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Atos do Plenário

PLENÁRIO

Pautas das Sessões - Plenário
PAUTA DA 8ª SESSÃO ESPECIAL DO PLENÁRIO
SEGUNDA-FEIRA, 22 DE OUTUBRO DE 2018, ÀS 11:00

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

Pauta da Sessão Especial para julgamento, pelo Plenário, de recurso interposto em face do Parecer Prévio TC-066/2017
- Plenário (apreciação das contas prestadas pelo Governador do Estado), nos termos do artigo 63, inciso I, do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo.
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Processo: 06540/2017-1
Unidade gestora: Governo do Estado do Espírito Santo
Classiﬁcação: Recurso de Reconsideração
Apensos: 05694/2017-8, 03139/2017-1, 01527/2017-6, 01457/2017-4, 01165/2017-1, 01164/2017-6, 01081/2017-7,
00205/2017-1, 10340/2016-7, 08812/2016-2, 08519/2016-6, 08518/2016-1, 05948/2016-8, 05245/2016-5, 04733/2016-4,
03949/2016-9, 03948/2016-4, 02211/2016-1, 00880/2016-4, 00878/2016-7
Recorrente: PAULO CESAR HARTUNG GOMES
Vista: Sérgio Manoel Nader Borges (Vista - 2ª Sessão)

[BRUNO

FUNCHAL,

ERFEN

JOSÉ

RIBEIRO

SANTOS]

Total: 1 processo

Total geral: 1 processo

SESSÕES

PRÓXIMA SESSÃO DO PLENÁRIO - ORDINÁRIA: Dia 23 de outubro de 2018 - terça-feira.

Terças-feiras às 14 horas

www.tce.es.gov.br
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RELATORES

Atos dos Relatores
Decisão Monocrática 01706/2018-2

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: 4764/2015-1

diversos documentos e faltantes, razão pela qual sugeriu a
notiﬁcação do atual Prefeito Municipal de Anchieta, senhor
Fabrício Petri, para que providenciasse a complementação
da Tomada de Contas Especial.

Exercício: 2007 a 2008

Ademais, sugeriu a determinação ao atual Controlador Geral do Município de Anchieta, senhor Luiz Carlos de Mattos
Souza Guimarães, para que acompanhe o cumprimento da
presente decisão.

Responsáveis: Fabrício Petri - Prefeito Municipal e Luiz Carlos de Mattos Souza Guimarães - Controlador Geral

O opinamento técnico foi acolhido na Decisão Monocrática
801/2017 (ﬂs. 639/641).

Versam os presentes autos sobre Tomada de Contas Especial instaurada no âmbito da Prefeitura Municipal de Anchieta, em atendimento à determinação desta Egrégia Corte de
Contas quando do julgamento do Processo TC 5473/2008
(Decisão TC-3718/2014).

Os responsáveis foram devidamente notiﬁcados (ﬂs. 648 e
650).

Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Anchieta
Assunto: Tomada de Contas Especial

Após o encaminhamento pelo Controlador Geral do Município de Anchieta do processo administrativo 20.536/2014,
a documentação foi devidamente analisada pela Secex Denúncias, a qual concluiu pela necessidade de notiﬁcação aos
responsáveis para complementação da Tomada de Contas
Especial, tendo em vista restarem faltantes diversos documentos e informações discriminados na Manifestação Técnica 732/2016 (ﬂs. 537/548), o que foi procedido mediante
a Decisão Monocrática 1336/2016 (ﬂs. 550/553).
Através do Ofício UCCI nº 015/2017, de 27.04.17 (ﬂs.
584/590), o Controlador Geral do Município de Anchieta,
senhor Luiz Carlos de Mattos Souza Guimarães, apresentou informações em atendimento ao Termo de Notiﬁcação 00187/2017-1, ﬂ. 569, e juntou os documentos de ﬂs.
591/612.
Os autos da Tomada de Contas Especial foram encaminhados à Secex Denúncias para análise. Mediante a Manifestação Técnica 838/2017 (ﬂs. 619/633), a área técnica apontou
www.tce.es.gov.br

No entanto, conforme informação prestada pelo Núcleo de
Controle de Documentos (ﬂ. 652) e pela Secretaria Geral das
Sessões (ﬂ. 653), o prazo para cumprimento da Decisão Monocrática 801/2017 venceu em 20/09/2017, sem fosse juntada aos autos qualquer documentação.
Dessa forma, foi exarada a Decisão Monocrática 1627/2017
(ﬂs. 654/656), citando o senhor Fabrício Petri para que apresentasse as justiﬁcativas que julgasse pertinentes face ao
não atendimento à Decisão Monocrática 801/2017, bem
como a notiﬁcação do mesmo para que, no prazo de 15
dias, encaminhasse a este Tribunal a documentação e/ou
informações faltantes apontados sob sua responsabilidade
na Manifestação Técnica 838/2017, sob pena de aplicação
de multa, alertando-o quanto às consequências do descumprimento desta Decisão, em especial quanto às penalidades
dispostas no art. 135, IV da Lei Complementar 621/2012 c/c
art. 389, IV da Resolução TC 261/2013.
Em resposta, o responsável encaminhou a documentação
anexada às ﬂs. 660/684 dos autos, informando que, por
equívoco, não comunicou a esta Egrégia Corte de Contas a
instauração da Tomada de Contas Especial, a qual está apuQuarta-feira, 17 de outubro de 2018
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rando os fatos sob acompanhamento do Controlador Geral
do Município.
Anexa aos autos documento exarado pela Presidente da Comissão de Tomada de Contas Especial, senhora Damiani Siloti Pereira Cardoso, informando que, em virtude do tempo
das inconsistências sob análise, que ultrapassam dez anos,
a Comissão vem encontrando diﬁculdades para localizar documentos e levantar informações quanto aos servidores envolvidos. Nesse sentido, solicita dilação do prazo para conclusão dos trabalhos.
Tendo em vista o pedido da Comissão de Tomada de Contas Especial, o senhor Fabrício Petri solicita prorrogação do
prazo para conclusão dos trabalhos por mais 90 dias, deferida por meio da Decisão Monocrática 1902/2017 (ﬂs.
696/698).
Em seguida, em 06 de março de 2018, o senhor Carlos Waldir Mulinari de Souza (Prefeito de Anchieta em exercício) solicita prorrogação de prazo por mais 90 (noventa) dias. Junta ofício da Presidente da Comissão de Tomada de Contas
Especial informando que a Comissão, durante a confecção
do parecer conclusivo (janeiro de 20018), vislumbrou necessidade de buscar mais informações e proceder à oitiva de
outras pessoas (doc. 07 e 08).

do para encaminhamento a este Tribunal da documentação
e/ou informações faltantes apontados na Manifestação Técnica 838/2017, em cumprimento às Decisões Monocráticas
801/2017 e 1627/2017.
À Secretaria Geral das Sessões para os impulsos necessários.
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Conselheiro Relator
Decisão Monocrática 01705/2018-8
Processo TC: 8982/2017-9
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Anchieta
Assunto: Tomada de Contas Especial
Responsável: Fabrício Petri - Prefeito Municipal
Versam os presentes autos sobre Tomada de Contas Especial instaurada no Município de Anchieta mediante o Decreto-A nº 98, que também designou os membros para a
Comissão de Tomada de Contas Especial, referente ao Pregão Presencial para Registro de Preço nº 14/2014, que originou a contratação da empresa Pró-Memória Serviços Ltda./EPP.

