionamento interino, próprio de um juízo cautelar.
Analisando a matéria, é de se observar que a conclusão
quanto ao direito de as cooperativas participarem dos
certames públicos depende do caso concreto. Legislação
e jurisprudência têm trazido disposições claras a respeito
do assunto, de modo que a discussão jurídica, em abstrato, não deve suscitar muitas dúvidas. As autoridades municipais notificadas trouxeram, em sua resposta, o seguinte posicionamento:
Em nosso entendimento, no tocante às Cooperativas, que
por não terem a obrigatoriedade de arcar com as despesas inerentes as obrigações tributárias, fiscais e trabalhistas dos seus cooperados, descaracterizam o vínculo de
mão-de-obra direta, podendo reduzir seus custos e ofertarem o menor valor. Sendo assim, não teriam as outras empresas a possibilidade de concorrerem diretamente com
as Cooperativas em igualdade de condições.
O apontamento acima não pode nos impressionar. Isso
porque a igualdade em licitações públicas não se constitui em princípio absoluto. Nesse sentido, é só verificar a
legislação brasileira, que traz uma série de benefícios às
microempresas e empresas de pequeno porte (vide Lei
Complementar nº 123/2006. Nesse sentido, mais uma
vez pedimos vênia para transcrever item do Acórdão nº
2777/2017 – Plenário do TCU:
24. Tal dispositivo, associado ao preconizado no art. 10,
§ 2º, da Lei 12.690/2012, no sentido de que a cooperativa
de trabalho não pode “ser impedida de participar de procedimentos de licitação pública que tenham por escopo
Terça-feira, 31 de julho de 2018
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os mesmos serviços, operações e atividades previstas em
seu objeto social”, dá aplicação ao primado constitucional
de fomento ao cooperativismo (art. 5º, inciso XVIII, e 174,
§ 2º, da Constituição de 1988), que autoriza, de certo modo, relativizar o princípio da isonomia de forma a conferir
condições de participações iguais às empresas e às cooperativas licitantes, observadas as disposições do art. 34 da
Lei 11.488/2007, as quais asseguram àquelas benefícios
conferidos pela Lei Complementar 123/2006 referentes às
microempresas e empresas de pequeno porte.
Entretanto, não podemos afirmar a presença do fumus
boni iuris, um dos requisitos necessários para a concessão de medida cautelar, isso porque se faz necessário
um maior aprofundamento na análise processual quanto à presença ou ausência da característica da subordinação na forma como os serviços licitados serão prestados,
aprofundamento esse que é próprio da análise meritória,
inadequada no atual momento processual. Essa questão,
então, deverá ser aprofundada quando da análise de mérito. Deve-se observar que a conclusão da representante
no sentido da Súmula 281 do TCU ser equivocada não está em consonância com o Acórdão nº 2777/2017 – Plenário, acórdão esse que foi pelo direito da participação das
cooperativas nos certames que analisava justamente devido a ter verificado situação fática diversa dos termos da
súmula em questão. Ou seja, a previsão quanto à participação das cooperativas teria sido correta, naquela circunstância, devido a não se ter constatado a situação retratada na súmula em questão.
Quando do enfrentamento das questões de fundo, pensamos que o deslinde da representação dependerá muito
da análise do objeto da licitação, englobando o modo como os serviços estão previstos no certame. (grifos meus).
Diário Oficial de Contas

Segundo se depreende dessa análise, ausente o fumus boni iuris.
Em razão disso, a área técnica observa que resta prejudicada a análise quanto ao periculum in mora. Contudo, ressalta que esta Corte poderá aprofundar a questão quando
da análise de mérito, após a devida instrução processual;
sendo discricionário aos gestores a decisão quanto à continuidade do certame, observando-se que eventuais irregularidades verificadas e comprovadas quando da análise
de mérito poderão ensejar decisão quanto à procedência
da representação.
No caso, informa a SecexSES que o artigo 306 do RITCEES
dispõe que o rito sumário se aplica aos processos em que
houver fundado receio de grave lesão ao erário ou a direito alheio e de risco de ineficácia da decisão, o que não é
o caso dos autos.
E mais, aponta que a licitação realizada pelo município de
Vila Velha é dividida em quatro lotes, “conforme se verifica de seu Termo de Referência; conforme se verifica de
cópia de telas do sistema eletrônico de licitações utilizado
pela municipalidade, desses quatro lotes, os três primeiros contaram com dez participantes cada lote, e o quarto lote contou com sete competidores; nota-se que nos
três primeiros lotes há a presença de cooperativas na disputa, inclusive com o status de classificadas no certame;
finalmente, verifica-se na cópia da fl. 755 do processo nº
31.529/2016, que cada lote teve um arrematante diverso,
e nenhum se trata de cooperativa, a despeito de haver cooperativas participando do certame.”
Assim, entende que a instrução processual deve prosseguir sob o rito ordinário.
Além disso, sobreleva notar que a contratação dos serviços, conforme o objeto licitado possui outra peculiaridawww.tce.es.gov.br

de, qual seja: natureza essencial
Explico: a aquisição dos serviços pretendida pela Prefeitura Municipal de Vila Velha, cujo objeto é a contratação de
empresa especializada na prestação de serviços de transporte escolar, envolve e afeta diretamente o atendimento a rede municipal de ensino, em especial, aos alunos; ou
seja, não podem sofrer processo de paralisação sem motivo relevante.
Neste ponto, não é difícil deduzir que uma potencial paralisação dos respectivos serviços acarretaria danos irreversíveis ou de difícil reparação ao município e à coletividade
(alunos), beneficiários diretos desta contratação.
Tal hipótese torna-se patente com a real possibilidade de
paralisação naquela municipalidade dos referidos serviços.
Em outras palavras, a determinação de suspensão do certame pode ser contrária ao interesse público, numa condição que permite vislumbrar a possibilidade de ocorrer
periculum in mora inverso.
Dentro desse contexto, conforme demonstrado pela área
técnica nestes autos, a situação fática não permite a concessão de medida cautelar e a apuração do questionamento suscitado deve prosseguir segundo o rito ordinário.
Entretanto, tal posição não afasta a possibilidade de adoção de medida cautelar no futuro, diante das justificativas
e informações apresentadas.
Em consequência dessa análise, verifica-se que o assunto
em questão poderá ser enfrentado em rito ordinário, permitindo uma análise técnica pormenorizada, oportunidade na qual esta Corte poderá aprofundar-se no entendimento quanto ao objeto licitado e, para quem sabe, ofeTerça-feira, 31 de julho de 2018
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recer luz às decisões do jurisdicionado.
Diante do exposto, nos termos da proposição técnica
subscrita na Manifestação Técnica 555/2018-9 e nas considerações aqui tecidas, diante do permissivo conferido a
este Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo para
deliberar sobre a matéria e tomados os fundamentos fáticos e de direito até aqui apresentados, recebo o processo de representação, e, acolhendo o que propõe a análise
técnica da Secretaria de Controle Externo de Educação e
Segurança Pública - SecexSES, 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 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:
CONHECER da presente representação, vez que preenche
os requisitos de admissibilidade, na forma dos arts. 94 e
101, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº
621/2012;
INDEFERIR a concessão da medida cautelar requerida
diante da ausência do fumus boni juris e do periculum
in mora; e também, em face à iminente possibilidade de
ocorrência do periculum in mora inverso.
CONVERTER estes autos ao rito ordinário face à ausência
de um dos pressupostos constantes do artigo 306 do RITCEES, e para que sejam remetidos à área técnica para regular instrução.
NOTIFICAR os responsáveis, Srs. Roberto Beling, SecretáDiário Oficial de Contas

rio Municipal de Educação de Vila Velha e Marcelo da Silva Luchi, Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Vila Velha,
para que se pronunciem em até 10 (dez) dias, nos termos
do art. 307, § 3º do RITCEES, em especial, acerca dos pontos representados e do conteúdo da manifestação técnica00110/2018-1, bem como, encaminhar a esta Corte de
Contas os documentos indicados na referida análise.
DAR CIÊNCIA ao representante dessa decisão, nos termos
do art. 307, § 7º, do RITCEES.
Dar ciência ao douto Ministério Público de Contas.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 24/07/2018 – 24ª 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 Márcia Freitas Jaccoud.
5. Membro do Ministério Público Especial de Contas: Luciano Vieira.
SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente

TOR DE FREITAS ESPINDULA (OAB: 13592-ES)], MARCOS
BRUNO BASTOS [JOAO BATISTA BARBOZA (OAB: 17741ES, OAB: 165671-RJ)]
PEDIDO DE REEXAME – CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA – DEFERIR PARCELAMENTO
O EXMO. SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER:
RELATÓRIO
Tratam os autos de Pedido de Reexame da Câmara Municipal de Cariacica, em face do Acórdão TC 1576/2015, proferido nos autos do Processo TC 7141/2013 (Representação), que julgou procedente a representação, rejeitou as
razões de justificativas dos responsáveis Srs. Adilson Avelina dos Santos e Marcos Bruno Bastos, condenando-os
ao pagamento de multa pecuniária, individual, no valor
de R$ 3.000,00 (três mil reais).
O Plenário desta Corte decidiu, dentre outros pontos, pela
notificação dos Srs. Adilson Avelina dos Santos e Marcos
Bruno Bastos para ciência do Acórdão TC 981/2017-Plenário, que negou provimento ao presente recurso, mantendo a condenação ao pagamento de multa pecuniária
no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) em razão da manutenção de alguns indícios de irregularidade.

Processos: 03385/2016-9, 07113/2016-6, 07141/2013-3

Nesse contexto, o Sr. Adilson Avelina dos Santos, requereu o parcelamento do valor apurado por esta corte de
contas em 12 (doze) prestações, conforme petição intercorrente nº. 342/2018-6.

Classificação: Pedido de Reexame

É o relatório.

