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ATOS DA PRESIDÊNCIA

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

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

Atos da Presidência

centavos), por inexigibilidade de licitação, com fundamento no art. 25, I c/c art. 13, VI da Lei 8.666/93.

Quinto Termo Aditivo

Vitória/ES, 11 de outubro de 2018.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente

Contrato nº 013/2015
Processo TC-9474/2014
CONTRATANTE: Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo.
CONTRATADA: Novo Horizonte Conservadora Ltda - EPP.
OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº
013/2015, que versa sobre a prestação de serviço de limpeza, conservação e higienização predial para atender o edifício sede do Tribunal de Contas do Estado do Espirito Santo,
compreendendo o fornecimento do material de consumo e
equipamentos.
VIGENCIA: 12 (doze) meses, a partir de 05 de novembro de
2018.
Vitória/ES, 09 de outubro de 2018.
Conselheiro SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
TERMO DE RATIFICAÇÃO
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
Processo TC nº 6094/2018-1
Em cumprimento ao art. 26 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, o Excelentíssimo Senhor Presidente do TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no
uso de suas atribuições legais, torna público que nos autos do Processo TC nº 6094/2018-1, RATIFICOU a contratação da empresa Zênite Informação e Consultoria S/A, referente à aquisição de assinatura anual do Portal Web Regime de Pessoal e Lei Anotada.Com, para o período de setembro/2018 e agosto/2019, no valor total de R$ 2.778,24
(dois mil, setecentos e setenta e oito reais e vinte e quatro
www.tce.es.gov.br

PORTARIA 434-P, DE 11 DE OUTUBRO DE 2018.
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO
ESPÍRITO SANTO, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 13, inciso IV da Lei Complementar Estadual 621, de 8
de março de 2012,
RESOLVE:
designar o servidor DURVAL SENNA DA SILVA, matrícula nº
203.694, ocupante do cargo efetivo de auditor de controle
externo, para ocupar a função gratiﬁcada FG-5 na Secretaria de Tecnologia da Informação - STI, substituindo o coordenador BRUNO AUGUSTO GARCIA DA SILVA, matrícula nº
203.620, afastado da referida função por motivo de férias,
no período de 15/10/2018 a 29/10/2018.
SERGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Conselheiro-presidente
PORTARIA 435-P, DE 11 DE OUTUBRO DE 2018.
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 ELIANA MARA RODRIGUES FRANÇA,
matrícula nº 202.693, ocupante do cargo efetivo de assistente técnico, para ocupar a função gratiﬁcada FG-5 na Ouvidoria, substituindo a coordenadora ALICE MARIA MOREIRA SALLES, matrícula nº 202.677, afastada da referida
função por motivo de férias, no período de 15/10/2018 a
13/11/2018.
Terça-feira, 16 de outubro de 2018
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SERGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Conselheiro-presidente
PORTARIA 436-P, DE 11 DE OUTUBRO DE 2018.
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO
ESPÍRITO SANTO, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 13, inciso IV da Lei Complementar Estadual 621, de 8 de
março de 2012,
RESOLVE:
designar o servidor ANDRÉ GUSTAVO COELHO DE ALMEIDA, matrícula 203.523, para exercer o cargo em comissão
de Secretário da Secretaria de Tecnologia da Informação,
substituindo o servidor KLAYSON SESANA BONATTO, matrícula 203.132, afastado do cargo por motivo de férias, no período de 15/10/2018 a 29/10/2018.
SERGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Conselheiro-presidente
PORTARIA 437-P, DE 11 DE OUTUBRO DE 2018.
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO
ESPÍRITO SANTO, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 13, inciso IV da Lei Complementar Estadual 621, de 8 de
março de 2012,
RESOLVE:
designar o servidor JOSE CARLOS CAMPANA FILHO, matrícula nº 203.531, ocupante do cargo efetivo de auditor de
controle externo, para ocupar a função gratiﬁcada FG-3 na
Secretaria de Tecnologia da Informação (STI), substituindo o
coordenador ANDRÉ GUSTAVO COELHO DE ALMEIDA, matrícula nº 203.523, afastado da referida função por motivo
de substituição do secretário, no período de 15/10/2018 a
29/10/2018.
SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Conselheiro-presidente
www.tce.es.gov.br
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Atos do Plenário

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
Rodrigo Coelho do Carmo
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 02647/2018-1
Processo: 06379/2018-5
Classiﬁcação: Controle Externo - Fiscalização – Representação
UG: CMV - Câmara Municipal de Vitória
Relator: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
Responsável: VINICIUS JOSE SIMOES
Representante: MINISTERIO PUBLICO DE CONTAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTAÇÃO – 2018 – CONHECER – INDEFERIR
CAUTELAR – ENCAMINHAR PARA RITO ORDINÁRIO –
TRAMITAÇÃO PREFERENCIAL
O EXMO.SR.CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA
DE MACEDO
1 RELATÓRIO

SESSÕES
Terças-feiras às 14 horas

Versam os presentes autos sobre Representação, formulada pelo Ministério Público Especial de Contas em 09 de
agosto de 2018, protocolo n.12028/2018, em face do Senhor Vinicius José Simões, Presidente da Câmara Municipal de Vitória, supostas irregularidades ilegalidades em
publicidade com indícios de promoção pessoal.
Alega o representante que o representado fez publicar,