Registre-se que neste ínterim houve necessidade de desentranhamento de documentos juntados de forma equivocada nos presentes autos, conforme Manifestação Técnica
876/2018 (doc. 26).

Em 23/11/2017, o Prefeito Municipal, senhor Fabrício Petri, encaminhou o Ofício nº 354/2017, contendo documentação relacionada à instauração da Tomada de Contas Especial (Peça Complementar 10144/2017).

Observe-se, assim, já haver transcorrido o prazo solicitado,
sem, entretanto, o responsável ter sido cientiﬁcado de sua
concessão.
Por esta razão, DECIDO:

Mediante a Petição Intercorrente 230/2018, o senhor Fabrício Petri solicitou prorrogação do prazo por mais 90 dias,
tendo em vista que os trabalhos não foram concluídos, o
que foi acolhido na Decisão Monocrática 486/2018.

DEFERIR o pedido de prorrogação por mais 30 dias, contados a partir da publicação desta decisão, do prazo concedi-

Conforme registrado pelo Coordenador do Núcleo de Controle de Documentos (Despacho 37254/2018) e pela Sewww.tce.es.gov.br

cretaria Geral das Sessões (Despacho 37874/2018), o prazo para encaminhamento da Tomada de Contas Especial
em tela venceu em 02/07/2018 sem que o responsável tivesse encaminhado os documentos e esclarecimentos relativos à mesma.
Nesse sentido, foi exarada a Decisão Monocrática
1308/2018 citando o responsável pelo não atendimento à
Decisão Monocrática 486/2018, assim como notiﬁcando-o
para encaminhar a este Tribunal os documentos e esclarecimentos relativos à Tomada de Contas Especial em tela.
Mediante as Respostas de Comunicação 584/2018 e
850/2018, respectivamente, os senhores Fabrício Petri e
Luiz Carlos de Mattos Souza Guimarães, Controlador Geral do Município, solicitam nova prorrogação do prazo para conclusão dos trabalhos, tendo em vista que a Comissão
ainda deverá oportunizar a todos os responsáveis o exercício do contraditório e da ampla defesa.
Desta forma, DECIDO:
DEFERIR A PRORROGAÇÃO POR MAIS 90 (NOVENTA)
DIAS, contados a partir da publicação da presente decisão, do prazo concedido ao Prefeito Municipal de Anchieta, senhor Fabrício Petri, para que conclua a Tomada de
Contas Especial instaurada no Município de Anchieta mediante o Decreto-A nº 98, referente ao Pregão Presencial
para Registro de Preço nº 14/2014, que originou a contratação da empresa Pró-Memória Serviços Ltda./EPP.
À Secretaria Geral das Sessões para os impulsos necessários
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Conselheiro Relator

Quarta-feira, 17 de outubro de 2018
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Decisão Monocrática 01708/2018-1
Processo: 06926/2017-1
Classiﬁcação: Tomada de Contas Especial Instaurada
UG: SEAG - Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca
Relator: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Interessado: Gestor da UG (Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca, HORACIO AUGUSTO MENDES DE SOUSA), OCTACIANO GOMES DE SOUZA NETO, MARCOS PAULO PUGNAL DA SILVA
Responsável: PAULO ROBERTO FERREIRA
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL INSTAURADA – SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO,
AQUICULTURA E PESCA - SEAG – DEFERIMENTO – NOTIFICAÇÃO.

to da Decisão 2119/2018-5 vencerá em 30/10/2018, todavia, ante aos fatos narrados no requerimento, não vislumbro prejuízo na concessão de mais 30 (trinta) dias para que
o responsável complemente os dados da Tomada de Contas
Especial e cumpra a Decisão 2119/2018-5, haja vista a preponderância da razoabilidade face ao caso concreto e em
busca da verdade real.
Nestes termos, DECIDO NOTIFICAR o Secretário de Estado
da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca - SEAG,
senhor Paulo Roberto Ferreira, para encaminhar a complementação da conclusão proveniente do processo de Tomada de Contas Especial a este Tribunal, nos termos da Decisão 2119/2018-5 em 30 (trinta) dias, a contar do término do
prazo concedido (30/10/2018).

Trata-se de Tomada de Contas Especial - TCE, instaurada pelo Secretário de Estado da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca, Sr. Octaciano Gomes de Souza Neto, através da Portaria nº 057-S, de 04.09.17, referente ao Convênio
SEAG nº 067/2009 (Processo n° 44802323), ﬁrmado com o
IRT - Instituto Raízes da Terra, tendo como objeto capacitar
mulheres e jovens rurais em atividades não-agrícolas, assistir tecnicamente e acompanhar as famílias da comunidade
Conceição do Muqui, através das seguintes metas: Realização de um Curso de Liderança, Ética, Cidadania e Comunicação e um Curso de Patchwork.

Por ﬁm, considerando o pleito de envio do processo administrativo de Tomada de Contas nº 7942759 da SEAG, informo que o processo físico não se encontra nesta Corte de
Contas, porém, no evento 19 do processo eletrônico TC
6926/2017-1, consta cópia integral do processo solicitado
pelo gestor (processo 7942759). Assim, tendo em vista o direito assegurado ao interessado de acesso ao inteiro teor
dos autos, bem como o direito de extrair cópia das peças
dos Processo TC 6926/2017-1, a suas expensas, DEFIRO vistas e cópias do presente processo, na forma dos arts. 265
e seguintes do Regimento Interno deste Tribunal, indicando, desde logo, o NCD como local adequado para o acesso aos autos.

Vieram aos autos Petição Intercorrente (evento 49), protocolado em 03/10/2018, assinado pelo Secretário de Estado
da Agricultura, Sr. Paulo Roberto Ferreira, solicitando dilação
do prazo e envio do processo TC nº 06926/2011-1 à SEAG,
para cumprimento da Decisão 02119/2017-1.

Notiﬁque-se o responsável e cientiﬁque-se à Secretaria de
Estado de Controle e Transparência do teor desta Decisão.
Ressalto que o não atendimento desta decisão implicará em
sanção de multa, conforme disposição do art. 389, IV, do Regimento Interno desta Corte.