UG: CMC - Câmara Municipal de Cariacica

FUNDAMENTAÇÃO

Relator: Domingos Augusto Taufner

Precipuamente registro que com a aprovação da Emenda Regimental TC nº 09/2017 que revogou o §4º do artigo 288 do Regimento Interno deste Tribunal e alterou a

Decisão 01705/2018-8

Interessado: ADILSON AVELINA DOS SANTOS [JOAO VIC-

www.tce.es.gov.br
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redação do seu §3º, estabelecendo que o relator permanece vinculado ao processo mesmo após o trânsito em
julgado, bem como a pela Decisão Plenária TC 027/2017,
publicada no DOEL – TCEES 10.01.2018 – Edição nº 1047,
p. 02, a qual redistribuiu os processos com trânsito em
julgado até a publicação da referida emenda regimental
conforme o sorteio de relatoria dos grupos de jurisdicionados para o biênio 2018/2019, cabe-me decidir nos presentes autos.
Destaco que a relação jurídica processual está validamente formada e o valor a ser pago em decorrência da multa aplicada está apontado nos autos, o que possibilita seja autorizado o parcelamento da importância devida, conforme requerido pela responsável, nos termos do art. 459
do RITCEES, in verbis:
Art. 459. O Tribunal poderá autorizar o recolhimento parcelado de importância devida, em até vinte e quatro vezes, desde que o processo não tenha sido remetido para
inscrição em dívida ativa ou para cobrança judicial.
Acerca do tema esta Corte de Contas já se manifestou pela possibilidade de parcelamento de multa, vejamos:
TC-04852/2014-3 Responsáveis: Edison Valentim Fassarella Procuradores: Gustavo Coelho Martins e Valde Moura de Jesus Junior

dinária do Plenário, realizada no dia oito de novembro de
dois mil e dezesseis, à unanimidade, nos termos do voto
do vice-presidente, conselheiro José Antônio Almeida Pimentel, que integra esta Decisão: Parcelar a multa fixada
em 10 (dez) vezes, devendo a primeira parcela vencer no
prazo de 30 (trinta) dias, a contar da notificação do responsável, e as demais 30 (trinta) dias após o vencimento da anterior, alertando-o que a falta de pagamento de
qualquer parcela importará no vencimento antecipado do
saldo devedor, nos moldes do artigo 459, §4º, 5º e 6º do
Regimento Interno deste Tribunal. Remeter os presentes
autos ao Ministério Público de Contas para acompanhamento e monitoramento, conforme solicitado, e disposto
no artigo 463 do mesmo diploma legal.
Conforme dito alhures o requerente solicitou que o parcelamento da multa aplicada no valor de R$ 3.000,00 (três
mil reais) em 12 (doze) parcelas iguais de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), o que entendo ser perfeitamente cabível, motivo pelo qual entendo que o parcelamento
deve ser deferido.
Ante todo o exposto, VOTO, para que seja adotada a deliberação que ora submeto à apreciação deste Colegiado.
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Relator
1. DELIBERAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE ORDENADOR (EXERCÍCIO DE 2013) – JURISDICIONADO: FUNDO MUNICIPAL DE
SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM – DEFERIR PARCELAMENTO – AO MPEC. O EXMO. SR. CONSELHEIRO JOSÉ
ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL: DECISÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, DECIDEM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em Sessão Colegiada, ante as razões expostas pelo Relator:

Vistos, relatados e discutidos os autos do processo TC04852/2014- 3, DECIDEM os srs. conselheiros do Tribunal
de Contas do Estado do Espírito Santo, na 40ª sessão or-

1.1. AUTORIZAR o PARCELAMENTO da multa no valor de
3.000,00 (três mil reais) devidamente atualizada, ao Sr.
Adilson Avelina dos Santos em 12 (doze) parcelas IGUAIS

Diário Oficial de Contas
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devendo a primeira parcela vencer no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da notificação do responsável, e as demais 30 (trinta) dias após o vencimento da anterior, alertando-a que deverá comprovar o cumprimento do parcelamento mensalmente junto a Secretária do Ministério
Público de Contas, bem como que a falta de pagamento
de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos moldes do artigo 459, §4º, 5ºe
6º todos do Regimento Interno deste Tribunal;
1.2. REMETER os autos ao Ministério Público de Contas
para acompanhamento e monitoramento, conforme solicitado, e disposto no artigo 463 do referido diploma legal;
1.3. Dar ciência ao interessado;
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 24/07/2018 – 24ª Sessão Ordinária do
Plenário.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (presidente), Domingos Augusto Taufner (relator), Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun e Sergio Manoel Nader Borges;
4.2. Conselheiros substitutos: Marcia Jaccoud Freitas e
João Luiz Cotta Lovatti.
5. Membro do Ministério Público Especial de Contas: Luciano Vieira.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
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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

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 01600/2018-2
Processo: 04721/2017-1
Classificação: Relatório de Gestão Fiscal
Exercício: 2017
UG: PMMF - Prefeitura Municipal de Muniz Freire
Relator: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
Responsável: CARLOS BRAHIM BAZZARELLA

Ministério Público Especial de Contas

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL – PREFEITURA MUNICIPAL
DE MUNIZ FREIRE - 1º QUADRIMESTRE DE 2017 – ARQUIVAR
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA
DE MACEDO
1 RELATÓRIO
Trata o presente processo de Relatório de Gestão Fiscal
(RGF) relativo ao 1° quadrimestre de 2017, da Prefeitura
Municipal de Muniz Freire, sob a responsabilidade do senhor Carlos Brahim Bazzarella.

SESSÕES
Quartas-feiras às 14 horas

Diário Oficial de Contas

A Secex Contas elaborou a Instrução Técnica Inicial
813/2017, por meio da qual sugeriu a emissão de Parecer
de Alerta ao ente em comento, tendo em vista que o jurisdicionado atingiu o limite quanto às despesas de pessoal,
www.tce.es.gov.br

alcançando o indicador de 59,56% da receita corrente líquida (RCL), superior, portanto, ao percentual de 54%, que
equivale a 90% do limite geral estabelecido para emissão
de alerta, o que foi acolhido no Voto do Relator 4632/2017
e na Decisão 3245/2017 Primeira Câmara.
Além da emissão do alerta, a área técnica sua decisão em
tela determinou ao gestor que, no prazo improrrogável de
30 (trinta) dias, adotasse e comprovasse perante este Tribunal a adoção das medidas saneadoras na estrita ordem
em que estão previstas nos §§ 3º e 4º do artigo 169, da
Constituição Federal (c/c Lei Federal 9.801/99), de modo
a eliminar o percentual excedente em dois quadrimestres,
sendo pelo menos 1/3 do quadrimestre imediatamente seguinte, respeitando-se ainda as vedações dos demais parágrafos do artigo 169 da CF e as diretrizes dadas pelos artigos 21, 22 e 23 da Lei Complementar 101/2000, considerando, quando for o caso, as ressalvas contidas no artigo 66
do mesmo diploma legal.
Em resposta, o senhor Carlos Brahim Bazzarella anexou aos
autos suas justificativas (Defesa / Justificativa 301/2018).
Em seguida, o Núcleo de Contabilidade e Economia elaborou a Instrução Técnica 84/2018, sugerindo o arquivamento dos presentes autos, tendo em vista que as justificativas
apresentadas pelo responsável informam a adoção de medidas pelo jurisdicionado com vistas à adequação das despesas com pessoal aos limites fixados na Lei Complementar nº 101/2000.
Tal opinamento foi corroborado pelo Ministério Público de
Contas, em manifestação da lavra do Excelentíssimo Procurador Luis Henrique Anastácio da Silva (Parecer do Ministério Público de Contas 2498/2018).
É o relatório.
Terça-feira, 31 de julho de 2018

17

ATOS DA 1a CÂMARA

2 Fundamentação
Ratifico integralmente o posicionamento da área técnica e
do Ministério Público Especial de Contas para tomar como
razão de decidir a fundamentação exarada na Instrução
Técnica 84/2018, nos seguintes termos:
DA ANÁLISE
Por meio da documentação encaminhada a esta Corte de Contas o Chefe do Executivo Municipal, inicialmente, justificou o não atendimento ao Termo de Notificação
2056/2017-5 alegando equívoco na interpretação dos dispositivos das LRF, mais especificamente do artigo 23 desse
diploma legal, do qual se extrai que:
[...] se a despesa total com pessoal ultrapassar os limites
definidos em lei, o percentual excedente terá de ser eliminado nos dois quadrimestres seguintes, sendo pelo menos
um terço no primeiro, adotando-se, entre outras, as providências previstas nos§§ 3° e 4° do art. 169 da Constituição.
De acordo com o gestor, o entendimento do disposto no
artigo mencionado foi de que as providências para recondução dos gastos com pessoal deveriam ser adotadas tão
somente nos dois quadrimestres seguintes àquele em que
foi constatada a extrapolação ao limite máximo (54% da
RCL).
O equívoco do responsável fica mais evidente quando se
observa a trajetória das despesas com pessoal do Poder
Executivo de Muniz Freire, demonstrada na ITI 813/20175, e o fato de que essas se mantêm acima do limite máximo fixado na LRF desde o 2º quadrimestre/2012, tendo se
esgotado, portanto, o prazo para eliminação do percentual
excedente mencionado na LRF.
Dando continuidade aos seus esclarecimentos, o responsável destacou que, ao assumir o cargo de Prefeito MuniciDiário Oficial de Contas

pal a partir do exercício de 2017 e tomar ciência de que o
índice de gasto total com pessoal já estava acima do limite legal, [...] IMEDIATAMENTE, cumpriu o disposto no artigo 169, §3°, da Constituição Federal, qual seja, a redução
em pelo menos 20% das despesas com cargos em comissão e funções de confiança, bem como exoneração de não
estáveis.

va aplicação de dispositivo do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Muniz Freire, a fim de priorizar a compensação de horas quando o servidor excedesse sua jornada de trabalho habitual evitando, com tal medida, o pagamento de horas extras. Informou o gestor que esse tipo
de despesa (pagamento de horas extras) não ocorre desde 16/1/2017.