www.tce.es.gov.br

por meio de outdoors espalhados pela capital, a posição
da Câmara Municipal de Vitória como 1º lugar em transparência, segundo este Tribunal de Contas. Argumenta,
ainda, o representante, que o fato divulgado visa enaltecer a gestão do representado, sem o necessário caráter
educativo, informativo ou de orientação social. Requer
antecipação da tutela, com concessão de medida liminar
determinando ao Senhor Vinícius José Simões, sob pena
de multa diária de R$1.000,00 (hum mil reais), e que se
abstenha imediatamente de efetuar novas contratações
de outdoor e, no prazo de 10 dias, providencie a retirada
de toda e qualquer forma de divulgação.
Ante a ausência de elementos fáticos e de direito suﬁcientes e capazes de formar juízo de convicção sumária
no atendimento dos requisitos da cautelar, decidi notiﬁcar o Sr. Vinícius José Simões – Presidente da Câmara
Municipal de Vitória, para apresentar justiﬁcativas e documentação que entendesse necessários no prazo de 5
(cinco) dias, conforme Decisão Monocrática 1358/2018,
na forma do art. 307, §1º do RITCEES.
Devidamente notiﬁcado, o senhor Vinícius José Simões
manifestou-se conforme Defesa/Justiﬁcativa 1094/2018
e Peça Complementar 14793/2018.
Após os tempestivos esclarecimentos juntados aos autos, esses foram encaminhados para a SECEX - Meios que
apresentou a Manifestação Técnica 732/2018 onde analisa os autos e propõe:
“[...]
3. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Ante o exposto, submetemos à consideração superior a
seguinte proposta de encaminhamento:
3.1 – Indeferir a medida cautelar, visto que não restaTerça-feira, 16 de outubro de 2018
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ram demonstrados os requisitos gerais autorizadores para sua concessão;

conforme abaixo:

3.2 – Determinar que os presentes autos caminhem sob
o rito ordinário, face à ausência dos pressupostos constantes do artigo 306 do RITCEES.

Os pressupostos de concessão da cautelar são aqueles
dispostos no artigo 376 do RITCEES, aprovado pela Res.
261/13:

3.3 – Nos termos do art. 307, § 3º, do RITCEES a determinação de oitiva da parte.

Art. 376. No início ou no curso de qualquer processo, o
Tribunal poderá, de ofício ou mediante provocação, com
ou sem a oitiva da parte, determinar medidas cautelares,
observado o rito sumário previsto nos arts. 306 a 312
deste Regimento, desde que presentes os seguintes requisitos:

[...]”
É o relatório.
2 FUNDAMENTAÇÃO
Compete ao Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, diante de eventual ilegalidade, a adoção de providências para o ﬁel cumprimento da lei, bem como a sustação de ato impugnado.
O art. 124, caput e o parágrafo único da Lei Orgânica do
Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo descreve
que no início ou no curso de qualquer processo, havendo fundado receio de grave lesão ao erário ou a direito
alheio e de risco de ineﬁcácia da decisão de mérito, esta
Corte de Contas poderá, de ofício ou mediante provocação, com ou sem a oitiva da parte, determinar medidas
cautelares. Inclusive, em caso de comprovada urgência,
as medidas cautelares poderão ser determinadas por decisão do Relator.
A análise do substrato conceitual do deferimento da medida cautelar está relacionada aos requisitos que a doutrina denomina como fumus boni juris e o periculum in
mora, indispensáveis para concessão de liminar nesta
espécie de procedimento.
A SECEX - Educação e Segurança elaborou a análise técnica desses requisitos na Manifestação Técnica 732/2018,

2. DOS PRESSUPOSTOS CAUTELARES

I - fundado receio de grave lesão ao erário ou a direito
alheio; e
II - risco de ineﬁcácia da decisão de mérito.
O inciso I trata do fumus boni iuris, comumente denominado pela doutrina de fumaça do bom direito, deﬁnido
como juízo de probabilidade de existência do direito. Esse é o entendimento de Marinoni e Arenhart:
Para obter a tutela cautelar, o autor deve convencer o
juiz de que a tutela do direito provavelmente lhe será
concedida. A admissão de uma convicção de verossimilhança, como suﬁciente à concessão da tutela cautelar,
decorre do perigo de dano e da consequente situação
de urgência, a impor solução e tutela jurisdicional imediatas.
A tutela cautelar é incompatível com o aprofundamento
do contraditório e da convicção judicial, uma vez que estes demandam porção de tempo que impede a concessão da tutela de modo urgente.
Já o inciso II trata do periculum in mora, deﬁnido pela
doutrina como a irreversibilidade da situação em face
www.tce.es.gov.br

da futura resolução de mérito. São os entendimentos de
Alexandre Freitas Câmara:
Como dito anteriormente, o fomos boni iuris não é requisito suﬁciente para a concessão da medida cautelar.
Outro requisito é exigido, e a ele se dá, tradicionalmente, o nome de periculum in mora (ou seja, perigo na demora). Isto porque, como sabido, a tutela jurisdicional
cautelar e modalidade de tutela de urgência, destinada
a proteger a efetividade de um futuro provimento jurisdicional, que esta diante da iminência de não alcançar
os resultados práticos dele esperados. E esta situação de
perigo iminente que recebe o nome de periculum in mora, sendo sua presença necessária para que a tutela cautelar possa ser prestada pelo Estado-Juiz. (...)
Assim sendo, toda vez que houver fundado receio de
que a efetividade de um processo venha a sofrer dano
irreparável, ou de difícil reparação, em razão do tempo
necessário para que possa ser entregue a tutela jurisdicional nele buscada, estará presente o requisito do periculum in mora, exigido para a concessão da tutela jurisdicional cautelar.
Com base nessas informações, passa-se à análise da situação fática. O representante alega, em resumo, a elaboração de propagandas com promoção pessoal, nas quais
se informou que a Câmara de Vitória ocupou o primeiro
lugar em transparência, tendo por fonte os relatórios do
Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo.
Sequencialmente formulou os seguintes pedidos:
2 - LIMINARMENTE, seja DETERMINADO ao Presidente da Câmara Municipal de Vitória, Sr. VINÍCIUS JOSÉ SIMÕES, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (um mil
reais), que:
Terça-feira, 16 de outubro de 2018
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2.1 - Imediatamente se abstenha de efetuar novas contratações para colocação de outdoors;
2.2 – em até10 (dez) dias, a contar da sua notiﬁcação,
providencie a retirada/cancelamento de toda e qualquer
forma de divulgação do informe promocional;
2.3 - em até 30 (trinta) dias junte aos autos as notas de
empenho, liquidação e pagamentos de todos os serviços contratados para colocação dos outdoors, visando a
ulterior liquidação do proveito ilicitamente acrescido ao
patrimônio e o prejuízo ao erário público municipal.
Das informações prestadas pelo notiﬁcado, extrai-se que
a “publicidade questionada já foi realizada e não haverá
nova publicação do material publicitário questionado”.
Alegou que o material publicitário foi veiculado no período de 9 de julho a 5 de agosto e também que não haverá nova divulgação do material.
Com base nessas aﬁrmações, não resta caracterizado o
periculum in mora, tendo em vista que o indício de irregularidade não será perpetuado.
Para a análise do fumus boni Iuri faz-se necessário caracterizar a publicidade como promoção pessoal ou não,
tendo em vista que somente será veriﬁcada a irregularidade se ﬁcar entendido que os outdoors veicularam informações que promoviam a ﬁgura de algum vereador
da Câmara de Vitória, ou de seu Presidente. Ocorre que
tal análise é própria de um juízo aprofundado, incompatível com a cognição sumária dos pedidos cautelares.
Sumariamente, foi encontrado no Sistema Mapjuris o
PARECER/CONSULTA TC-010/2005, cujo excerto se colaciona a seguir:
(...) Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
Processo TC-792/2005, em que o Presidente da Câmara