Nota-se que o prazo concedido à SEAG para cumprimen-

Por ﬁm, determino que a Secretaria Geral das Sessões
www.tce.es.gov.br

acompanhe o cumprimento do prazo, restituindo os autos,
ao ﬁnal, à conclusão do Relator.
Em 11 de outubro 2018.
RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Conselheiro relator
Decisão Monocrática 01713/2018-2
Processo: 08381/2018-6
Classiﬁcação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
UG: PMNV - Prefeitura Municipal de Nova Venécia
Relator: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Responsável: MARIO SERGIO LUBIANA
Representante: SAESA DO BRASIL LTDA, CIRIO SOARES JUNIOR
CONTROLE EXTERNO – FISCALIZAÇÃO – REPRESENTAÇÃO
– PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VENÉCIA – PEDIDO
DE CAUTELAR – PREGÃO PRESENCIAL 0065/2018 - ADMISSIBILIDADE – CONHECIMENTO - NOTIFICAÇÃO 05 (CINCO)
DIAS.
I RELATÓRIO
Trata-se de representação formulada pela pessoa jurídica
de direito privado Cibox Comércio e Serviços Ltda Epp, em
que alega irregularidades no âmbito do Pregão Presencial
de n° 0065/2018, da Prefeitura Municipal de Nova Vénecia,
cujo objeto é a contratação de empresa especializada para
prestação de serviços de locação de copiadoras/impressoras, novas ou seminovas, em atendimento as necessidades
da Secretaria de Educação, Secretaria de Administração, Secretaria de Cultura e Turismo e Secretaria de Agricultura do
referido munícipio.
Quarta-feira, 17 de outubro de 2018
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Em síntese, foi alegado o seguinte:
[...]
Trata-se de Pregão disputa em processo Licitatório pela modalidade Pregão Presencial – Ata de registro de Preços para
Outsourcing de Impressão (Aluguel de impressora com toners e manutenção), licitado pela Prefeitura Municipal de
Nova Venécia – ES, NÃO IMPUGNADO.
Destarte, após a etapa de lance, foi declarada vencedora a
empresa Cibox (Denunciante), onde a Municipalidade, no
decorrer do processo licitatório, fase de recurso, informa à
empresa através de seu Secretário Municipal de Educação,
que estaria realizando a compra das impressoras, licitadas
no Pregão 000088/2017, e não contrataria a empresa Cibox
provocando, inevitavelmente, danos desnecessários e irreparáveis à parte impetrante e à Municipalidade, ferindo os
princípios de Legalidade e Economicidade.
Através da Ordens de fornecimento nº 000842/2018,
000843/2018, 000844/2018, o Município, antes optante por não adquirir os produtos licitados no Pregão
000088/2017 (Impressora Multifuncional), por já dispor de
contrato de locação a mais de 6 anos com a Empresa Cibox,
nada tendo que a desabone, e ciente da economia advinda deste, agora, em fase ﬁnal de nova Licitação para Contratação para Aluguel de impressora, pois o contrato anterior já havia ﬁndado em primeiro de setembro de 2018, resolve realizar aquisição de impressoras de licitação anterior.
Após a Contrarrazão protocolada pela empresa Cibox, A
procuradoria do Município, remete ao Núcleo de Tecnologia da Informação pedido de manifestação quanto à razão
recursal, quando então, o Sr. Jhonatan, na condição de gerente de tecnologia, mesma pessoa solicitada pela pregoeira e sua equipe a comparecer no dia do pregão para veriﬁcar o atendimento das descrições e conﬁgurações dos equi-

pamentos ofertados, e neste ato, desclassiﬁcou os demais
licitantes, fazendo com que assim, a empresa Cibox se sagrasse vencedora do certame com o equipamento hora cotado, equipamento esse que vem atendendo às demandas
das escolas e secretarias deste município, e que inclusive
várias secretarias do município o tem não por contrato de
aluguel, mas por aquisição; vem no dia 01 de outubro, por
meio de DESPACHO, dizer que a especiﬁcação já se encontra defasada e foi baseada em produtos descontinuados de
fabricação e declarando a secretaria desconhece as constantes evoluções tecnológicas e que tais conﬁgurações deveriam ter passados pelo NTI, para análise, com intuito de
licitar equipamentos atuais e de qualidade.
Eu, Círio Soares Junior, Tecnólogo em processamento de dados, conhecedor de tecnologia sou pessoa apta e declarar:
1 – Vários equipamentos de grandes marcas atendem aos
requisitos do Edital.
2 – O equipamento hoje no mercado que substitui a impressora Cotada pela Cibox (HP M425), é a impressora cotada pela empresa Alempeq (HP M426). Porém, contrariando
o que diz no despacho o Sr. Jhonatan, embora a HP M426
seja impressora em linha de fabricação, é uma substituta
com conﬁgurações inferiores às de sua antecessora, e isto
foi atestado pelo próprio Gerente de Tecnologia. Portanto,
neste e em muitos casos, se tratando de tecnologia, nem
sempre o mais recente produto é o melhor.
3 – Embora nada disto devesse inﬂuenciar, pois o Edital diz
em seu Preâmbulo, que: “...tendo como objeto a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de
locação de copiadoras/impressoras, novas ou seminovas,
em atendimento às necessidades da Secretaria de Educação...” Sendo assim, como o pregão é para novos ou seminovos, e estes deverão ter assistência técnica no local em
até 24 horas, não há o que desabone o fato de estar cotanwww.tce.es.gov.br

do impressora que não seja nova.
4 – A quantidade de impressoras necessárias segundo o
Edital 0065/2018 (38) é superior à anteriormente contratada, fazendo com que a Cibox atenda a este quantitativo
com a mesma impressora de seu antigo contrato hp M425
ou a superior M521 (nova).
5 – A impressora hp M521 (impressora Licitada em 2017 no
Pregão 00088) e pleiteada a se comprada no transcorrer do
Edital de Locação 0065/2018, é impressora extremamente
parecida, e seu lançamento foi na mesma época da M425;
Tanto visualmente, quanto em suas especiﬁcações técnicas,
mudando, por ser impressora de maior porte, a quantidade de páginas por minuto, de cópias feitas por seu toner e a
quantidade de folhas suportadas em sua bandeja de entrada, fazendo mais uma vez com que o parecer do Gerente de
tecnologia do Município não prospere.
6 – Procurando rapidamente algumas Multifuncionais que
atenderiam as descrições do Edital, encontra-se:
Samsung ProXpress M4080FX
Lexmark MX511de
Brother MFC-L6902dw
[...]
Por ﬁm, requer, LIMINARMENTE, a suspensão do processo
licitatório de Pregão Presencial n° 0088/2017, com a paralização da compra do item Impressora Laser Multifuncional
do Lote 16, bem como seja dado prosseguimento à etapa
posterior da licitação n° 0065/2018.
II.1 ADMISSIBILIDADE
Preliminarmente, necessário se faz avaliar o atendimento
aos requisitos de admissibilidade para posterior processamento da presente representação, notadamente os constantes dos artigos 94, 100 e 101, da Lei Complementar EsQuarta-feira, 17 de outubro de 2018
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tadual 621 de 8 de março de 2012 (Lei Orgânica do Tribunal
de Contas do Estado), a saber:
Art. 94. São requisitos de admissibilidade de denúncia sobre matéria de competência do Tribunal:
I - ser redigida com clareza;
II - conter informações sobre o fato, a autoria, as circunstâncias e os elementos de convicção;
III - estar acompanhada de indício de prova;
IV - se pessoa natural, conter o nome completo, qualiﬁcação e endereço do denunciante;
V - se pessoa jurídica, prova de sua existência e comprovação de que os signatários têm habilitação para representá-la.
§ 1º A denúncia não será conhecida quando não observados os requisitos de admissibilidade previstos neste artigo.
§ 2º Caberá ao Relator o juízo de admissibilidade da denúncia.
§ 3º Na hipótese de não conhecimento, a decisão deverá
ser submetida ao Plenário.
Art. 100. O exercício do controle externo decorrente da ﬁscalização de ato licitatório, contrato administrativo e demais instrumentos congêneres, inclusive no caso de contratação direta, será realizado sob o rito sumário, nos termos
do Regimento Interno. Parágrafo único. Os órgãos e entidades da administração são responsáveis pela demonstração
da legalidade e regularidade da despesa e de sua execução.