Por meio de quadros demonstrativos constantes na documentação juntada aos autos, foram apresentados os cortes efetuados nas despesas com as funções e os cargos citados gerando, conforme apontado pelo gestor, uma redução mensal de gasto correspondente a R$ 47.743,79 (quarenta e sete mil setecentos e quarenta e três reais e setenta
e nove centavos), ou 41% daquelas despesas.

Mencionou a economia mensal no valor de R$ 126.194,83
(cento e vinte e seis mil, cento e noventa e quatro reais
e oitenta e três centavos) propiciada pela declaração de
vacância de cargos e pelo afastamento de servidores - 43
(quarenta e três) - que se aposentaram pelo INSS mas permaneciam no serviço público municipal.

Citou o Chefe do Executivo Municipal, também como exemplo de ação empreendida com o intuito de conter os gastos com pessoal, a redução no valor total bruto com contratos administrativos de um montante de R$ 277.101,10
(duzentos e setenta sete mil, cento e um reais e dez centavos), em novembro/2016, para um total de R$ 179.336,86
(cento e setenta e nove mil, trezentos e trinta e seis reais e
oitenta e seis centavos) no mês de março de 2017; indicando uma redução de R$ 97.764,24 (noventa e sete mil, setecentos e sessenta e quatro reais e vinte e quatro centavos)
nesses contratos.
Ressaltou que as contratações ainda existentes se referem
estritamente a contrações de professores em regime de
designação temporária, bem como profissionais da área
da saúde, em função da carência de profissionais nas áreas de saúde e educação no quadro de servidores efetivos
do Município.
Afirmou que, visando a diminuição dos gastos com pessoal, houve determinação às secretarias municipais de efetiwww.tce.es.gov.br

Ao final de suas justificativas reafirmou que desde o início
de sua gestão vinha adotando medidas destinadas à contenção dos gastos com pessoal e à observância do disposto
nos artigos 21, 22, 23 e 63, §2°, todos da LRF.
3. DO ENCAMINHAMENTO
CONSIDERANDO que o Relatório de Gestão Fiscal (RGF)
relativo ao 1º quadrimestre/2017, do Poder Executivo do
Município de Muniz Freire, registrou a realização de despesas com pessoal em percentual (59,56%) da Receita Corrente Líquida (RCL) superior ao limite máximo de 54% da
RCL estabelecido na Lei de Responsabilidade Fiscal;
CONSIDERANDO que em face da extrapolação do limite de
gastos com pessoal verificada foi determinado ao Sr. Carlos
Brahim Bazzarella - Prefeito Municipal de Muniz Freire que,
no prazo improrrogável de 30 dias, adotasse e comprovasse, perante este Tribunal de Contas, as providências descritas nos §§ 3.º e 4.º do artigo 169, da Constituição Federal e nos artigos 21, 22, 23 e 63, §2.º, da Lei Complementar
Federal 101/2000, de modo a eliminar o percentual excedente ao limite máximo definido na LRF, sob pena de mulTerça-feira, 31 de julho de 2018
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ta prevista no inciso IV, do artigo 135 da Lei Complementar
Estadual 621/2012;
CONSIDERANDO, ainda, que o responsável protocolizou, nesta Corte de Contas, defesa/justificativa (Protocolo 4404/2018-1) por intermédio da qual foram informadas
as medidas adotadas pelo jurisdicionado com vistas à adequação das despesas com pessoal aos limites fixados na Lei
Complementar nº 101/2000;
encaminhamos os presentes autos à apreciação superior,
com a sugestão de que sejam arquivados, destacando que
o conteúdo destes irá integrar/subsidiar a análise da Prestação de Contas da Prefeitura Municipal de Muniz Freire
(exercício de 2017), permitindo assim a verificação, em
definitivo, do cumprimento dos ditames fixados na Lei de
Responsabilidade Fiscal relativos às despesas com pessoal.
Ante o exposto, obedecidos todos os trâmites processuais
e legais, corroborando o entendimento da área técnica e
do Ministério Público de Contas, em manifestação da lavra do Excelentíssimo Procurador de Contas Luis Henrique
Anastácio da Silva, 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. 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:
1.1. ARQUIVAR os presentes autos após o trânsito em julgado, nos termos do artigo 330, inciso IV da Resolução TC
261/2013.
Diário Oficial de Contas

2. Unânime.
3. Data da Sessão: 18/07/2018 – 22ª Sessão Ordinária da
Primeira Câmara.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
(no exercício da presidência) e Sebastião Carlos Ranna de
Macedo (relator);
4.2. Conselheiros substitutos: Marcia Jaccoud Freitas.

teus, pelo fato do ente ter realizado despesa com pessoal
no percentual de 59,41%, acima do limite de alerta, prudencial e legal.
Na Instrução Técnica 00086/2018-1 (evento 24), a área
técnica verificou que a Prefeitura de São Mateus protocolizou e solicitou juntada aos autos de documentação por
meio da qual informou a adoção de medidas destinadas a
conter os gastos de pessoal daquele Poder.

Processo: 05630/2017-8

Diante dos dados apresentados, a área técnica sugeriu o
arquivamento dos autos, destacando que o conteúdo destes irá integrar/subsidiar a análise da Prestação de Contas
da Prefeitura de São Mateus (exercício de 2016), permitindo assim a verificação, em definitivo, do cumprimento dos
ditames estabelecidos na Lei Complementar 101/2000,
sendo acompanhado pelo Ministério Público Especial de
Contas através do Em. Luís Henrique Anastácio da Silva que
pugnou pelo ARQUIVAMENTO dos autos.

Classificação: Relatório de Gestão Fiscal

II FUNDAMENTOS

Exercício: 2016

Ante a documentação conduzida aos autos, com as manifestações da área técnica e do Ministério Público Especial
de Contas, tornam-se desnecessárias maiores considerações.

5. Membro do Ministério Público Especial de Contas: Heron Carlos Gomes de Oliveira.
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
No Exercício da Presidência
Decisão 01615/2018-9

UG: PMSM - Prefeitura Municipal de São Mateus
Relator: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Responsável: DANIEL SANTANA BARBOSA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL – PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO MATEUS – 3º QUADRIMESTRE DE 2016 – ARQUIVAMENTO.
O CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN:
I RELATÓRIO
Trata-se de processo de emissão de Parecer de Alerta sobre o Relatório de Gestão Fiscal (RGF) referente ao 3º quadrimestre de 2016 da Prefeitura Municipal de São Mawww.tce.es.gov.br

Diante do exposto, tendo em vista que o objeto deste instrumento processual foi encaminhando, e estando o jurisdicionado em conformidade com o art. 3 da Resolução TC
193, de 11 de dezembro de 2003, entendo que os presentes autos devem ser arquivados por exaurimento do objeto, nos termos do art. 330, IV, da Resolução TC 261, de 4 de
junho de 2013:
Art. 330. O processo será arquivado nos seguintes casos:
[..]
IV - quando tenha o processo exaurido o objetivo para o
Terça-feira, 31 de julho de 2018
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qual foi constituído;

Classificação: Relatório de Gestão Fiscal

pugnou pelo ARQUIVAMENTO dos autos.

III PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO

Exercício: 2017

II FUNDAMENTOS

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

UG: PMSM - Prefeitura Municipal de São Mateus

Ante a documentação conduzida aos autos, com as manifestações da área técnica e do Ministério Público Especial
de Contas, tornam-se desnecessárias maiores considerações.

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 da primeira câmara, ante as razões expostas pelo relator, por:
1.1. ARQUIVAR os autos após os trâmites legais, com fundamento no art. 330, IV da Resolução TC nº 261/13.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 18/07/2018 – 22ª Sessão Ordinária da
Primeira Câmara.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
(no exercício da presidência/relator);
4.2. Conselheiros substitutos: Marcia Jaccoud Freitas e
Marco Antonio da Silva (convocado).
5. Membro do Ministério Público Especial de Contas: Heron Carlos Gomes de Oliveira.
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
No Exercício da Presidência
Decisão 01614/2018-4
Processo: 04723/2017-9

Diário Oficial de Contas

Relator: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Responsável: DANIEL SANTANA BARBOSA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL – PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO MATEUS – 1º QUADRIMESTRE DE 2017 – ARQUIVAMENTO.
O CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN:
I RELATÓRIO
Trata-se de processo de emissão de Parecer de Alerta sobre o Relatório de Gestão Fiscal (RGF) referente ao 1º quadrimestre de 2017 da Prefeitura Municipal de São Mateus, pelo fato do ente ter realizado despesa com pessoal no percentual de 61,88%, acima do limite de alerta, prudencial e legal.
Na Instrução Técnica 00152/2017-6 (evento 14), a área
técnica verificou que a Prefeitura de São Mateus protocolizou e solicitou em maio/2018 juntada aos autos do processo de alerta do 3º quadrimestre de 2016, TC 5630/2017,
documentações informando a adoção de medidas destinadas a conter os gastos de pessoal daquele Poder.
Diante dos dados apresentados, a área técnica sugeriu o
arquivamento dos autos, destacando que o conteúdo destes irá integrar/subsidiar a análise da Prestação de Contas
da Prefeitura de São Mateus (exercício de 2017), permitindo assim a verificação, em definitivo, do cumprimento dos
ditames estabelecidos na Lei Complementar 101/2000,
sendo acompanhado pelo Ministério Público Especial de
Contas através do Em. Luís Henrique Anastácio da Silva que
www.tce.es.gov.br