Municipal de Vila Pavão, (...), formula consulta a este Tribunal, nos seguintes termos: 1 - É possível a criação por
uma Câmara Municipal de um informativo próprio para
divulgação de suas matérias legais, institucionais e trabalhos dos vereadores? 2 - Sendo positiva a resposta acima, dito informativo deve ser instituído por lei? 3 - Atos
oﬁciais, como por exemplo, relatório de gestão ﬁscal, podem nele ser publicados e alcançar os efeitos de publicidade que a legislação pertinente exige? 4 - Qual a periodicidade que o informativo deve possuir? 5 - É possível a
publicação de fotos de edis? Em que situações? 6 - É necessário que esse informativo tenha estrutura administrativa completa, inclusive com proﬁssional da área de
jornalismo para assiná-lo?
(...) a) É possível a criação por uma Câmara Municipal
de um informativo próprio para divulgação de suas matérias legais, institucionais e trabalhos dos vereadores?
Sim, cabendo a ressalva de que as matérias a serem divulgadas devem se referir às atividades institucionais da
Câmara (função legislativa e ﬁscalizatória) e do trabalho
dos vereadores coletivamente considerados.
b) Sendo positiva a resposta acima, dito informativo deve ser instituído por lei? Não. Sua instituição pode se dar
por simples ato administrativo expedido pelo órgão especiﬁcado no regimento interno da Câmara (Mesa Diretora ou Presidente da Câmara).
c) Atos oﬁciais, como por exemplo, relatório de gestão
ﬁscal, podem nele ser publicados e alcançar os efeitos
de publicidade que a legislação pertinente exige? Podem
ser publicados, mas não é razoável o entendimento de
que os mesmos possam alcançar os mesmos efeitos da
legislação pertinente, por ser de difícil comprovação a
efetivo alcance do mesmo a todas as camadas da popuwww.tce.es.gov.br

lação como forma de se atingir o requisito da “ampla divulgação” exigida, por exemplo, pelo texto da LRF.
d) É possível a publicação de fotos de edis? Em que situações? A princípio não, pois nos termos do art. 37, §1º,
da CF, “a publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter
educativo, informativo ou de orientação social, dela não
podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizam promoção pessoal de autoridade ou servidores públicos”. Podem ser ressalvadas apenas aquelas situações em que tal providência seja imprescindível para
clareza da informação que se pretenda transmitir ou em
que a imagem do agente público não possa ser dissociada do fato principal a ser retratado. Mas, mesmo nestes
casos, deve o gestor ﬁcar atento para a possibilidade de
o Tribunal de Contas ou outro órgão de ﬁscalização avaliar se houve ou não objetivo de promoção pessoal.
Porém, veriﬁca-se que as deliberações desta Corte de
Contas sobre promoção pessoal são vacilantes, sendo que nos ACÓRDÃO TC-578/2013, ACÓRDÃO TC393/2013, ACÓRDÃO TC-1004/2014 – PLENÁRIO, ACÓRDÃO TC- 422/2016 - SEGUNDA CÂMARA, ACÓRDÃO TC-136/2017-PLENÁRIO, ACÓRDÃO TC-426/2017 – PLENÁRIO, decidiu-se pelo afastamento da irregularidade e nos
ACÓRDÃO TC-127/2013, ACÓRDÃO TC-1794/2015 – PLENÁRIO, ACÓRDÃO TC-1006/2016 – PLENÁRIO, ACÓRDÃO TC-946/2017 - PRIMEIRA CÂMARA, ACÓRDÃO TC1719/2017 – PLENÁRIO, decidiu-se pela sua manutenção.
Nestes termos, considerando o juízo próprio das tutelas
de urgência, sugere-se a não concessão da medida acautelatória.
3. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Terça-feira, 16 de outubro de 2018

6

ATOS DO PLENÁRIO

Ante o exposto, submetemos à consideração superior a
seguinte proposta de encaminhamento:
3.1 – Indeferir a medida cautelar, visto que não restaram demonstrados os requisitos gerais autorizadores para sua concessão;
3.2 – Determinar que os presentes autos caminhem sob
o rito ordinário, face à ausência dos pressupostos constantes do artigo 306 do RITCEES.
3.3 – Nos termos do art. 307, § 3º, do RITCEES a determinação de oitiva da parte.
[...]”
Assim, diante do permissivo conferido a este Tribunal de
Contas do Estado do Espírito Santo para deliberar sobre
a matéria e tomados os fundamentos fáticos e de direito
até aqui apresentados, acolhendo o que propõe a manifestação técnica, voto por INDEFERIR a cautelar requerida eis que inexistente, no caso concreto, o periculum
in mora.
Pelo exposto, entendo que devam os autos tramitar sob
o rito ordinário face à ausência dos pressupostos constantes do artigo 306 do RITCEES, e sejam remetidos à
área técnica para regular instrução, com tramitação preferencial de acordo com o art. 264, inc. IV do RITCEES.
Ante o exposto, obedecidos todos os trâmites processuais e legais, em consonância com o entendimento da
área técnica, VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a seguinte deliberação que submeto a sua consideração.
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Relator
1. DELIBERAÇÃO