Da mesma forma, o Regimento interno do TCEES aprovado
pela Resolução TC 261 de 4 de junho de 2013 também cuida dos requisitos em seu artigo 183 e seguintes, senão vejamos:
Art. 183. O exercício do controle externo decorrente da ﬁscalização de ato licitatório, contrato administrativo e demais instrumentos congêneres, inclusive no caso de contratação direta, observará o disposto nesta subseção. (Redação dada pela Emenda Regimental nº 001, de 27.8.2013).
Art. 183. O exercício do controle externo decorrente da ﬁscalização de ato licitatório, contrato administrativo e demais instrumentos congêneres, inclusive no caso de contratação direta. Parágrafo único. Havendo fundado receio de
grave lesão ao erário ou a direito alheio e de risco de ineﬁcácia da decisão de mérito será imposto rito sumário à representação, nos termos deste Regimento.
Art. 184. Qualquer licitante, contratado, pessoa física ou
jurídica poderá representar ao Tribunal irregularidades na
aplicação da legislação que regule licitações e contratos administrativos.
Art. 185. Após a apreciação dos requisitos de admissibilidade, o Relator, entendendo pertinente acolher a representação e sem prejuízo da adoção das medidas cautelares, encaminhará proposta de ﬁscalização ao Plenário para deliberação.
Art. 186. Aplicam-se às representações previstas nesta subseção, no que couber, as normas relativas à denúncia.

Art. 101. Qualquer licitante, contratado, pessoa física ou jurídica poderá representar ao Tribunal de Contas irregularidades na aplicação da legislação que regule licitações e contratos administrativos.

Como se vê, a legislação desta Casa elenca o rol de agentes
públicos legitimados a representar, rol esse que é ampliado pela Lei 8.666 de 21 de junho de 1993 (Lei de Licitações)
que assim dispõem:

Parágrafo único: Aplicam-se à representação prevista nesta
subseção, no que couber, as normas relativas à denúncia.

Lei de Licitações
Art. 113. [...]
www.tce.es.gov.br

§ 1º Qualquer licitante, contratado ou pessoa física ou jurídica poderá representar ao Tribunal de Contas ou aos órgãos integrantes do sistema de controle interno contra irregularidades na aplicação desta Lei, para os ﬁns do disposto
neste artigo.
No presente caso, vê-se que a representação é subscrita
por licitante, estando, portanto, amparada pelo artigo 101
da LC 621/2012.
Além disso, a petição inicial está redigida com clareza e
apresenta informações sobre o fato (ainda que em sede
indiciária) e indica a provável autoria, além de apontar circunstâncias e elementos de convicção, cumprindo, por isso,
um dos requisitos aplicáveis às denúncias e representações.
Constata-se, ainda, que a representação veio acompanhada de indícios de provas e que a versa sobre matéria afeta à
competência desta Corte, estando, portanto, atendidos os
demais requisitos de admissibilidade.
Assim, estando satisfeitas as exigências legais e regulamentares para que seja admitida, conheço a presente representação, no exercício da competência monocrática assegurada de forma subsidiaria pelo art. 94, §2º, da LC 621/2012 e
art. 177, §2º, do RITCEES.
Contudo, entendo prudente, antes de analisar o pleito cautelar, determinar a notiﬁcação da Pregoeira Oﬁcial do Município de Nova Vénecia e do Prefeito Municipal de Nova
Vénecia, para que tenham ciência da presente Representação e se pronunciem sobre as irregularidades ali apontadas,
na forma do artigo 125, § 3º, da LC 621/2012 e art. 307, §
1º do RITCEES.
III DECISÃO
Por todo o exposto, em juízo monocrático de admissibilidade, CONHEÇO a presente representação em face de licitação e antes de apreciar a medida cautelar pleiteada, DEQuarta-feira, 17 de outubro de 2018
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TERMINO A NOTIFICAÇÃO da Pregoeira Oﬁcial do Município de Nova Vénecia, senhora Gesiany Merlim Banza, para
que no prazo de 05 (cinco) dias improrrogáveis, nos termos
do art. 125, §3º, da LC 621/2012, se manifeste sobre as irregularidades apontadas.
Na oportunidade, decido NOTIFICAR o Prefeito Municipal,
senhor Mário Sérgio Lubiana, dando-lhe ciência deste procedimento ﬁscalizatório em andamento, para que, no uso
de suas atribuições legais, adote as providências que entender necessárias, enquanto Chefe do Executivo Municipal.
Juntamente com os Termos de Notiﬁcação deve ser encaminhada cópia integral da petição inicial.
Ressalto que o não atendimento desta solicitação poderá
implicar em sanção de multa, conforme disposição dos arts.
135, §2º, da LC 621/12 e 391, do RITCEES desta Corte.
Por ﬁm, dê-se ciência à Comissão de Licitação e ao Prefeito, que havendo conﬁrmação de qualquer irregularidade
no Edital de Pregão Presencial em análise, este Tribunal de
Contas poderá penalizar os responsáveis com as sanções de
que tratam os arts. 130 e seguintes da LC 621/2012, bem
como com a imputação de ressarcimento dos danos que
venham a ser comprovados.
Concomitantemente, que seja dada ciência desta decisão
ao signatário desta representação, conforme art. 125, § 6º
da LC 621/2012.
Cumpra-se com urgência, tendo em vista a natureza do pedido cautelar.
RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Conselheiro relator

Decisão Monocrática 01714/2018-7
Processo: 08384/2018-1
Classiﬁcação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
UG: SEMSA - Secretaria de Saúde de Aracruz
Relator: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Representante: MEDICAR EMERGENCIAS MEDICAS SAO
PAULO LTDA
Procuradores: EMANUELLE MESQUITA CONTARINI BERWANGER (OAB: 18821-ES), KAIO REGIS FERREIRA DA
SILVA (OAB: 149669-MG)
CONTROLE EXTERNO – FISCALIZAÇÃO – REPRESENTAÇÃO – PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ – PEDIDO DE CAULETAR – PREGÃO ELETRÔNICO REGISTRO DE
PREÇOS 100/2018 - ADMISSIBILIDADE – CONHECIMENTO - NOTIFICAÇÃO 05 (CINCO) DIAS.
I RELATÓRIO
Trata-se de representação formulada pela pessoa jurídica de direito privado Medicar Emergências Médicas São
Paulo Ltda, em que alega irregularidades no âmbito do
Pregão Eletrônico Registro de Preços n° 100/2018, da
Prefeitura Municipal de Aracruz, cujo objeto é o Registro de Preços para obtenção da melhor proposta com ﬁnalidade a contratação de empresa especializada em locação de veículos tipo ambulâncias e UTI Móvel, com
motorista/socorrista, a ﬁm de suprir as necessidades da
central de ambulâncias, conforme termo de Edital e seus
anexos.
Em síntese, foi alegado o seguinte:
[...]
www.tce.es.gov.br