Diante do exposto, tendo em vista que o objeto deste instrumento processual foi encaminhando, e estando o jurisdicionado em conformidade com o art. 3 da Resolução TC
193, de 11 de dezembro de 2003, entendo que os presentes autos devem ser arquivados por exaurimento do objeto, nos termos do art. 330, IV, da Resolução TC 261, de 4 de
junho de 2013:
Art. 330. O processo será arquivado nos seguintes casos:
[..]
IV - quando tenha o processo exaurido o objetivo para o
qual foi constituído;
III PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO
Ante o exposto, acompanhando o entendimento da área
técnica e do Ministério Público Especial de Contas, VOTO
no sentido de que o Colegiado aprove a seguinte minuta
de Acórdão que submeto à sua consideração.
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 da primeira câmara, ante as razões expostas pelo relator, por:
1.1. ARQUIVAR os autos após os trâmites legais, com fundamento no art. 330, IV da Resolução TC nº 261/13.
Terça-feira, 31 de julho de 2018
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2. Unânime.
3. Data da Sessão: 18/07/2018 – 22ª Sessão Ordinária da
Primeira Câmara.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
(no exercício da presidência/relator);
4.2. Conselheiros substitutos: Marcia Jaccoud Freitas e
Marco Antonio da Silva (convocado).
5. Membro do Ministério Público Especial de Contas: Heron Carlos Gomes de Oliveira.
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
No Exercício da Presidência
Decisão 01608/2018-9
Processo: 08687/2017-3
Classificação: Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Exercício: 2017
UG: PMA - Prefeitura Municipal de Alegre
Relator: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
Responsável: JOSE GUILHERME GONCALVES AGUILAR
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
– PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE – 4º BIMESTRE DE
2017 – ARQUIVAR
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA
DE MACEDO

Alegre, referente ao 4º bimestre de 2017, sob a responsabilidade do senhor José Guilherme Gonçalves Aguilar.

razão de decidir a fundamentação exarada na Instrução
Técnica 63/2018, nos seguintes termos:

A Secex Contas elaborou a Instrução Técnica Inicial
1436/2017, por meio da qual sugeriu a emissão do Parecer de Alerta ao ente em comento, tendo em vista o não
cumprimento da meta fiscal estabelecida para o 3º bimestre de 2017, conforme disposto no art. 59 da Lei Complementar nº 101/2000 (LRF).

Além da emissão do Parecer em Alerta ao ente municipal, deliberaram os Conselheiros do Tribunal de Contas do
Estado do Espírito Santo (Decisão 04836/2017-3), reunidos em sessão da Primeira Câmara (42ª sessão ordinária
– 06/12/2017), por unanimidade, ante as razões expostas
pelo relator, em:

Além da emissão do alerta, a Primeira Câmara desta Corte
de Contas decidiu determinar ao gestor que executasse as
providências previstas nos art. 9º da Lei Complementar Federal 101/2000, sob pena de multa prevista no inciso II, do
artigo 135 da Lei Complementar Estadual 621/2012 (Decisão 4836/2017, acompanhando o Voto 7346/2017).

a). DETERMINAR ao gestor que, no prazo improrrogável de
30 dias, executasse as providências previstas nos art. 9º da
Lei Complementar Federal 101/20001, sob pena de multa
prevista no inciso II, do artigo 135 da Lei Complementar Estadual 621/2012.

Em resposta, o responsável anexou aos autos suas justificativas (Defesa / Justificativa 426/2018).
Em seguida, o Núcleo de Contabilidade e Economia elaborou a Instrução Técnica 63/2018, sugerindo o arquivamento dos presentes autos, tendo em vista que o 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.
Tal opinamento foi corroborado pelo Ministério Público de
Contas, em manifestação da lavra do Excelentíssimo Procurador Luis Henrique Anastácio da Silva (Parecer do Ministério Público de Contas 2039/2018).
É o relatório.

1 RELATÓRIO

2 Fundamentação

Cuidam os presentes autos de Relatório Resumido de Execução Orçamentária- RREO da Prefeitura Municipal de

Ratifico integralmente o posicionamento da área técnica e
do Ministério Público Especial de Contas para tomar como

Diário Oficial de Contas
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b) ADVERTIR o gestor de que:
• O não atendimento à referida determinação poderia configurar infração administrativa e implicar na sanção de multa de 30% (trinta por cento) dos vencimentos anuais do
agente que lhe desse causa, conforme disposição do art.
5º, inciso III c/c § 1º da Lei 10.028/2000, e inciso IV, do art.
135 da Lei Complementar Estadual 621/2012, cujas aplicações são de competência deste Tribunal.
• 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 contida no art. 4º, inciso VII,
do Decreto-Lei nº 201/1967
Após o encaminhamento, ao responsável, da notificação
(Termo de Notificação 03257/2017-7) pertinente, relativa
à Decisão Primeira Câmara 04836/2017-3, foi registrada
a protocolização de documentos (Protocolo 06005/20188) subscritos pelo Prefeito Municipal de ALEGRE, Sr. JOSE
GUILHERME GONCALVES AGUILAR, alusivos ao alerta em
Terça-feira, 31 de julho de 2018
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questão. Na sequência, os autos vieram a esta Unidade
Técnica (NCE) para manifestação.
De maneira sucinta, o Chefe do Poder Executivo Municipal
informou em sua defesa/justificativa que:
A meta bimestral de arrecadação, relacionada ao 4º bimestre de 2017, não foi atingida em função do cenário (negativo) da economia nacional e seu impacto sobre a arrecadação/receita do município, fazendo com que os valores
arrecadados no período se mostrassem inferiores àqueles
projetados.
2) A Prefeitura Municipal de Alegre, através do Decreto n°
10.312/2017 de 30 de Janeiro de 2017, que dispõe sobre
a programação financeira do Poder Executivo com vistas à
compatibilização entre a realização da receita e a execução
da despesa para o exercício financeiro de 2017, tem adotado medidas para o equilíbrio das despesas com relação à
receita. Conforme trecho do referido instrumento normativo reproduzido pelo gestor em sua justificativa:
Art. 2° A Programação financeira e o cronograma de desembolso, com o objetivo de cumprimento o princípio do
planejamento e do equilíbrio das contas públicas, destinam-se a: III -Servir de subsídio para a definição dos critérios para a limitação de empenho e movimentação financeira, em caso de não atingir os resultados fiscais, nominal
e primário previsto na Lei de Diretrizes Orçamentárias, conforme Art. 4°, § 1° da Lei Completar no 101/200;
2. ENCAMINHAMENTO
CONSIDERANDO a sugestão de emissão de Parecer de
Alerta à Prefeitura Municipal de ALEGRE, contida na ITI nº
1436/2017-7, face à análise do RREO – 4º bimestre/2017
e à verificação da possibilidade da realização da receita do
jurisdicionado não comportar o cumprimento de metas esDiário Oficial de Contas

tabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO);
CONSIDERANDO que por meio da Decisão Primeira Câmara 04836/2017-3, além da emissão do alerta, foi determinado ao gestor que executasse as providências previstas
no art. 9º da Lei Complementar Federal nº 101/2000, não
sendo estabelecida, entretanto, a necessidade de envio, a
esta Corte de Contas, de outros documentos em resposta
ao Termo de Notificação 03257/2017-7;
CONSIDERANDO 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;
CONSIDERANDO, ainda, que o conteúdo dos presentes autos irá integrar/subsidiar a análise da Prestação de Contas da Prefeitura Municipal de ALEGRE (exercício de 2017),
permitindo assim a verificação, em definitivo, do cumprimento dos ditames estabelecidos na Lei Complementar nº
101/2000;

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. ARQUIVAR os presentes autos após o trânsito em julgado, nos termos do artigo 330, inciso IV da Resolução TC
261/2013.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 18/07/2018 – 22ª Sessão Ordinária da
Primeira Câmara.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
(no exercício da presidência) e Sebastião Carlos Ranna de
Macedo (relator);
4.2. Conselheiros substitutos: Márcia Jaccoud Freitas.
5. Membro do Ministério Público Especial de Contas: Heron Carlos Gomes de Oliveira.
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
No Exercício da Presidência

SUGERE-SE o arquivamento do feito na forma regimental.

Decisão 01605/2018-5

Ante o exposto, obedecidos todos os trâmites processuais
e legais, corroborando o entendimento da área técnica e
do Ministério Público de Contas, em manifestação da lavra do Excelentíssimo Procurador de Contas Luis Henrique
Anastácio da Silva, VOTO no sentido de que o Colegiado
aprove a seguinte minuta de Deliberação que submeto à
sua consideração.

Processo: 06684/2017-6

SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO

Responsável: JOSE GUILHERME GONCALVES AGUILAR

Relator

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
– PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE – 3º BIMESTRE DE
2017 – ARQUIVAR

1. DELIBERAÇÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, DECIDEM os
www.tce.es.gov.br

Classificação: Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Exercício: 2017
UG: PMA - Prefeitura Municipal de Alegre
Relator: Sebastião Carlos Ranna de Macedo

Terça-feira, 31 de julho de 2018
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O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA
DE MACEDO

É o relatório.