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, DELIBERAM
os conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão plenária, ante as razões
expostas pelo relator:
1.1.CONHECER A PRESENTE REPRESENTAÇÃO, com amparo no Art. 94, §2º da LC 621/2012;

Decisão 02648/2018-5
Processo: 08049/2018-1
Classiﬁcação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
UG: PMC - Prefeitura Municipal de Cariacica

1.2.INDEFERIR A MEDIDA CAUTELAR, pela ausência de
periculum in mora;

Relator: Domingos Augusto Taufner

1.3.TRAMITAR OS AUTOS SOB O RITO ORDINÁRIO face
à ausência dos pressupostos constantes do artigo 306 do
RITCEES, e sejam remetidos à área técnica para regular
instrução, com tramitação preferencial de acordo com o
art. 264, inc. IV do RITCEES;

Responsável: CLAUDIA HACKBART TEIXEIRA, FLAVIA
LYRA NUNES

1.4.NOTIFICAR O REPRESENTANTE, na forma do art.
307, §7º do RITCEES, bem como o agente responsável,
na forma do art. 307, §3º da mesma norma regimental.

O EXMO. SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER:

2. Unânime.
3. Data da Sessão: 09/10/2018 – 35ª Sessão Ordinária
do Plenário.
4. Especiﬁcação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (presidente), Sebastião Carlos Ranna de Macedo (relator),
Domingos Augusto Taufner, Rodrigo Flávio Freire Farias
Chamoun, Sergio Manoel Nader Borges e Rodrigo Coelho do Carmo;
4.2. Conselheira substituta: Márcia Freitas Jaccoud (em
substituição).

Representante: WELLINGHTON NASCIMENTO DE LIMA

REPRESENTAÇÃO EM FACE DA PREFEITURA MUNICIPAL
DE CARIACICA – REVOGAR MEDIDA CAUTELAR – RITO
ORDINÁRIO – RECOMENDAÇÃO.

RELATÓRIO
A presente documentação refere-se à Representação
com pedido de medida cautelar, em face da Secretaria
Municipal de Saúde de Cariacica, noticiando a ocorrência de irregularidades no edital de chamamento público nº 001/2018, cujo objeto é a celebração de contrato de gestão para o gerenciamento, operacionalização,
administração e execução das ações e serviços de saúde
do Pronto Atendimento Monsenhor Romulo Neves Balestrero.
Alega o representante em síntese:

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

Não observância do que dispõe a Lei Municipal nº
5.739/2017 (Programa de Organizações Sociais do Município de Cariacica);

Conselheiro Sérgio Aboudib Ferreira Pinto
Presidente

Não observância da Diretriz 2.4 pactuada no Plenário Final da 15ª Conferência Nacional de Saúde, realizada em
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dezembro de 2015, que se posicionou contrária à terceirização/privatização;
Descumprimento da Resolução nº 225/2018, que dispõe
sobre a “rejeição da implantação da Organização Social
na Saúde no munícipio de Cariacica” por 10 votos a 1;
Alega supostas irregularidades formais, em discordância
com a legislação vigente, uma vez que não foram observados os itens I, II, III, IV, V, VI em total afronta à Lei nº
4464/2007, que dispõe sobre a composição do Conselho
Nacional de Saúde.
Em nenhum momento o processo de terceirização/
qualiﬁcação foi deliberado favoravelmente pelo Conselho de Saúde, conforme se depreende da Resolução nº
225/2018 do Conselho Municipal de Saúde.
Através da Decisão Monocrática nº 01688/2018-8 foi decidido conceder medida cautelar e determinar a notiﬁcação dos responsáveis.
FUNDAMENTAÇÃO
Observo que o objeto da presente representação está sendo discutido em alguns processos nesta Corte de
Contas.
Destaco que um dos temas centrais da presente representação diz respeito ao fato de que o Conselho Municipal de Saúde em nenhum momento deliberou sobre o
processo de terceirização/qualiﬁcação do Pronto Atendimento Monsenhor Romulo Neves Balestrero.

dos e municípios devem instituir e manter em funcionamento o Conselho de Saúde. A Lei 8.142/1990 determina que a União, estados e os municípios devem criar os
conselhos de saúde.
A Lei 8.142/1990 em seu art. 1º, §2º dispõe que:
O Conselho de Saúde, em caráter permanente e deliberativo, órgão colegiado composto por representantes do
governo, prestadores de serviço, proﬁssionais de saúde
e usuários, atua na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde na instância correspondente, inclusive nos aspectos econômicos e ﬁnanceiros, cujas decisões serão homologadas pelo chefe do
poder legalmente constituído em cada esfera de governo.
Importante destacar que a Lei Municipal de Cariacica nº
4.467/2007 dispõe sobre a composição do Conselho Municipal de Saúde e em seu art. 1º assim diz:
Art. 1º. O Modelo Assistencial de Saúde deve assegurar
participação popular, através do Conselho Municipal de
Saúde em nível de decisão.
Parágrafo Único. O CMS é um órgão colegiado de caráter
permanente e deliberativo, atua na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde na
instância correspondente, inclusive nos aspectos ﬁnanceiros, cujas decisões serão homologadas pelo poder legalmente constituído.

Tribunal de Contas da União – TCU de 2015, assim deﬁne
o caráter deliberativo dos Conselhos:
Caráter Deliberativo: deliberar signiﬁca conversar para
analisar ou resolver um assunto, um problema, ou tomar
uma decisão. Assim, o conselho de saúde deve reunir-se
com o objetivo de discutir determinados assuntos ou temas e chegar a um acordo ou uma decisão.
O Conselho Municipal de Saúde tem caráter deliberativo
e pelo que alega o representante, em nenhum momento
o mesmo deliberou sobre o assunto.
Com relação às decisões do Conselho serem homologadas pelo Chefe do Poder legalmente constituído em cada esfera de governo, o TCU em sua cartilha dispõe que:
Isso quer dizer que o prefeito ou secretário de saúde municipal, no caso do conselho municipal de saúde, ou o
governador ou secretário de saúde estadual, no caso do
conselho estadual de saúde, devem aprovar as decisões
do conselho relacionadas à formulação das estratégias
de saúde.
Levando em conta a importância do Conselho Municipal
de Saúde, bem como o seu caráter deliberativo previsto em lei, é que foi proferida decisão monocrática cautelar com o ﬁm de suspender o processo de contratação, ﬁcando a mesma para ser referendada em sessão
plenária.