III- MÉRITO DA REPRESENTAÇÃO
Inicialmente, cumpre destacar que a Impugnante comunga dos melhores esforços para promover a escorreita aplicação dos princípios de direito público, especialmente para ﬁns de exigir que a vinculação ao instrumento convocatório seja aplicada em sua íntegra.
Contudo, ao passo que no presente certame traz consigo cláusulas que comprometem a disputa, a Administração ﬁca inviabilizada de analisar uma oferta extremamente vantajosa em sua técnica e preço, diante da omissão de pontos essenciais, que impede a correta análise
do Edital de Licitação e a elaboração de proposta técnica e que demandam aclaramento.
Ademais, veriﬁca-se in casu, que a Administração deixou
de requer dos licitantes a apresentação de documentos
que comprovem a capacidade de executar serviço tão
extenso e especiﬁco.
a) DA EXIGÊNCIA DE DESCRIÇÃO DE OBJETO SOCIAL
IDENTICO AO OBJETO LICITADO- RESTRIÇÃO AO CARÁTER COMPETITIVO DA LICITAÇÃO E AFRONTA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA
A Constituição Federal insta a Administração Pública a
oferecer a todos os administrados igualdade de oportunidades na contratação de serviços, obras e compras.
Por intermédio dessa equanimidade, busca-se a obtenção da contratação vantajosa para a administração, ao
mesmo tempo em que afasta a possibilidade de qualquer arbitrariedade na seleção do contratante.
Nesse sentido, embora se acredite que o Edital tenha sido elaborado de maneira dar atendimento aos preceitos
que permeiam os procedimentos de aquisições de serviços públicos, a exigência implementada no instrumento
Quarta-feira, 17 de outubro de 2018
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convocatório acima consignada é ilegal e • restringem o
caráter competitivo do certame.
(...)
b) DA AUSÊNCIA DE EXIGÊNCIAS APTAS A COMPROVAR
A CAPACIDADE ECONOMICA-FINANCEIRA DA CONTRATADA PARA EXECUÇÃO DO OBJETO CONTRATADO.
A comprovação de boa situação ﬁnanceira das empresas
interessadas em participar do certame deverá ser feita
de forma objetiva e devidamente justiﬁcada no processo administrativo da licitação, não cabendo na modalidade do Pregão exigências excessivas que comprometam a
competividade do certame.
Entende-se que, somente, pode ser compreendida como
a proposta mais vantajosa aquela que tem arrimo nos
princípios constitucionais da eﬁciência e da economicidade, nos termos do artigo 37, da Constituição Federal,
o que em procedimento licitatório é aferido por meio da
apresentação de balanço patrimonial apto a demonstrar
a saúde ﬁnanceira da empresa.
Por esse motivo, o artigo 31, da Lei Geral de Licitações,
descreve que a comprovação de qualiﬁcação econômico-ﬁnanceira, que devem ser comprovadas por meio da
apresentação dos seguintes documentos:
Art. 31. A documentação relativa à qualiﬁcação econômico-ﬁnanceira limitar-se-á a:
I - Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na
forma da lei, que comprovem a boa situação ﬁnanceira
da empresa, vedada a sua substituição por balancetes
ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por
índices oﬁciais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta;

Contudo, no presente caso, o Item 11.3, do Edital, que
descreve os documentos que deverão ser apresentados
licitantes, exigiu apenas a apenas certidão negativa de
falência para comprovar qualiﬁcação econômico-ﬁnanceira dos licitantes:
11.3. QUALIFICAÇÃO ECONÓMICA FINANCEIRA
11.3.1. Certidão Negativa de Falência e Recuperação Judicial, expedida pelos Cartórios Distribuidores competentes da sede da pessoa jurídica, emitida há, no máximo 30 (trinta) dias, quando outro prazo de validade não
estiver expresso no documento.
11.3.1.1. Caso a certidão de recuperação seja positiva, a
licitante deverá comprovar que o plano, seja especial ou
não, de recuperação judicial ou extrajudicial foi acolhido
ou homologado, respectivamente, nos termos previstos
na Lei 11.101, de 2005 - arts. 58, 72 e 165.
Com o máximo respeito pela comissão licitante que certamente redigiu o edital em observância ao quanto disposto pela Lei geral de Licitações, mas apenas a exigência de uma simples certidão não é suﬁciente para aferir se a vencedora do certame detêm capacidade ﬁnanceira para efetuar a entrega dos bens licitados, previstos no edital.
(...)
C) DA OBRIGAÇÃO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS ANTES DO INÍCIO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS- RESTRIÇÃO A COMPETITIVIDADE.
É dever do ente responsável pela licitação demandar aos
participantes apenas os documentos e requisitos permitidos em lei, solicitando apenas os documentos necessários a consecução dos atos para cada fase da licitação.
Nesse sentido, chama atenção o fato do Item 16.6, do
www.tce.es.gov.br

Edital, prever a entrega de documentos antes do prazo
consignado em contrato para início da execução dos serviços:
16.6. A contratada deverá apresentar no prazo máximo
de 20 (vinte) dias contados a partir do recebimento da
ordem de serviços, comprovação de regularização dos
veículos perante os órgãos competentes.
A inserção da referida cláusula no Edital, fere profundamente os princípios da legalidade, isonomia, transparência, impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, uma vez que determina que os Interessados tenham disponíveis documentos de veículos que só deverão ser apresentados
em trinta dias.
(...)
d) DA AUSÊNCIA DE INFORMAÇOES IMPRESCINDIVEIS
PARA ELABORAÇÃO DE PROPOSTA· OMISSÃO QUANTO AO ANO E MODELO DO VEICULO A SER FORNECIDO AFRONTA A LEI DO PREGÃO N2 10.520/02, LEI N2
8666/92 E A SÚMULA 1n DO TRIBUNAL DE CONTAS DA
UNIÃO
Com o máximo respeito a este órgão licitante, mas, o Edital, que disciplina a
Execução dos serviços contratado, é omisso em aspectos
imprescindíveis para elaboração de proposta comercial.
Não há, no TERMO DE REFERÊNCIA, a clara deﬁnição das
características do objeto licitado, sobretudo quanto AO
ANO E MODELO DO VEICULO QUE DEVERÁ SER ADAPTADO PARA AMBULÂNCIA. o que impossibilita o dimensionamento do objeto que a Administração pretende
contratar e, por conseguinte, a adequada formulação
das propostas por parte dos licitantes interessados em
Quarta-feira, 17 de outubro de 2018
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participar do certame.
A ausência de indicação do ano/modelo do veículo a
ser entregue pela licitante vencedora abre campo para
que ocorra um a disputa desigual entre os concorrentes, na medida em que deixa a cargo de cada empresa
optar pelo ano da ambulância que será fornecida.
Nesse cenário, é forçoso concluir que a empresa que
apresentar veículo com menor tempo de fabricação certamente terá um custo maior do que aquela que apresentar um veículo com maior tempo de fabricação, e,
dessa forma, a primeira empresa certamente terá uma
proposta em valor superior a segunda, em razão disso
haverá quebra da isonomia no procedimento licitatório.
(...)
e) DA EXIGUIDADE DO PRAZO PARA INÍCIO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RISCO A EXEQUIBILIDADE DO SERVIÇO.
O Item 3.1, do Anexo 111 que acompanha o Edital determina que o prazo de entrega dos veículos é de 30 (trinta)
dias contados do recebimento da assinatura da Ata de
Registro de Preços, nos seguintes termos:
3. PRAZOS:
3.1. Os veículos solicitados deverão ser entregues no
prazo máximo de 30 (trinta) dias contados a partir da assinatura da Ata. Contudo, com o máximo respeito, a ausência de prazo razoável para início da execução dos serviços torna inexequível a obrigação contratual, na medida em que o instrumento convocatório prevê a obrigação de entrega de veículos adaptados para ambulâncias
básicas e avançadas para atender à necessidade dos pacientes das vinte e três unidades básicas de saúde do
munícipio, mais o serviço de pronto atendimento. Por