Município Meta: 1.093.300,00

2 Fundamentação

Realizado: 1.950.252,62

1 RELATÓRIO

Ratifico integralmente o posicionamento da área técnica e
do Ministério Público Especial de Contas para tomar como
razão de decidir a fundamentação exarada na Instrução
Técnica 75/2018, nos seguintes termos:

Atingiu

Cuidam os presentes autos de Relatório Resumido de Execução Orçamentária- RREO da Prefeitura Municipal de
Alegre, referente ao 3º bimestre de 2017, sob a responsabilidade do senhor José Guilherme Gonçalves Aguilar.
A Secex Contas elaborou a Instrução Técnica Inicial
1049/2017, por meio da qual sugere a emissão do Parecer
de Alerta ao ente em comento, tendo em vista o não cumprimento da meta fiscal estabelecida para o 3º Bimestre de
2017, conforme disposto no art. 59 da Lei Complementar
nº 101/2000 (LRF).
Além da emissão do alerta, decidiu a Primeira Câmara desta Corte de Contas determinar ao gestor que executasse as
providências previstas nos art. 9º da Lei Complementar Federal 101/2000, sob pena de multa prevista no inciso II, do
artigo 135 da Lei Complementar Estadual 621/2012 (Decisão 3896/2017 Primeira Câmara, acompanhando o Voto 5818/2017).
Em resposta, o responsável anexou aos autos suas justificativas (Defesa / Justificativa 425/2018).
Em seguida, a Secex Contas elaborou a Instrução Técnica
75/2018, sugerindo o arquivamento dos presentes autos,
tendo em vista que o responsável encaminhou documentação indicando a adoção de medidas destinadas a garantir o cumprimento das metas estabelecidas na LDO do ente municipal.
Tal opinamento foi corroborado pelo Ministério Público de
Contas, em manifestação da lavra do Excelentíssimo Procurador Luciano Vieira (Parecer do Ministério Público de
Contas 2331/2018).
Diário Oficial de Contas

De maneira sucinta, o Chefe do Poder Executivo Municipal
informou em sua defesa/justificativa que:
1) A meta bimestral de arrecadação, relacionada ao 3º bimestre de 2017, não foi atingida em função do cenário (negativo) da economia nacional e seu impacto sobre a arrecadação/receita do município, fazendo com que os valores
arrecadados no período se mostrassem inferiores àqueles
projetados.
2) A Prefeitura Municipal de Alegre tem adotado medidas
para o equilíbrio entre as receitas e as despesas do jurisdicionado com base nos dispositivos estabelecidos no Decreto n° 10.312/2017 de 30 de Janeiro de 2017 (cópia remetida pelo gestor), que dispõe sobre a programação financeira do Poder Executivo daquele município.
Necessário destacar que as informações referentes à gestão fiscal do Executivo Municipal de Alegre no exercício de
2017, presentes no Sistema LRFWeb do TCEES, indicam
que as metas de resultado primário e nominal mencionadas no art. 9º da Lei Complementar nº 101/2000 foram
atingidas ao final do exercício de 2017 (quadro a seguir)
Quadro: Metas de Resultados Primário e Nominal – Poder
Executivo de Alegre (6º bimestre 2017).
Poder/Ente Resultado Primário estabelecido na LDO Resultado Nominal estabelecido na LDO
Executivo Não aplicável Não aplicável
www.tce.es.gov.br

Meta: 2.296.717,82
Realizado: -1.889.542,95
Atingiu
Fonte: Sistema LRFWeb - TCEES
2. ENCAMINHAMENTO
CONSIDERANDO a sugestão de emissão de Parecer de
Alerta à Prefeitura Municipal de ALEGRE, contida na ITI nº
01049/2017-3, face à análise do RREO – 3º bimestre/2017
e à verificação da possibilidade da realização da receita do
jurisdicionado não comportar o cumprimento de metas estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO);
CONSIDERANDO que por meio da Decisão Primeira Câmara 03896/2017-3, além da emissão do alerta, foi determinado ao gestor que executasse as providências previstas
no art. 9º da Lei Complementar Federal nº 101/2000.
CONSIDERANDO que o gestor informou, em suas justificativas, a adoção de medidas destinadas a garantir o equilíbrio entre as receitas e despesas do jurisdicionado conforme previsto em Decreto daquele município (Decreto nº
10.312/2017, de 30/01/2017);
CONSIDERANDO 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;
CONSIDERANDO, ainda, que o conteúdo dos presentes autos irá integrar/subsidiar a análise da Prestação de ConTerça-feira, 31 de julho de 2018
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tas da Prefeitura Municipal de ALEGRE (exercício de 2017),
permitindo assim a verificação, em definitivo, do cumprimento dos ditames estabelecidos na Lei Complementar nº
101/2000;
SUGERE-SE o arquivamento do feito na forma regimental.
Ante o exposto, obedecidos todos os trâmites processuais
e legais, corroborando o entendimento da área técnica e
do Ministério Público de Contas, em manifestação da lavra do Excelentíssimo Procurador de Contas Luciano Vieira, 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. 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. ARQUIVAR os presentes autos após o trânsito em julgado, nos termos do artigo 330, inciso IV da Resolução TC
261/2013.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 18/07/2018 – 22ª Sessão Ordinária da
Primeira Câmara.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
(no exercício da presidência) e Sebastião Carlos Ranna de
Macedo (relator);
4.2. Conselheiros substitutos: Marcia Jaccoud Freitas.
5. Membro do Ministério Público Especial de Contas: Heron Carlos Gomes de Oliveira.
Diário Oficial de Contas

CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
No Exercício da Presidência
Decisão 01610/2018-6
(Essa Decisão encontra-se disponível na íntegra, inclusive
com suas figuras e tabelas, no sistema de Consulta Processual, no endereço eletrônico www.tce.es.gov.br)
Processo: 02100/2018-6
Classificação: Relatório de Gestão Fiscal
Exercício: 2017
UG: PMAV - Prefeitura Municipal de Atílio Vivácqua
Relator: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
Responsável: ALMIR LIMA BARROS, JOSEMAR MACHADO
FERNANDES
PREFEITURA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVÁCQUA – RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL – 2º SEMESTRE DE 2017 – EMITIR
PARECER DE ALERTA – ARQUIVAR
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA
DE MACEDO
1 RELATÓRIO

perior, portanto, ao limite prudencial de 51,3% da receita
corrente líquida.
É o relatório.
2 Fundamentação
Ratifico integralmente o posicionamento da área técnica e
do Ministério Público Especial de Contas para tomar como
razão de decidir a fundamentação exarada na Instrução
Técnica Inicial 265/2018, nos seguintes termos:
Em face da análise do Relatório de Gestão Fiscal da Prefeitura Municipal de Atílio Vivácqua, 2º semestre/2017, sugere-se que o Plenário desta Corte de Contas emita o Parecer de Alerta à Prefeitura, conforme disposto no art. 59 da
Lei Complementar nº 101/2000 (LRF), pelo fato de o jurisdicionado ter ultrapassado o limite para alerta, conforme
demonstrado no quadro abaixo:
Limite de Gastos com Pessoal Valor
Receita Corrente Líquida – RCL 31.324.217,13
Despesa Total com Pessoal – DTP 16.120.960,00
% da Despesa Total Com Pessoal – DTP sobre a RCL 51,46%
Limite Máximo (54% da RCL)(Incisos I, II e III, Art. 20 da LRF)
16.915.077,25

Trata o presente processo de Relatório de Gestão Fiscal
(RGF) relativo ao 2° semestre de 2017, da Prefeitura Municipal de Atílio Vivácqua, sob a responsabilidade do senhor
Josemar Machado Fernandes.

Limite Prudencial (51,3% da RCL)(Parágrafo único, Art. 22LRF) 16.069.323,39

O Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia - NCE elaborou a Instrução Técnica Inicial 265/2018,
por meio da qual sugere a emissão de Parecer de Alerta
ao ente em comento, tendo em vista que o jurisdicionado
atingiu o limite quanto às despesas de pessoal, alcançando
o indicador de 51,46% da receita corrente líquida (RCL), su-

Obs.: Despesa com Pessoal no valor de R$ 16.120.960,00
(51,46% da Receita Corrente Líquida) acima, portanto, do
Limite Prudencial estabelecido de 51,30% da RCL.

www.tce.es.gov.br

Limite Para Alerta (48,6% da RCL)(Art. 59, § 1º, inciso II-LRF) 15.223.569,53

Cumpre ressaltar que cabe ao Ordenador de Despesas observar o disposto no parágrafo único do art. 22 da Lei Complementar nº 101/2000, tendo em vista o excesso de desTerça-feira, 31 de julho de 2018
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pesa com pessoal ocorrido:

Período: 2º Semestre - 2017

zões expostas pelo Relator, em:

Art. 22. A verificação do cumprimento dos limites estabelecidos nos arts. 19 e 20 será realizada ao final de cada quadrimestre.

LRF, art. 55, inciso I, alínea “a”

1.1. Emitir PARECER DE ALERTA ao senhor Josemar Machado Fernandes, Chefe do Poder Executivo Municipal de
Atílio Vivácqua, conforme demonstrado na Instrução Técnica Inicial 265/2018;

Parágrafo único. Se a despesa total com pessoal exceder
a 95% (noventa e cinco por cento) do limite, são vedados
ao Poder ou órgão referido no art. 20 que houver incorrido no excesso:
I - concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a qualquer título, salvo os derivados
de sentença judicial ou de determinação legal ou contratual, ressalvada a revisão prevista no inciso X do art. 37 da
Constituição;
II - criação de cargo, emprego ou função;
III - alteração de estrutura de carreira que implique aumento de despesa;
IV - provimento de cargo público, admissão ou contratação
de pessoal a qualquer título, ressalvada a reposição decorrente de aposentadoria ou falecimento de servidores das
áreas de educação, saúde e segurança;
V - contratação de hora extra, salvo no caso do disposto no
inciso II do § 6o do art. 57 da Constituição e as situações
previstas na lei de diretrizes orçamentárias.
Acolhida e providenciada a propositura, sugerimos o arquivamento dos autos, na forma do artigo 330, inciso IV, c/c
artigo 303 do Regimento Interno TCEES aprovado pela Resolução TC 261/2013.
Relatório de Gestão Fiscal Demonstrativo da Despesa
com Pessoal Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Município: Atílio Vivacqua
Poder: Executivo
Diário Oficial de Contas

(1) Nos demonstrativos elaborados no 1º e no 2º quadrimestres de cada exercício, os valores de restos a pagar não
processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses
valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e
somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.
Fonte: Consórcio(s) -(*) Caso o ente participe de mais de um Consórcio Público,
deverá ser informado, nos valores transferidos e nas despesas acima listadas, o total das transferências e despesas de
todos os Consórcios Públicos que executaram despesas com
pessoal, do qual o ente participe como membro consorciado.
(1) Nos demonstrativos elaborados no 1º e no 2º quadrimestres de cada exercício, os valores de restos a pagar não
processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses
valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e
somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.
(2) Total Valores Transferidos por Contrato de Rateio = (I) - (II)
Total Despesas Executadas = (Ia + Ib) - (IIa + IIb)
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 Decisão que submeto à sua consideração.