O Conselho de Saúde é órgão ou instância colegiada, de
caráter permanente e deliberativo, que tem como missão a deliberação, ﬁscalização, acompanhamento e monitoramento das políticas públicas de saúde.

Nesse sentido, observa-se que o parágrafo único, art. 1º
da Lei 4.467/2007 assegura a participação popular por
meio do Conselho Municipal de Saúde, para que atue na
formulação de estratégicas, e no controle da execução
da política de saúde.

Entretanto, como a cautelar pode ser revogada a qualquer momento, ﬁzemos uma reanálise dos autos e constatamos que a Lei 5739/2017, que cria o programa de organizações sociais do Município de Cariacica, dispõe sobre a qualiﬁcação de entidades como organizações sociais e dá outras providências, dispõe em seu art.4º §1º:

De acordo com a Lei Complementar 141/2012, os esta-

A Cartilha de Orientação para Conselheiros de Saúde do

Art.4º O Poder Executivo poderá autorizar a transferên-
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cia, para as Organizações Sociais, da gestão e execução
de atividade e serviços indicados no art.1º, mediante
Contrato de Gestão, observado o disposto nesta Lei.
§1º A transferência da gestão e execução de atividades e
serviços de que trata o art.4º pressupõe prévia manifestação da Secretaria Municipal da área correspondente,
quanto à sua conveniência e oportunidade.
Pelo que se depreende do dispositivo legal supracitado,
o Poder Legislativo permitiu que o Poder Executivo autorizasse a transferência, para as Organizações Sociais, da
gestão e execução de atividade e serviços, inclusive os de
saúde, mediante Contrato de Gestão. Isso inclui a possibilidade dessa transferência como uma atividade administrativa da gestão municipal, precisando apenas de
prévia manifestação da Secretaria Municipal da área correspondente quanto à sua conveniência e oportunidade,
o que denota discricionariedade.
Também destacamos o Processo TC 5986/2018 que tem
o mesmo objeto da presente representação e que já foi
julgado por esta Corte de Contas. No referido processo,
seguimos o entendimento da equipe técnica e do Ministério Público de Contas e entendemos que se trata de
uma decisão administrativa.
A Procuradoria Geral do Município de Cariacica editou a
Instrução Normativa nº 11/2013, que assim dispõe em
seu artigo 1º e parágrafo único:
Art.1º As resoluções do Conselho Municipal de Saúde
não vinculam obrigatoriamente a Administração Municipal, quando se trata de matéria de gestão administrativa, cuja competência é privativa do Chefe do Poder Executivo auxiliado por seus Secretários.
Parágrafo único. Na espécie, sobreleva a autonomia de

tais gestores municipais para tomada de decisões, observando os critérios de conveniência, oportunidade e
interesse público, bem assim os princípios que norteiam
a Administração Pública, sem prejuízo de responsabilidade advinda dos eventuais atos ilegais que praticarem.
Embora a referida Instrução Normativa seja editada pelo próprio Poder Executivo e por isso não tem eﬁcácia
de lei, ela pode ser considerada uma norma interpretativa da legislação e com isso reforça o entendimento de
que a decisão de realizar o Contrato de Gestão com Organização Social em matéria de saúde é de caráter administrativo.
Vale também ressaltar que o fato da importância que é
dada à participação da sociedade civil nos diversos conselhos representativos, sejam eles de caráter consultivo
ou deliberativo, não tem o condão de passar para os referidos colegiados as decisões de caráter administrativo.
Entretanto, torna-se necessário que o Conselho Municipal de Saúde, bem como os demais conselhos, sejam ouvidos pela gestão municipal, além da garantia de ﬁscalizar e deliberar quando for o caso.
O fato de no início do processo não se ter todas as informações necessárias para uma análise mais profunda,
contribuiu para que o caso não fosse elucidado, restando ao Tribunal de Contas o dever de suspender o processo licitatório para evitar maiores danos.
Entretanto, a concessão de uma cautelar não a torna deﬁnitiva, podendo ser revogada a qualquer momento havendo alguma situação (fática ou jurídica) que enseje sua
reanálise e que neste caso concreto torna-se necessária.
Assim como é assente o fato de que cabe a este Tribunal
agir, inclusive de ofício, de acordo com o art. 376 do Rewww.tce.es.gov.br

gimento Interno desta Corte, também é claro que poderá também rever a decisão proferida cautelarmente, caso não subsistam os seus requisitos autorizadores, nos
termos do art. 380 do mesmo diploma legal.
Assim sendo, tendo em vista a ausência, pelo menos numa análise inicial, de irregularidades com relação a falta
deliberação do Conselho Municipal de Saúde já que estamos diante de uma decisão de natureza administrativa, entendo que seja correto a revogação da cautelar para que o município dê continuidade à contratação objeto
desta controvérsia.
Com relação a essa e as demais irregularidades apontadas pelo representante, entendo que o correto seja que
os autos tramitem pelo rito ordinário e que a equipe técnica desta Corte de Contas observe se todas elas já foram tratadas no processo TC 5986/2018 que já foi julgado.
Ante todo o exposto, VOTO para que seja adotada a deliberação que ora submeto à apreciação deste Colegiado.
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Relator
1. DELIBERAÇÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, DECIDEM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em Sessão Plenária, ante as razões expostas pelo Relator:
1.1.REVOGAR a MEDIDA CAUTELAR anteriormente deferida;
1.2.Determinar à Secretaria Geral das Sessões – SGS que
notiﬁque urgentemente aos responsáveis pelo município desta Decisão, para que tomem as medidas cabíveis;
Terça-feira, 16 de outubro de 2018
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1.3.DETERMINAR o prosseguimento do feito no rito ordinário, para que a equipe técnica observe se os demais
questionamentos já não foram objeto de análise no Processos TC 5986/2018.
1.4.RECOMENDAR aos responsáveis pelo município que
tomem todas as providências para que mantenham o
Conselho Municipal de Saúde informado, inclusive ouvindo suas demandas, sobre o processo de contratação
e posterior execução dos trabalhos, facilitando a sua ﬁscalização.
1.5.Dar ciência desta decisão ao representante.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 09/10/2018 – 35ª Sessão Ordinária
do Plenário.
4. Especiﬁcação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (presidente), Domingos Augusto Taufner (relator), Sebastião
Carlos Ranna de Macedo, Rodrigo Flávio Freire Farias
Chamoun, Sergio Manoel Nader Borges e Rodrigo Coelho do Carmo;
4.2. Conselheira substituta: Márcia Freitas Jaccoud (em
substituição).
5. Membro do Ministério Público Especial de Contas: Luciano Vieira.
Conselheiro Sérgio Aboudib Ferreira Pinto
Presidente
(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)
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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
Conselheiros
Sérgio Manoel Nader Borges - Presidente
Domingos Augusto Taufner
Rodrigo Coelho do Carmo