esse motivo, dado o número de veículos a ser disponibilizados, para fornecimento do objeto da presente contratação será necessário que a licitante vencedora adquira
os veículos, encaminhe a empresa transformadora para
execução das adaptações, ou seja, passem pelo procedimento de transformação para que sejam modiﬁcados de
veículo comum para veículos adaptados; coloque todo o
equipamento de acordo com o tipo do veículo, encaminhe ao Município para que seja feita a identiﬁcação de
acordo com os símbolos e padronização, além da contratação de seguro e condutores socorristas.
(...)
Dessa forma, independente de quem venha a se sagrar
vencedor no presente pregão presencial, estará impedido de cumprir com a obrigação de assumir os serviços
em razão do tempo necessário para comprar e transformar os veículos para execução dos serviços.
Tendo em conta que o objeto da presente licitação, trata-se de um serviço que possui determinadas particularidades que não podem ser ignoradas no prazo para início da execução contratual, bem como a onerosidade, é
um evidente que é necessário que o prazo para início da
execução contratual seja consignado de forma expressa, considerando- se como em outras contratações feitas por órgãos da Administração o prazo de 90 (noventa)
dias se exigido veículo zero quilometro e no mínimo 60
(sessenta) dias para veículos usados, como suﬁciente para início da execução dos serviços em tela.
[...]
Por ﬁm, requer, LIMINARMENTE, a suspensão da sessão
designada para o dia 16/10/2018 do processo licitatório
de Pregão Eletrônico n° 100/2018.
www.tce.es.gov.br

II.1 ADMISSIBILIDADE
Preliminarmente, necessário se faz avaliar o atendimento aos requisitos de admissibilidade para posterior processamento da presente representação, notadamente
os constantes dos artigos 94, 100 e 101, da Lei Complementar Estadual 621 de 8 de março de 2012 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado), a saber:
Art. 94. São requisitos de admissibilidade de denúncia
sobre matéria de competência do Tribunal:
I - ser redigida com clareza;
II - conter informações sobre o fato, a autoria, as circunstâncias e os elementos de convicção;
III - estar acompanhada de indício de prova;
IV - se pessoa natural, conter o nome completo, qualiﬁcação e endereço do denunciante;
V - se pessoa jurídica, prova de sua existência e comprovação de que os signatários têm habilitação para representá-la.
§ 1º A denúncia não será conhecida quando não observados os requisitos de admissibilidade previstos neste
artigo.
§ 2º Caberá ao Relator o juízo de admissibilidade da denúncia.
§ 3º Na hipótese de não conhecimento, a decisão deverá
ser submetida ao Plenário.
Art. 100. O exercício do controle externo decorrente da
ﬁscalização de ato licitatório, contrato administrativo e
demais instrumentos congêneres, inclusive no caso de
contratação direta, será realizado sob o rito sumário, nos
termos do Regimento Interno. Parágrafo único. Os órgãos e entidades da administração são responsáveis peQuarta-feira, 17 de outubro de 2018
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la demonstração da legalidade e regularidade da despesa e de sua execução.
Art. 101. Qualquer licitante, contratado, pessoa física ou
jurídica poderá representar ao Tribunal de Contas irregularidades na aplicação da legislação que regule licitações
e contratos administrativos.
Parágrafo único: Aplicam-se à representação prevista
nesta subseção, no que couber, as normas relativas à denúncia.
Da mesma forma, o Regimento interno do TCEES aprovado pela Resolução TC 261 de 4 de junho de 2013 também cuida dos requisitos em seu artigo 183 e seguintes,
senão vejamos:
Art. 183. O exercício do controle externo decorrente da
ﬁscalização de ato licitatório, contrato administrativo e
demais instrumentos congêneres, inclusive no caso de
contratação direta, observará o disposto nesta subseção. (Redação dada pela Emenda Regimental nº 001, de
27.8.2013).
Art. 183. O exercício do controle externo decorrente da
ﬁscalização de ato licitatório, contrato administrativo e
demais instrumentos congêneres, inclusive no caso de
contratação direta. Parágrafo único. Havendo fundado
receio de grave lesão ao erário ou a direito alheio e de
risco de ineﬁcácia da decisão de mérito será imposto rito
sumário à representação, nos termos deste Regimento.
Art. 184. Qualquer licitante, contratado, pessoa física ou
jurídica poderá representar ao Tribunal irregularidades
na aplicação da legislação que regule licitações e contratos administrativos.
Art. 185. Após a apreciação dos requisitos de admissibilidade, o Relator, entendendo pertinente acolher a repre-

sentação e sem prejuízo da adoção das medidas cautelares, encaminhará proposta de ﬁscalização ao Plenário
para deliberação.
Art. 186. Aplicam-se às representações previstas nesta
subseção, no que couber, as normas relativas à denúncia.
Como se vê, a legislação desta Casa elenca o rol de agentes públicos legitimados a representar, rol esse que é
ampliado pela Lei 8.666 de 21 de junho de 1993 (Lei de
Licitações) que assim dispõem:
Lei de Licitações
Art. 113. [...]

mentares para que seja admitida, conheço a presente representação, no exercício da competência monocrática
assegurada de forma subsidiaria pelo art. 94, §2º, da LC
621/2012 e art. 177, §2º, do RITCEES.
Contudo, entendo prudente, antes de analisar o pleito
cautelar, determinar a notiﬁcação da Pregoeira Oﬁcial da
Prefeitura de Aracruz, do secretário da secretaria de saúde e do Prefeito Municipal de Aracruz, para que tenham
ciência da presente Representação e se pronunciem sobre as irregularidades ali apontadas, na forma do artigo
125, § 3º, da LC 621/2012 e art. 307, § 1º do RITCEES.
III DECISÃO

No presente caso, vê-se que a representação é subscrita por licitante, estando, portanto, amparada pelo artigo
101 da LC 621/2012.

Por todo o exposto, em juízo monocrático de admissibilidade, CONHEÇO a presente representação em face de
licitação e antes de apreciar a medida cautelar pleiteada, DETERMINO A NOTIFICAÇÃO da Pregoeira Oﬁcial da
Prefeitura de Aracruz, senhora Terciany Cris B. Siqueira
e da Secretária Municipal de Saúde, senhora Clenir Sani
Avanza, para que no prazo de 05 (cinco) dias improrrogáveis, nos termos do art. 125, §3º, da LC 621/2012, se
manifeste sobre as irregularidades apontadas.