1.2. Arquivar os presentes autos, na forma do artigo 330,
inciso IV da Resolução TC 261/2013.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 18/07/2018 – 22ª Sessão Ordinária da
Primeira Câmara.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
(no exercício da presidência) e Sebastião Carlos Ranna de
Macedo (relator);
4.2. Conselheiros substitutos: Marcia Jaccoud Freitas.
5. Membro do Ministério Público Especial de Contas: Heron Carlos Gomes de Oliveira.
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
No Exercício da Presidência
Decisão 01725/2018-5
Processo: 02640/2018-4
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Representação

SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO

UG: PMMS - Prefeitura Municipal de Mimoso do Sul

Relator

Relator: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun

1. DELIBERAÇÃO

Representante: PETER NOGUEIRA DA COSTA

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 rawww.tce.es.gov.br

Responsável: ANGELO GUARCONI JUNIOR, GECEMAR PERUZINI, EVERALDO NEVES NETO CORTELETTI

Terça-feira, 31 de julho de 2018
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CONTROLE EXTERNO – FISCALIZAÇÃO REPRESENTAÇÃO –
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIMOSO DO SUL – CONVERTER EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL – CITAÇÃO DOS
RESPONSAVÉIS.

te, concedendo a medida cautelar, determinando a conversão dos autos em tomada de contas e determinando a oitiva do prefeito somente e a notificação do procurador municipal, nos seguintes termos:

da qual deverá ser extraída cópia integral para remessa ao
interessado, juntamente com o Termo de Notificação;

O CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN:

DECISÃO

Em resposta à notificação, o Procurador Geral do Município, apresentou esclarecimentos bem como procedeu a
juntada de documentos, não tendo sido registrado manifestação do prefeito municipal.

I RELATÓRIO
Tratam os presentes autos de Representação oferecida por
Vereador da Câmara Municipal de Mimoso do Sul, alegando a existência de irregularidades ocorridas no Município,
imputadas ao senhor Ângelo Guarçoni Junior, Prefeito Municipal.
O Representante alega que a Lei Municipal 2.419/2017,
publicada em 22/12/2017, que instituiu 13º salário para os
cargos de Prefeito e Vice-Prefeito, está eivada de vícios insanáveis, razão pela qual requer seja declarada a inconstitucionalidade da referida lei, bem como restituídos os valores recebidos pelo prefeito e vice prefeito municipal no
exercício de 2017.
Admitida a representação, conforme Decisão Monocrática
00456/2018-1, os autos foram encaminhados à Secretaria
de Controle Externo de Previdência e Pessoal (Secex-Previdência), que elaborou a Instrução Técnica Inicial 165/2018
onde foi sugerida a notificação do prefeito municipal, a expedição de medida cautelar determinando a suspensão
dos pagamentos de décimo terceiro subsídios a Prefeito e
Vice-Prefeito até que se julgue em definitivo a regularidade da Lei Municipal 2.419/2017 e a citação do prefeito e do
vice prefeito municipal.
Acompanhando em parte com os termos da manifestação técnica acima citada, o Plenário, proferiu Decisão
01135/2018-2, conforme voto proferido por este GabineDiário Oficial de Contas

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. CONCEDER MEDIDA CAUTELAR, para determinar ao
Prefeito de Mimoso do Sul, Sr. Ângelo Guarconi Junior que
SE ABSTENHA DE EFETUAR pagamento do décimo terceiro subsídio ao Prefeito e ao Vice-Prefeito no Município
de Mimoso do Sul, sob pena de multa pessoal e diária de
R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos dos artigos 211, 376 e
seguintes e 391, da Resolução TC 261/2013 c/c o art. 135,
IV, parágrafo 1º e 2º, da Lei Complementar Estadual 621,
de 8 de março de 2012; submetendo os autos ao rito sumário , nos termos do art. 376, do RITCCES;
2. DETERMINAR A CONVERSÃO DOS AUTOS EM RITO SUMÁRIO, nos termos do art. 183, parágrafo único, do RITCEES;
3. DETERMINAR A OITIVA do Prefeito, para que se pronunciem no prazo de até 10 (dez) dias, em conformidade com
o § 4°, do art. 125, da Lei Complementar 621/12 e o § 3º,
do art. 307, do RITCCES;
4. DETERMINAR ainda, a NOTIFICAÇÃO do Procurador Geral do Município de Mimoso do Sul, com base nos artigos
332 e 358, III, do RITCEES, para que, no prazo de 10 (dez)
dias, se manifeste sobre eventual e posterior arguição de
inconstitucionalidade da Lei Municipal 2.419, de 21 de dezembro de 2017, conforme item 3.1 da ITI 00165/2018-1,
www.tce.es.gov.br

5. DAR CIÊNCIA desta decisão ao senhor Peter Nogueira da
Costa, signatário da representação.

Ato contínuo, os autos foram encaminhados à Secex-Previdência para análise, tendo sido elaborado a Manifestação
Técnica 00535/2018-1, opinando pela conversão dos autos
em tomada de contas especial e pela citação do prefeito
municipal, nos seguintes termos:
2. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Levando em consideração a análise aqui procedida e a motivação adotada, sugere-se o prosseguimento da proposta
de Incidente de Inconstitucionalidade trazido no item 3.1
da Instrução Técnica Inicial 165/2018.
E, em sendo julgado procedente o Incidente, reitera-se o
teor da Instrução Técnica Inicial precedente, para o prosseguimento do feito em relação à irregularidade narrada no
item 3.3 da ITI 165/2018, na forma sugerida nos itens 3 e 4
da sua proposta de encaminhamento.
Em seguida, foram os autos encaminhados a este gabinete para análise.
II FUNDAMENTAÇÃO
Conforme disposto nos autos, existe indícios de que a lei
municipal aprovada pelo município de Mimoso do Sul
apresenta vícios que contradizem o disposto na norma
constitucional, quais sejam: (i) o Projeto de lei que instituiu
o décimo terceiro subsídio para o Prefeito e Vice-prefeito
foi deflagrado pelo Chefe do Poder Executivo e não pela
Terça-feira, 31 de julho de 2018
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Câmara, contrariando o disposto no artigo 29, V, da Constituição Federal; (ii) o ordenador de despesas não respeitou
a vacatio legis da lei e a anterioridade, realizando despesas
no exercício de 2017.
Instado a manifestar-se sobre a possível inconstitucionalidade da lei o procurador do município apresentou esclarecimentos, conforme se verifica nos autos.
Todavia, verifico que os responsáveis não foram citados para manifestarem sobre a possível inconstitucionalidade da
Lei Municipal nº 2.419/2017 bem como sobre a possível
restituição dos valores recebidos.
Sendo assim, nos termos da Manifestação Técnica
00535/2018, voto pela conversão dos autos em Tomada
de Contas Especial em face da existência de indícios de irregularidades que implicam em dano ao erário e pela citação dos agentes responsáveis, para que, na medida e proporção da responsabilidade de seus atos, apresentem as
razões de justificativa, no prazo de 30 (trinta) dias, com base no artigo 56, III, da LC 621/2012 e artigo 157, II do RITCEES deste Tribunal.
III PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO
Ante o exposto, acompanhando o entendimento da área
técnica, e VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a
seguinte minuta de Decisão que submeto à sua consideração.
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Conselheiro Relator
1. DELIBERAÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do processo TC2640/2018, DECIDEM os Srs. Conselheiros do Tribunal de
Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão da Câmara,
à unanimidade, nos termos do voto do relator, Conselheiro
Diário Oficial de Contas

Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun:
1.1. CONVERTER o presente processo em tomada de contas especial, nos termos do artigo 57, IV, c/c 115, caput,
da Lei Complementar 621/2012 e do artigo 207, VI c/c art.
317, caput e §2º, do Regimento Interno do Tribunal de
Contas do ES, aprovado pela Resolução TC 261/2013, em
razão do dano ao erário configurado nos indícios de irregularidades apontados;
1.2. CITAR os responsáveis senhores Ângelo Guarconi Junior e Gecemar Peruzini, nos termos do artigo 56, III da Lei
Complementar 621 de 8 de março de 2012 e 157, II do RITCEES, para que, no prazo de 30 (trinta) dias improrrogáveis, apresente alegações de defesa, bem como documentos que entender necessários, em razão da irregularidade
apontada com possível responsabilização do representado pela prática de atos de improbidade administrativa e de
ressarcimento, conforme descriminado no quadro adiante:
RESPONSÁVEl
subitens/ IRREGULARIDADES
ANGELO GUARCONI 2.3 Pagamento irregular de 13º venciJUNIOR –
mento a agentes políticos
Prefeito Municipal
Valor total a ressarcir R$ 18.266,00 ou
5.732,308 VRTE
GECEMAR PERUZINI Pagamento irregular de 13º vencimen- Vice-Prefeito Muni- to a agentes políticos
cipal
Valor total a ressarcir R$ 6.466,00 ou
2.029,19 VRTE

1.3. DAR CIÊNCIA aos responsáveis que lhes é assegurado o direito de sustentação oral quando do julgamento do
processo, conforme disposto no art. 61, parágrafo único,
da Lei Complementar, 621/2012 e que as demais notificações processuais, inclusive da inclusão deste processo em
pauta de sessão da câmara, serão feitas mediante publicação no Diário Eletrônico, conforme art. 359, III, do Regimento Interno desta Corte.
www.tce.es.gov.br