Decisão 02367/2018-1
Processo: 04390/2018-8
Classiﬁcação: Controle Externo - Fiscalização – Representação
UG: PMSM - Prefeitura Municipal de São Mateus
Relator: Rodrigo Coelho do Carmo

Conselheiros-substitutos
João Luiz Cotta Lovatti

Ministério Público Especial de Contas

Representante: Chefe do Poder Legislativo Municipal (ES,
São Mateus, CARLOS ALBERTO GOMES ALVES)
Responsável: DANIEL SANTANA BARBOSA, MARINALVA
BROEDEL MACHADO DE ALMEIDA
REPRESENTAÇÃO – CONHECER – DEFERIR CAUTELAR –
RITO ORDINÁRIO – CITAR – DAR CIÊNCIA.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO:
I – RELATÓRIO:

SESSÕES
Quartas-feiras às 10 horas

Tratam os presentes autos de Representação encaminhada a esta Corte de Contas pelo Presidente da Câmara Municipal de São Mateus, em face do Processo Seletivo Simpliﬁcado consubstanciado no edital nº 001/2018, com
objetivo de contratar temporariamente 54 (cinquenta e
quatro) vagas e ainda cadastro de reserva, com atribuições distintas voltadas ao devido funcionamento dos ser-

www.tce.es.gov.br

viços socioassistenciais através do CRAS – Centro de Referência e Assistência Social, CREAS – Centro de Referência
Especializado da Assistência Social, Unidades de Acolhimento (Crianças e Adolescentes), Conselho Tutelar, Centro de Convivência do Idoso, Cadastro Único, programa
Acessuas, Programa Praia Acessível, CRAS Itinerantes e
Secretaria Municipal de Assistência Social do Município
de São Mateus.
Em síntese, o representante relata a ocorrência de irregularidade na motivação do ato ensejador da deﬂagração do processo seletivo simpliﬁcado em questão, qual
seja, a edição do Decreto nº 9686/2018 pelo Chefe do
Executivo Municipal, que decreta situação de emergência em toda a extensão do Município de São Mateus, afetada por estiagem.
Relata ainda, que o referido decreto fora editado com base em fato pretérito, ocorrido no ano de 2016 – estiagem
– conforme formulário de informações de desastre – FIDE e demais documentos classiﬁcados e codiﬁcados ESTIAGEM 1.4.1.1.0 – COBRADE (IN/MI Nº 02) datado de 20
de dezembro de 2016.
Recebidos os autos, o relator à época os encaminhou à
área técnica para a devida instrução. Por meio da Manifestação Técnica 489/2018, a SecexPrevidência sugeriu
a expedição de comunicação de diligência aos responsáveis para que apresentassem documentos, bem como, a
concessão de medida cautelar para que o Processo Simpliﬁcado – Edital nº 001/2018 fosse suspenso até o julgamento em deﬁnitivo do presente feito, e que o Município se abstivesse de convocar e contratar os candidatos
selecionados.
Entendendo pela necessidade de oitiva dos representados, o relator postergou a análise cautelar, e procedeu
Terça-feira, 16 de outubro de 2018
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a notiﬁcação dos responsáveis, Senhores Daniel Santana
Barbosa - Prefeito Municipal de São Mateus e Sra. Marinalva Broedel Machado de Almeida – Secretária Municipal de Assistência Social, que apresentaram suas justiﬁcativas conjuntamente, aduzindo, em suma:
“...que o Processo Seletivo Simpliﬁcado nº 001/2018 não
teria relação com o Decreto Municipal nº 9.686/2018,
que decretou situação de emergência ao Município de
São Mateus, pois de modo diferente ao trazido na representação, o processo seletivo remeteria à política de compartilhamento dos programas sociais e assistenciais do
Governo Federal, cujas execuções não poderiam ser interrompidas.
...que tais programas seriam executados de forma transitória, tendo início, meio e ﬁm, sendo os proﬁssionais contratados apenas para atender ao interesse excepcional e
transitório da administração pública.
Justiﬁcaram, que caso optassem pela realização de concurso público para atendimento de programas sociais
que não têm caráter permanente, causaria um inchaço
desnecessário da folha de pagamento, cuja medida iria
de encontro a todo o plano de ação colocado em prática
pela atual gestão para recondução do limite de despesa
com pessoal ao disposto na LRF.

Pública, diante das contratações temporárias que já ocorreram, ou que estariam prestes a ocorrer, afetando a continuidade da prestação do serviço público e inviabilizando o cumprimento das metas do PPA (Plano Plurianual) e
do LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias), comprometendo a execução dos programas sociais, como dito.
Ciente das alegações de defesa apresentadas pelos responsáveis, o então relator devolveu os autos à SecexPrevidência para a devida instrução.
Novamente a SecexPrevidência se manifestou por meio
de Manifestação Técnica 00645/2018-8, trazendo novos
elementos aos autos, que me permito, em síntese transcrever, fazendo-os parte integrante do juízo cognitivo da
presente demanda:
“Com os dados disponíveis na transparência, consegue-se o montante de remuneração que foi paga aos servidores na Secretaria de Assistência Social e Cidadania. Cumpre registrar que os números não englobam todos os custos da administração com os servidores, como provisão
de férias, 13º, parcela previdenciária e outros custos, mas
a partir do seu montante consegue inferência quanto à
movimentação da despesa, o que importa para a presente análise.