Além disso, a petição inicial está redigida com clareza e
apresenta informações sobre o fato (ainda que em sede indiciária) e indica a provável autoria, além de apontar circunstâncias e elementos de convicção, cumprindo,
por isso, um dos requisitos aplicáveis às denúncias e representações.

Na oportunidade, decido NOTIFICAR o Prefeito Municipal, Senhor Jones Cavaglieri, dando-lhe ciência deste
procedimento ﬁscalizatório em andamento, para que, no
uso de suas atribuições legais, adote as providências que
entender necessárias, enquanto Chefe do Executivo Municipal.

Constata-se, ainda, que a representação veio acompanhada de indícios de provas e que a versa sobre matéria afeta à competência desta Corte, estando, portanto,
atendidos os demais requisitos de admissibilidade.

Juntamente com os Termos de Notiﬁcação deve ser encaminhada cópia integral da petição inicial.

§ 1º Qualquer licitante, contratado ou pessoa física ou
jurídica poderá representar ao Tribunal de Contas ou aos
órgãos integrantes do sistema de controle interno contra irregularidades na aplicação desta Lei, para os ﬁns do
disposto neste artigo.

Assim, estando satisfeitas as exigências legais e regulawww.tce.es.gov.br

Ressalto que o não atendimento desta solicitação poderá implicar em sanção de multa, conforme disposição
dos arts. 135, §2º, da LC 621/12 e 391, do RITCEES desQuarta-feira, 17 de outubro de 2018
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ta Corte.

NOGUEIRA FARIA, ANDRE GOMES GIOR

Por ﬁm, dê-se ciência à Comissão de Licitação e ao Prefeito, que havendo conﬁrmação de qualquer irregularidade no Edital de Pregão Presencial em análise, este Tribunal de Contas poderá penalizar os responsáveis com
as sanções de que tratam os arts. 130 e seguintes da LC
621/2012, bem como com a imputação de ressarcimento dos danos que venham a ser comprovados.

CONTROLE EXTERNO – FISCALIZAÇÃO – REPRESENTAÇÃO – ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – CITAÇÃO – 30 (TRINTA) DIAS.

Concomitantemente, que seja dada ciência desta decisão ao signatário desta representação, conforme art.
125, § 6º da LC 621/2012.
Cumpra-se com urgência, tendo em vista a natureza do
pedido cautelar.
RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Conselheiro relator
Decisão Monocrática 01715/2018-1
Processo: 10343/2016-1
Classiﬁcação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
UG: ALES - Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo
Relator: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Representante: CLAUDIA CRISTINA MATTIELLO, JOSE
CARLOS VIANA GONCALVES
Responsável: JOEL RANGEL PINTO JUNIOR, RAQUEL FERREIRA MAGESTE LESSA,THEODORICO DE ASSIS FERRACO, JOAO CARLOS LORENZONI, ERICK CABRAL MUSSO,
ENIVALDO EUZEBIO DOS ANJOS, FABIANO BUROCK FREICHO, ROBERTO RIBEIRO CARNEIRO, DANIELA RAMOS

Cuidam os autos de representação formulada pelo corpo técnico desta Corte de Contas, em que narram indícios de irregularidades na criação de cargos em comissão, de livre nomeação para desempenho de funções típicas de servidores efetivos, vinculadas ao controle interno da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito
Santo (ALES) nos exercícios de 2015 e 2016.
A Instrução Técnica Inicial 276/2017 apresentou como
proposta de encaminhamento a concessão da medida
cautelar para que fosse determinado ao presidente da
ALES a revogação das nomeações irregularmente realizadas, bem como a nomeação apenas de servidores integrantes do quadro efetivo.
Propôs-se, ainda, a instauração do incidente de inconstitucionalidade dos artigos 1º e 7º da Lei Estadual 10.383,
de 30 de junho de 2015 e a citação do então presidente
da Casa, senhor Theodorico de Assis Ferraço, para apresentação de justiﬁcativas.
Em resposta ao termo de citação, o senhor Theodorico
de Assis Ferraço apresentou as informações que se veem
na Defesa/Justiﬁcativa 239/2017-3 (evento 20) e a documentação complementar anexa.
Submetido o feito à Secretaria de Controle Externo Previdência e Pessoal (SecexPrevidência), elaborou-se a Manifestação Técnica 80/2018-3 (evento 35) e a Instrução
Técnica Inicial 367/2018-6 (evento 45), pugnando pela
CITAÇÂO de outros agentes responsáveis, para que, no
prazo de 30 (trinta) dias, apresentem as razões de justiwww.tce.es.gov.br

ﬁcativas e os documentos que julgarem pertinentes, nos
seguintes termos:
Responsáveis
ANDRÉ GOMES GIORI – Diretor de Controle Interno da ALES
DANIELA NOGUEIRA FARIA – Diretora
de Controle Interno da ALES
FABIANO BUROCK FREICHO - Secretário de Gestão de Pessoas da ALES
JOEL RANGEL PINTO JÚNIOR - Diretor
Geral da ALES
ROBERTO RIBEIRO CARNEIRO - Diretor
Geral da ALES
ENIVALDO EUZÉBIO DOS ANJOS –
Membro da Mesa da ALES
ERICK CABRAL MUSSO – Membro da
Mesa da ALES
JOÃO CARLOS LORENZONI – Membro
da Mesa da Assembleia Legislativa do
Espírito Santo (ALES)
RAQUEL FERREIRA MAGESTE LESSA –
Membro da Mesa da ALES
THEODORICO DE ASSIS FERRAÇO –
Membro da Mesa da ALES (já citado)

subitens/ IRREGULARIDADES
3.1. DESIGNAÇÃO
DE
SERVIDORES
ALHEIOS À CARREIRA DE CONTROLE INTERNO PARA EXERCER A FUNÇÃO DE
SERVIDOR EFETIVO

3.2 DESVIO DE FINALIDADE: DA NOMEAÇÃO EM CARGO COMISSIONADO
PARA O EXERCÍCIO DE
FUNÇÕES DO CONTROLE INTERNO

Considerando que o senhor Theodorico de Assis Ferraço
já foi regularmente citado e exerceu o direito de defesa,
a SecexPrevidência sugeriu que lhe seja apenas dada ciência desta nova etapa processual.
Por todo o exposto, encampando o entendimento técnico, determino a CITAÇÃO dos agentes responsáveis acima indicados, com exceção do senhor Theodorico de
Assis Ferraço, para que, no prazo improrrogável de até
30 (trinta) dias, apresentem as razões de justiﬁcativas e
providenciem os documentos necessários, nos termos
nos termos do artigo 56, II da Lei Complementar Estadual 621, de 8 de março de 2012 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado) e do artigo 157, III, da ResoluQuarta-feira, 17 de outubro de 2018
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ção TC 261, de 4 de junho de 2013 (Regimento Interno
do TCEES).
Determino, ainda, que junto ao termo de citação seja encaminhada cópia da ITI 367/2018-6 e que seja dada CIÊNCIA aos citados:
a. do direito de sustentação oral quando do julgamento do processo, conforme disposto no art. 61, parágrafo único, da Lei Complementar 621/2012 e artigos 327 e
328 da Resolução TC 261/2013, e de que as demais notiﬁcações processuais, inclusive da inclusão deste processo em pauta de sessão do Plenário, serão feitas mediante publicação no Diário Oﬁcial Eletrônico deste Tribunal,
conforme art. 181 do Regimento Interno desta Corte;
b. de que não cabe recurso da decisão que determinar