1.4. DAR CIÊNCIA aos responsáveis que não cabe recurso da decisão que determinar a CITAÇÃO, na forma do art.
153, inciso II, da Lei Complementar 621/2012 e 398, II do
Regimento Interno;
1.5. DAR CIÊNCIA aos responsáveis de que a comunicação
dos atos processuais ter-se-á como realizada quando confirmada por recibo assinado por pessoa encarregada de receber correspondência ou, conforme o caso, por membro
da família ou empregado do responsável ou do interessado, na forma do inciso I, do § 1º, do Artigo 64, da Lei Complementar 621/2012 e art. 359, § 2º, I do Regimento Interno.
1.6. ENCAMINHAR aos responsáveis cuja citação ora se determina, cópia da Manifestação Técnica nº 0535/2018-1 e
da ITI 0165/2018-1 juntamente com os termos de citações,
preferencialmente em mídia digital.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 25/07/2018 – 23ª Sessão Ordinária da
Primeira Câmara.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
(no exercício da presidência/relator);
4.2. Conselheiros substitutos: Marcia Jaccoud Freitas e
Marco Antonio da Silva (convocado).
5. Membro do Ministério Público Especial de Contas: Heron Carlos Gomes de Oliveira.
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
No Exercício da Presidência
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Atos da 2ª Câmara

2 a CÂMARA

Outras Decisões - 2ª Câmara
NOTIFICAÇÃO do conteúdo dispositivo da(s) Decisão(ões)
abaixo, nos termos do artigo 66, parágrafo único, da Lei
Complementar nº 621/2012, encontrando-se os autos na
Secretaria Geral das Sessões no Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo.
COMPOSIÇÃO DA 2a CÂMARA
Decisão 01726/2018-1
Conselheiros
Sérgio Manoel Nader Borges - Presidente
Domingos Augusto Taufner

Processos: 10332/2016-2, 09992/2016-6
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Denúncia
UG: PMSM - Prefeitura Municipal de São Mateus

Conselheiros-substitutos
João Luiz Cotta Lovatti

Relator: Sérgio Manoel Nader Borges
Denunciante: Identidade preservada
Responsável: AMADEU BOROTO

Ministério Público Especial de Contas

CONTROLE EXTERNO – FISCALIZAÇÃO – DENÚNCIA – CONHECER – INDEFERIMENTO DE CAUTELAR – CONVERTER
EM DILIGÊNCIA – NOTIFICAÇÃO EM 30 DIAS.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER
BORGES
RELATÓRIO

SESSÕES
Quartas-feiras às 10 horas

Diário Oficial de Contas

Tratam os autos de Denúncia com pedido de medida cautelar formulada em face do ex-prefeito do Município de
São Mateus, Sr. Amadeu Boroto, sob a alegação de suposto descumprimento ao art. 21, parágrafo único, da Lei de
Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/2000),
em vista da nomeação de 93 candidatos aprovados em
cadastro de reserva previsto no Edital do Concurso Público nº 001/2015, realizado em 09/09/2015, dentro do prawww.tce.es.gov.br

zo de 180 dias anteriores ao final de seu mandato, bem
como, descumprimento a vários alertas deste Tribunal referente o limite de despesas com pessoal, infringindo os
artigos 19 e 20 da LRF.
Tramita em apenso os autos TC 9992/2016 que trata de
Representação proposta pelo PTC – Partido Trabalhista
Cristão requerendo Pedido de Inspenção Extraordinária
noticiando possível infringência da Lei de Responsabilidade Fiscal relativo a aumento de despesa com pessoal citando Parecer de Alerta deste tribunal.
Encaminhados os autos TC 9992/2016 a unidade técnica, esta por meio de Manifestação nº 402/2017 opinou
no sentido de não receber a presente Representação em
razão de já existir apreciação da matéria nos autos TC10.332/2016 e TC 4.547/2016 evitando um bis in idem.
O Ministério Público de Contas dissentindo da equipe técnica, pugnou pelo CONHECIMENTO e APENSAMENTO da
presente denúncia aos autos do processo TC 10.332/2016
para que se permita o julgamento simultâneo dos mesmos, baseando-se pela instrução técnica já em trâmite
nos referidos autos (processo TC 10.332/2016), haja vista os presentes procedimentos serem conexos, com fulcro no artigo 55, § 1º3 do CPC c/c artigo 277 e 280 do Regimento Interno do Tribunal de Contas.
Conforme noticiado nos autos, o Processo TC 9992/2016
trata de matéria analisada nos autos TC 10332/2016, onde acolhendo manifestação ministerial foi promovido o
apensamento dos autos, conforme se verifica no evento
63 constante do histórico inserto no etcees.
Encaminhados os autos TC 10332/2016 a Secex Previdência, esta por meio de Manifestação Técnica nº 122/2017
(evento 19), entendeu:
Terça-feira, 31 de julho de 2018

28

ATOS DA 2a CÂMARA

Pelo não recebimento da representação em razão de ausência de endereço e se conhecida for, deve ser em parte
em razão de que há processo específico tratando de descumprimento de Parecer de Alerta;
Não conhecer da medida cautelar devido à ausência do
perigo da demora, pois inexiste risco de ineficácia do provimento do mérito em virtude de: (i) ausência, a princípio, de comprovação nos autos de aumento de despesa;
(ii) ausência de comprovação de cessação de dos contratos temporários decorrente da nomeação dos servidores
efetivos; (iii) nova contratação pelo atual prefeito em designação temporária de 237 servidores de diversos cargos
na área de educação, que também poderia acarretar aumento de despesa e descumprimento de TAC não trazendo prejuízo de difícil reparação ao Prefeito eleito.
Observando o Coordenador da SECEXPrevidência a ausência de endereço na representação, informo que através de número de CPF informa que obteve o endereço
constante da receita federal.
Encaminhado os autos ao MPC, este por meio de parecer
nº 1344/2017 (evento 25) entendeu sanada a ausência de
endereço, pugnando pela citação do Sr. Amadeu Boroto –
Prefeito na época dos fatos, e reforçou o pedido de fim do
sigilo da denúncia (TC 10332/2016) e expedição de ofício
à Promotoria Criminal de São Mateus ante a possível infringência ao artigo 359-G do Código Penal.
Em DECM nº 451/2017 (evento 27) determinei a citação
dos responsáveis, encaminhando cópia da ITI para apresentação de justificativa.
Consoante se verifica dos Termos de Citação nº 640/2017
e 641/2017, foram citados os Senhores Amadeu Boroto e
Daniel Santana Barbosa.
Diário Oficial de Contas

Por meio de petição o Sr. Daniel Santana Barbosa requereu dilação de prazo em razão da busca de elevado contingente de informações e documentos, o que foi deferido por meio de DECM nº 2093/2017 (evento 40)., devidamente publica em 22/12/2017.

II.1 - DO RECEBIMENTO:

Conforme Despacho nº 16862/2018, o Sr. Daniel Santana Barbosa não apresentou justificativas e documentos.

Compulsando os autos, vejo que as peças foram instruídas com clareza; possui informações acerca dos fatos; documentação inicial instrutória, bem como qualificação satisfatória do denunciante e representante, cumprindo ao
meu sentir todos os artigos da LC 621/12.

Os autos foram encaminhados à unidade técnica para instruir onde por meio de Instrução Técnica Conclusiva nº
1783/2018, sugeriu a mantença da irregularidade e aplicação de multa ao Sr. Amadeu Boroto, antes porém, fez
duas ponderações:
Não houve apresentação de justificativa e documentos
por parte do Sr. Amadeu Boroto, contudo foram levados
em considerações os argumentos trazidos em sede de justificativa prévia;
A citação do Sr. Daniel Santana Barbosa mostrou-se equivocada em razão de que não foi imputada irregularidade
ao mesmo.
Nos termos regimentais, o MPC em parecer ministerial nº
2249/2018 (evento 52) anuiu todos os termos da ITC nº
1783/2018.
Pois bem, neste momento, observo que os presentes autos não se encontram maduro para julgamento diante da
ausência de documentos necessários para os esclarecimentos dos fatos, o que, por si só demanda diligência para futura apreciação.
Antes, porém, observo que os autos não foi saneado, o
que também prejudica a análise processual do mesmo,
nesse contexto passo a manifestação:
II - SANEAMENTO DOS AUTOS:
www.tce.es.gov.br

Em se tratando de Denúncia e Representação necessária
se faz a apreciação dos requisitos autorizadores de seu conhecimento nos moldes do artigo 93, 94 e seus incisos e
art. 99, §§1º e 2º da Lei Complementar nº 621/12.

II.2 - DA MEDIDA CAUTELAR:
Passando à análise do pedido de concessão de medida
cautelar, verifico que, foi imputada possível infringência
ao parágrafo único do artigo 21 da LRF ao Sr. Amadeu Boroto - que proíbe aumento de despesa com pessoal nos
180 dias que antecedem o encerramento do mandado.
Em justificativa prévia, o Sr. Amadeu Boroto informa que
promoveu a nomeação de candidatos aprovados em concurso público em cumprimento ao TAC firmado em 2015
com o MPE, bem como, noticia ajuizamento de ação judicial visando a obrigatoriedade de nomeação e servidor
por concurso público em andamento.
Como bem ressaltado pela equipe técnica, pelos documentos carreados aos autos não se teve como apurar o
aumento de despesa, isto é, se houve exoneração dos servidores contratados visando a nomeação dos aprovados
em concurso público.
Não bastasse, ressaltou a unidade técnica que o sucessor
do Sr. Amadeu Boroto promoveu novas contratações em
designação temporária de 237 servidores de diversos cargos na área de educação, o que também poderia acarretar aumento de despesa e descumprimento de TAC não
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trazendo prejuízo de difícil reparação ao Prefeito eleito.
Diante destas constatações, atendo-me aos requisitos autorizadores da medida cautelar e, diante da prévia justificativa apresentada, não me parece pertinente a concessão da liminar pretendida.
Ainda que a concessão de medida cautelar não exija juízo de certeza, mas sim da mera probabilidade de que o
alegado pelo Representante seja plausível, não reputo inicialmente, presente a plausibilidade do direito alegado,
materializado na fumaça do bom direito, primeiro requisito para a concessão da medida cautelar suspensiva por
parte desta Corte de Contas, pois, vejo que no caso concreto, a ausência de demonstração efetiva de aumento de
despesa com infringência ao parágrafo único do artigo 21
da LRF.
Quanto ao segundo requisito, qual seja, a configuração
do perigo da demora entendo, também não estar presente, pois os fatos ocorreram em 2016 sendo que posteriormente a suposta infringência à LRF, houve contratação
temporária pelo atual Prefeito, o que pode levar a conclusão de que não houve aumento de despesa.
Assim, sou pelo INDEFERIMENTO DA MEDIDA CAUTELAR,
prosseguindo o feito no rito ordinário.
II.3 - DA CITAÇÃO:
Compulsando os autos, acolhendo a Manifestação Técnica 122/2017, por meio de DECM nº 451/2017 determinei
a citação do responsável nos termo da da ITI nº 60/2017,
onde imputou responsabilidade ao Sr. Amadeu Boroto em
razão de nomeação de servidores efetivos com suposto
aumento de despesa de pessoal nos 180 dias anteriores
ao término do mandato, infringindo a LRF.
Encaminhado os autos à SGS esta promoveu a citação inDiário Oficial de Contas

devida do Sr. Daniel Santana Borges, motivo pelo qual imperioso tornar sem efeito a citação em razão da ausência
de responsabilidade não sendo passível de julgamento de
contas nestes autos.

laridade ou ilegalidade, serão públicos os demais atos do
processo, assegurando-se aos denunciados oportunidade de ampla defesa, e preservando-se a identidade do denunciante até decisão definitiva sobre a matéria”.