Aduziram, ainda, que todo o processo seletivo fora realizado de acordo com a jurisprudência desta Corte, pelos
seguintes aspectos: previsão da contratação temporária
na Lei Municipal nº 1201/2012; contratação com prazo
determinado de 12 meses, visando ao atendimento de
necessidade excepcional de interesse público.

Feita essa consideração, analisou-se os dados disponíveis
no Portal, veriﬁcando-se que a pasta da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, em janeiro de
2017, apresentou despesa com pessoal da ordem de R$
200.083,63, referente ao pagamento da remuneração de
118 servidores (temporários, efetivos, comissionados e
conselheiros tutelares).

Por ﬁm, argumentaram que a suspensão das normas impugnadas poderia causar tumulto para a Administração

Em fevereiro de 2017, os temporários admitidos na gestão anterior foram demitidos, bem como acrescentados
www.tce.es.gov.br

servidores comissionados, resultando em redução da despesa de pessoal da pasta, em março de 2017, para o patamar de R$ 116.197,55, referente a remuneração de 86
servidores.
Nos meses seguintes, novamente, a pasta de assistência
social passou a recontratação de servidores temporários,
resultando, em abril de 2018, no crescimento da despesa
com pessoal para o patamar de R$ 224.157,05, referente
a remuneração de 171 servidores (temporários, efetivos,
comissionados e conselheiros tutelares).
Nessa última data, abril de 2018, iniciada no mês anterior, veriﬁca-se nova fase de demissão e recontratação
de servidores temporários, em razão do processo seletivo simpliﬁcado objeto da presente representação (regido
pelo Edital n. 001/2018, que previu a contratação temporária para a Secretaria Municipal de Assistência Social da
Prefeitura Municipal de São Mateus-ES).
Com a conclusão do processo seletivo simpliﬁcado
001/2018 e convocação dos aprovados, em junho de
2018 foi gerada uma despesa de pessoal na pasta de assistência social do município da ordem de R$ 343.831,74.
Cumpre destacar que em janeiro de 2017, a despesa com
pessoal da pasta da Assistência Social era da ordem de R$
200.083,63, com os dados obtidos no site da Transparência do Município.”
Informou, ainda, que o último concurso realizado pela
Secretaria Municipal de Assistência Social, por meio da
Funcab (Fundação Professor Carlos Augusto Bittencourt),
lançado no edital nº 001/2015 ainda estava em vigor
quando o Município publicou o edital do Processo seletivo em questão, cessando-se, por consequência, as nomeações de candidatos aprovados no concurso público, cuja
validade prevista era de dois anos.
Terça-feira, 16 de outubro de 2018
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Ademais disso, constatou-se que todo o processo seletivo ocorrera sem previsão legal, apesar de os responsáveis terem aﬁrmado que o fez amparado na Lei Municipal nº 1.201/2012, todavia, não se veriﬁca qualquer dispositivo autorizando a contratação temporária na hipótese explicada pelos responsáveis.
Assim, em cotejo com as informações consideradas pela equipe técnica desta Casa, veriﬁca-se que a deﬂagração do Processo Seletivo Simpliﬁcado nº 001/2018, lançado pela Secretaria Municipal de Assistência Social do
Município de São Mateus, desrespeitou o instituto constitucional do concurso público, insculpido no artigo 37, II
da Constituição Federal, concorrendo, dessa forma, para
a perpetração da precariedade dos vínculos dos servidores da pasta da Assistência Social.
Constata-se, portanto, como bem apontado pela equipe
técnica, a ausência de caracterização da exceção à regra
do concurso público, inserta no inciso IX do artigo 37 da
Constituição Federal, prevista para amparar situações excepcionais ensejadoras de contratação temporária.
De fato, a regra é o concurso público, todavia, há que se
considerar que em determinadas situações, a demora no
procedimento de realização do concurso pode ser conﬂitante com a demanda da Administração Pública. É o que
acontece nos casos de urgência, tais como as situações
de calamidade pública e surtos de doenças, que têm sido
constantemente observados em diversas regiões do território nacional.
Em suma, o que se está aqui a rechaçar são as contratações temporárias para desempenho permanente da função, ou mesmo o uso do serviço ou função pública como
meio político de protecionismo à determinados indivíduos selecionados por diferentes vínculos, que reﬂuem aos

meios legais.

do do julgamento meritório dos presentes autos.

Nesse sentido, averiguo, in casu, a inexistência das situações de urgência que têm como característica a excepcionalidade ensejadora da contratação temporária, o que
me permite concluir pela presença do fumus boni iuris.

Outrossim, ressalto que a municipalidade terá tempo hábil para que, dentro de suas possibilidades econômicas,
em veriﬁcando a real necessidade, proceda à realização
de concurso público para o preenchimento de vagas na
Secretaria Municipal de Assistência Social.

Dito isso, como anotado pela equipe técnica desta Casa, examina-se que há um grande ﬂuxo de contratações e
demissões na Secretaria Municipal de Assistência Social,
mais notadamente na época da troca da gestão municipal, com demissões de temporários contratados na gestão anterior, o que também concorre para a inferência da
plausibilidade do direito invocado.
Na mesma linha, constato a presença do periculum in
mora, devido ao risco de demora do provimento ﬁnal da
presente demanda, ante a natureza do objeto acautelado, frente ao princípio da continuidade dos serviços públicos e à possibilidade de lesão ou prejuízo às demandas
assistenciais e consequentemente ao interesse público.
Por todo o exposto, considerando acertada a sugestão
técnica proposta, corroboro com o opinamento no sentido de que seja expedida medida cautelar para que o Município se abstenha de renovar a validade do processo seletivo simpliﬁcado já realizado - edital 001/2018 -, e abstenha-se de prorrogar os contratos já celebrados no advento de seu termo.
Entretanto, em relação ao sugestionamento da área técnica no sentido de que seja determinado a nulidade do
Processo Seletivo Simpliﬁcado nº 001/2018, avalio, a ﬁm
de cingir-se de todas as cautelas necessárias para que as
ações assistenciais não sejam interrompidas, sob pena de
ofensa ao princípio da continuidade dos serviços públicos, que tal juízo deve ser postergado, para análise quanwww.tce.es.gov.br

É como voto.
RODRIGO COELHO DO CARMO
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 2ª Câmara, ante as razões
expostas pelo relator, em:
1.1. CONHECER da presente representação, vez que preenche os requisitos de admissibilidade, na forma dos
arts. 94 c/c o 99, ambos da Lei Complementar Estadual
nº 621/2012;
1.2. DEFERIR a CONCESSÃO DA MEDIDA CAUTELAR determinando que o Executivo do Município se abstenha
de renovar a validade do processo seletivo simpliﬁcado
já realizado ( Edital 001/2018), abstendo-se de prorrogar
os contratos já celebrados no advento de seu termo, bem
como também se abstenha da realização de novos processos seletivos para contratação temporária de servidores para a pasta de Assistência Social que não sejam exclusivamente para as hipóteses legais permitidas e que
satisfaçam aos requisitos de: previsão legal, excepcional
interesse público e, em especial, que a contratação tenha de fato caráter temporário, sob pena de multa, como previsto no inciso IV do art. 135 da Lei Complementar 621/2012;
Terça-feira, 16 de outubro de 2018
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1.3. DETERMINAR ao Executivo Municipal de São Mateus
que, se necessário, realize concurso público para o preenchimento dos cargos referidos no Edital de Processo Seletivo Simpliﬁcado 001/2018;
1.4. DETERMINAR, ainda, a CITAÇÃO dos responsáveis,
Sr. Daniel Santana Barbosa e Sra. Marinalva Broedel Machado de Almeida, nos termos do art. 56, II, da Lei Complementar 621, de 8 de março de 2012, e art. 157, III,
do RITCEES, para que, no prazo de 30 (trinta) dias, apresentem alegações de defesa, bem como documentos que
entender necessários, em razão da irregularidade apontada no item 4.
1.5. CONVERTER estes autos ao rito ordinário face à ausência dos pressupostos constantes do artigo 306 do RITCEES, e para que sejam remetidos à área técnica para regular instrução.
1.6. DÊ CIÊNCIA aos interessados do teor da presente decisão.
2. Unânime;
3. Data da Sessão: 19/09/2018 – 32ª Ordinária da 2ª Câmara;
4. Especiﬁcação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Manoel Nader Borges (presidente), Rodrigo Coelho do Carmo (relator) e Domingos
Augusto Taufner.
4.2. Conselheiro substituto: João Luiz Cotta Lovatti.
5. Membro do Ministério Público Especial de Contas: Luis
Henrique Anastácio da Silva.
Conselheiro sérgio manoel nader borges
Presidente

www.tce.es.gov.br
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Atos dos Relatores

RELATORES

DECISÃO MONOCRÁTICA 01712/2018-8
O Relator será juiz do feito que lhe for distribuído, competindo-lhe determinar a instrução do feito pelas unidades técnicas; determinar a juntada
de documentos que lhe tenham sido encaminhados, pertinentes à instrução dos autos de sua relatoria; determinar o desentranhamento de documentos dos processos, anexação, apensamento e
outras medidas correlatas acerca da organização e
constituição dos autos;
Além de decidir, em qualquer fase, sobre pedido de
vista e cópia dos autos do processo, que lhe tenha
sido encaminhado por interessado; determinar a
coleta de provas, caso não produzidas pela unidade técnica competente, em busca da verdade real;
Também cabe ao Relator determinar a realização
das diligências necessárias à escorreita instrução do
processo, inclusive quando o julgamento ou a apreciação dependerem da veriﬁcação de fatos ou atos
considerados prejudiciais, estabelecendo prazo para o seu cumprimento; dentre outras competências
conforme Regimento Interno.

PROCESSO TC: 8385/2018
JURISDICIONADO: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE – SESA
ASSUNTO: REPRESENTAÇÃO
REPRESENTANTE: PAULO ROBERTO FOLETTO
RESPONSÁVEL: FABIANO MARILY
Trata-se de Representação, com pedido cautelar, apresentada pelo Sr. Paulo Roberto Foletto contra possíveis irregularidades no âmbito do Edital de Convocação Pública n.º 002/2018, que tem como objeto a seleção da melhor proposta técnica e ﬁnanceira para ﬁns de assinatura de contrato de gestão, cujo objeto consistirá no gerenciamento do Hospital Maternidade Silvio Avidos – HMSA, sob a responsabilidade do Sr. Fabiano Marily, Secretário de Estado de Saúde.
Na Petição Inicial n. 00332/2018-2, o representante pleiteia a suspensão cautelar da Convocação Pública n.º 002/2018,
com determinação para que a SESA se abstenha de homologá-lo.
Antes de decidir sobre a medida cautelar requerida, entendo prudente a oitiva do responsável.
Isto posto, DECIDO, preliminarmente, com fundamento no art. 63, inciso III, da Lei Complementar n. 621/2012 e no art.
307, § 1º, da Resolução TC n. 261/2013, NOTIFICAR, com urgência, o senhor FABIANO MARILY, Secretário de Estado de
Saúde, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, encaminhe cópia integral do processo administrativo pertinente ao certame e apresente as justiﬁcativas prévias, caso tenha interesse, acerca dos questionamentos constantes da Petição Inicial n. 00332/2018-2, cuja cópia deverá ser enviada junto ao o Termo de Notiﬁcação, com a advertência de que o descumprimento poderá resultar na aplicação da multa prevista no art. 135, inciso IV, da Lei Orgânica.
Após a providência, encaminhe-se o feito à SEGEX, para instrução.
A publicação da presente decisão singular está agendada para ocorrer no Diário Eletrônico de 16/10/2018.
Em 15 de outubro de 2018.
MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Conselheira Substituta
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