Lado outro, visualizo no evento 32 que o Sr. Amadeu Boroto foi citado através da Sra. Milena Guimarães Boroto
– filha - nos termos do art. 64, §1º, I do artigo 64 da Lei
Complementar nº 621/2012.

Como já externei meu posicionamento, não me convenci que os autos estejam maduros para julgamento em razão de ausência de documentos necessários para o deslinde da questão.

Consoante se verifica do Despacho nº 31348/2018 –
evento 55, o NCD informa que não foi protocolizada documentação em nome do Sr. Amadeu Boroto em resposta
à DECM nº 451/2017.

Assim, deixo de acolher a sugestão técnica e ministerial
mantendo-se o sigilo da presente denúncia consoante estabelece o artigo 180 do RITCEES.

Feita esta observação, Decreto, nos termos do art. 361 do
RITCEES, a revelia do Sr. Amadeu Boroto.

A equipe de auditoria ao elaborar a ITI nº 60/2017 pugnou pela remessa de expedição de ofício ao Ministério
Público Estadual, em virtude de eventual infringência ao
artigo 359-G do Código Penal.

II.4 – DA DECRETAÇÃO DE FIM DO SIGILO:
A unidade técnica ao elaborar a ITI nº 60/2017, acompanhada pelo entendimento ministerial, entendendo que
houve a ocorrência da irregularidade referente à nomeação de servidores efetivos com aumento de despesa com
pessoal nos 180 dias anteriores ao término do mandato,
pugnou preliminarmente pela decretação do fim de sigilo da denúncia, com espeque no parágrafo único do artigo 180 do RITCEES.

II.5 – DO ENCAMINHAMENTO AO MPE:

Em razão de que os autos ainda se encontram em fase de
julgamento nesta Corte de Contas, sem restar, até o presente momento, a configuração da irregularidade apontada inicialmente, entendo que, nesta oportunidade, não
se faz efetiva a remessa de ofício ao MPE conforme proposto.
II.6 – DA NECESSIDADE DE DILIGÊNCIA:

Depreende dos autos que diante da ausência de documentos constantes dos autos, impossível, nesta oportunidade, afirmar que houve aumento de despesa com pessoal com infringência ao parágrafo único do artigo 21 da
LRF, pelas razões já esposadas quando da apreciação da
cautelar pretendida.

Pois bem. Analisando os autos, assim como os documentos que foram até então juntados, verifico que a análise
da irregularidade apontada pela área técnica, enfatizadas pelo Parquet, encontram-se prejudicadas por falta de
comprovação probatória suficiente para esclarecer a verdade real dos fatos.

Nesse passo, estabelece o parágrafo único do artigo 180
da Resolução 261/13 que:

Assim, buscando-se a verdade material dos acontecimentos, não há dúvida de que necessário se faz que, objetivando o máximo de aproximação com a certeza e a tutela

“Reunidas as provas que indiquem a existência de irreguwww.tce.es.gov.br
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do interesse público, a realização de diligência destinada
à escorreita instrução deste processo, conforme preleciona o artigo 288, VI do RITCEES.
Isto posto, verificando a imprescindibilidade e pertinência
de serem apresentados aos autos documentos que informem 1- o efetivo cumprimento do TAC elaborado no exercício do ano de 2015; 2- a listagem dos servidores exonerados dos cargos temporários em vista do Concurso Público 001/2015; 3- a listagem dos servidores aprovados no
referido Concurso, que ocuparam os cargos que se destinavam aos temporários; 4- informação se ainda existem
servidores ocupantes de cargos temporários atualmente
neste Município, a fim de que se comprove o atendimento
desta municipalidade ao TAC e a Ação Civil Pública; 5- listagem da remuneração recebida pelos atuais servidores
efetivos, comparativamente com a que era recebida anteriormente pelos ocupantes temporários, com o fito de
se analisar se houve ou não aumento de despesa, 6- apresentação de documento/portaria ou termo de rescisão de
contrato que indique que houve, de fato, a exoneração
dos servidores temporários; 7- se os candidatos aprovados no cadastro de reserva ocuparam os cargos vagos dos
servidores temporários que foram exonerados.
Ante o exposto, diante das considerações acima apontadas, visualizando a necessidade de saneamento dos autos, VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a seguinte proposta de deliberação que submeto à consideração.
SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Conselheiro Relator
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
24ª SESSÃO PLENÁRIA da 2ª CÂMARA 25/07/2018
DISCUSSÃO DO PROCESSO TC-10332/2016-2
Diário Oficial de Contas

RELATOR: CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES

trução dos autos e que seja levantado o sigilo do processo. Muito obrigado!

O SR. PROCURADOR HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA – Senhor presidente, o saneamento que vossa excelência está propondo no processo é posterior à instrução técnica, toda a instrução dos autos; posterior à instrução técnica inicial; posterior à instrução técnica conclusiva, o gestor manteve-se revel; posterior à manifestação do Ministério Público de Contas. Entendo que esse
saneamento, neste momento, haveria prejuízo para duração razoável do processo. O gestor já se mostrou revel, já
deu demonstração de desejo de, em nenhum momento,
vir aos autos. Não trouxe nenhum argumento. Os elementos constantes dos autos, por si só, já são suficientes para
proferir julgamento. Então, peço que vossa excelência reconsidere essa questão até porque haveria prejuízo tanto
na manifestação técnica quanto no Ministério Público de
Contas. Ou seja, terminou-se a instrução e está se promovendo o saneamento no momento do voto. Outra questão que solicito a vossa excelência é o levantamento do sigilo dos autos. Trata-se de nomeação de concursados em
cadastro de reserva, 180 dias antes do término do mandato do prefeito. É uma questão que não tem razão de ser
mantido o sigilo. Todos os processos que tramitam no Tribunal de Contas tratam, integralmente, de questões públicas, não se trata de questões privadas aqui. Se, por um
lado, temos o Regimento Interno, que dá suporte legal para que seja mantido o sigilo dos autos; temos, por outro
lado, a lei de acesso à informação, que é uma norma federal, e temos a Constituição Federal, que preconiza publicidade como regra e o sigilo como exceção. Então, estou
pedindo a vossa excelência que reconsidere esse pedido
de diligência. Entendemos que está esgotada toda a ins-

O SR. PRESIDENTE, CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES – Agradeço a participação de vossa excelência. O voto saneador do processo é em busca da verdade
real. Então, mantenho o voto. Em discussão. Em votação.

www.tce.es.gov.br

O SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER –
Com o relator.
O SR. CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI – Presidente, acompanho vossa excelência,
fazendo ressalva quanto à quebra do sigilo. Porque entendo, mediante manifestação do Ministério Público – que
entendo apropriada – que seja levantado o sigilo por conta da transparência. (Final)
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, em:
1.1. CONHECER a Denúncia – TC 10332/2016 e Representação – TC 9992/2016 por restarem presentes os requisitos constantes do artigo 93, 94 e seus incisos e art. 99,
§§1º e 2º da Lei Complementar nº 621/12.
1.2. INDEFERIR a cautelar por não restarem presentes os
pressupostos específicos para sua concessão nos termos
do presente voto;
1.3. TORNAR SEM EFEITO a citação relativa ao Sr. Daniel
Santana Barbosa nos termos do presente voto;
1.4. DECRETAR a revelia do Sr. Amadeu Boroto;
1.5. NÃO CONCEDER, por ora, a decretação de quebra do
sigilo da presente Denúncia e encaminhamento de ofício
Terça-feira, 31 de julho de 2018

31

ATOS DA 2a CÂMARA

ao MPE noticiando os fatos, conforme narrado acima;
1.6. CONVERTER O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA com a
consequente expedição de notificação, para que no prazo de 30 (trinta) dias, o atual Prefeito do Município de São
Mateus apresente os documentos e informações acima
listados, com o fito de se comprovar o efetivo atendimento acordado entre esta municipalidade e o Ministério Público através do TAC emitido em 2015, esclarecendo se
houve ou não aumento de despesa em relação ao chamamento dos candidatos aprovados no cadastro de reserva
do referido concurso público realizado em 2015, destinados a substituição dos servidores supostamente exonerados (temporários), permitindo, assim, aprofundar a análise do caso em apreço, na forma do art. 288, VI do RITCEES, em consonância com o artigo 63, inciso III, da Lei Complementar nº 621/2012.
2. Por maioria. Nos termos do voto do relator. Parcialmente vencido o conselheiro substituto João Luiz Cotta
Lovatti, que votou pelo levantamento do sigilo dos autos,
acompanhando o MPEC em sessão.
3. Data da Sessão: 25/07/2018 – 24ª 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.
5. Membro do Ministério Público: Heron Carlos Gomes de
Oliveira.
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente

Diário Oficial de Contas
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