DECISÃO MONOCRÁTICA 01710/2018-9
PROCESSO TC: 5572/2018
JURISDICIONADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÚMA
ASSUNTO: REPRESENTAÇÃO
RESPONSÁVEL: VALÉRIO NASCIMENTO BOURGUIGNON
DECIDO, com fundamento no art. 65 da Lei Complementar n. 621/2012, declarar a REVELIA do senhor VALÉRIO NASCIMENTO BOURGUIGNON, uma vez que não
atendeu ao Termo de Citação n. 00820/2018-3, conforme atestaram o Núcleo de Controle de Documentos e a Secretaria Geral das Sessões nos Despachos n.
53.359/2018-1 e 53.624/2018-6.
Encaminhe-se o feito à SEGEX, para prosseguir.
Em 15 de outubro de 2018.
MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Conselheira Substituta

a citação, na forma do art. 153, inciso II, da Lei Complementar 621/2012; e
c. de que, na forma do inciso I, do § 1º, do Artigo 64,
da Lei Complementar 621/2012, a comunicação dos atos

Decisão Monocrática 01711/2018-3

processuais ter-se-á como realizada quando conﬁrmada

Processo: 08000/2018-4

por recibo assinado por pessoa encarregada de receber

Classiﬁcação: Relatório de Gestão Fiscal

correspondência ou, conforme o caso, por membro da

Exercício: 2018

família ou empregado, bem como nos demais casos previstos no referido dispositivo legal.

UG: DEFENSORIA PÚBLICA - Defensoria Pública do Estado
do Espírito Santo

Por ﬁm, que seja dada CIÊNCIA ao senhor Theodorico de

Relator: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun

Assis Ferraço desta decisão mediante publicação no Diário Oﬁcial Eletrônico do Tribunal, nos termos regimentais.
RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Conselheiro relator

Responsável: SANDRA MARA VIANNA FRAGA
CONTROLE EXTERNO – RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL –
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
– 2º QUADRIMESTRE DE 2018 – ENCAMINHAR CÓPIA DO
RELATÓRIO TÉCNICO A GESTORA E AO RESPONSÁVEL PELO
CONTROLE INTERNO – APENSAR À PCA.
www.tce.es.gov.br

I RELATÓRIO
Trata da ﬁscalização do Relatório de Gestão Fiscal (RGF),
concernente ao 2º quadrimestre de 2018 da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, de responsabilidade da senhora Sandra Mara Vianna Fraga – Defensora Pública-geral.
O exame da gestão ﬁscal consta no Relatório Técnico
00430/2018-6 (evento 6) elaborado pelo Núcleo de Controle Externo de Macroavaliação Governamental (NMG), com
as seguintes conclusões e propostas de encaminhamento:
3. CONCLUSÃO
Observou-se que o Relatório de Gestão Fiscal (RGF) cumpriu
as formalidades atinentes a publicar e encaminhar tempestivamente todos os demonstrativos exigidos; às assinaturas
exigidas; à compatibilidade aos modelos do MDF; e à inserção no Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor
Público Brasileiro (Sinconﬁ) (vide seção 1).
De acordo com levantamento feito, a despesa total com
pessoal calculada por este Tribunal, registrou o montante de
R$ 38.371.379,48, que coincide com o valor publicado pela
Defensoria Pública Estadual (vide seção 2).
Por ﬁm, veriﬁcou-se que a Defensoria Pública Estadual não
se encontra em nenhuma hipótese dos incisos I e IV do artigo 5º da Lei 10.028/2000, que estabelecem os casos de infração administrativa contra as leis de ﬁnanças públicas.
4 PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Considerando o exposto neste Relatório, sugere-se ao Conselheiro Relator o encaminhamento de cópia deste relatório
técnico ao responsável pelo Controle Interno da Defensoria Pública Estadual para que conheça o teor desta análise.
Ato contínuo, o NMG elaborou a Manifestação Técnica
01162/2018-1 (evento 7), acolhendo integralmente o referido Relatório Técnico.
Quarta-feira, 17 de outubro de 2018
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II FUNDAMENTOS
Constata-se, conforme levantamento feito, tomando por
base exclusivamente os registros do Sigefes, que a despesa total com pessoal apurada por este Tribunal registrou o
montante de R$ 38.371.379,48, valor coincidente com o publicado pela Defensoria Pública Estadual.
Diante do exposto, tomo como razões de decidir as constantes do Relatório Técnico 00430/2018-6, encampado pela
Manifestação Técnica 01162/2018-1, cuja conclusão transcrevo a seguir:
PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Ante o exposto, e tendo em vista que a Defensoria Pública
não se enquadra na situação mencionada no inciso II do § 1º
do art. 59 da LRF, remetemos ao Relator a presente instrução com a seguinte proposta:
Encaminhar cópia do Relatório Técnico (RT) 430/2018 ao
gestor e ao responsável pelo Controle Interno da Defensoria
Pública para que conheçam o teor desta análise.
Finalmente, ressalta-se a necessidade, por parte deste Tribunal, de retornar os presentes autos à unidade técnica responsável pela análise da Prestação de Contas da Defensoria
Pública, para ser apensado, futuramente, aos autos da Prestação de Contas, em atendimento ao art. 277, § 1º, do Regimento Interno (Resolução TC 261/2013).
III DECISÃO
Ante o exposto, acompanho a proposta apresentada pelo
do Núcleo de Controle Externo de Macroavaliação Governamental - NMG, conforme o Relatório Técnico 00430/20186, tendo em vista que a Defensoria Pública Estadual não se
enquadra na situação mencionada no § 2º do art. 59 da LRF,
tampouco em nenhuma hipótese dos incisos do artigo 5º da
Lei 10.028/2000, que estabelecem os casos de infração administrativa contra as leis de ﬁnanças públicas e DECIDO en-

caminhar cópia do Relatório Técnico (RT) -00430/2018-6 ao
gestor e ao responsável pelo Controle Interno da Defensoria Pública Estadual para que conheçam o teor desta análise.
Por ﬁm, encaminhar os presentes autos ao Núcleo de Controle Externo de Macroavaliação Governamental - NMG para ser apensado, futuramente, aos autos da Prestação de
Contas Anual da Defensoria Pública Estadual, em atendimento ao art. 277, § 1º, do Regimento Interno (Resolução
TC-261/2013).

Mediante documentação protocolada em 28/08/2018 (Resposta de Comunicação 623/2018), o senhor Fabrício Petri
solicitou nova prorrogação do prazo. O gestor justiﬁcou tal
pedido anexando aos autos o Ofício 10/2018, do Presidente
da Comissão de Tomada de Contas Especial, senhor Gleicimar Araújo Pimenta, solicitando dilação do prazo para conclusão dos trabalhos, em virtude do tempo em que o processo ﬁcou nos setores da Fazenda Municipal e Contabilida-

Vitória/ES, 15 de outubro de 2018.
RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Conselheiro relator

de do IPASA, bem como em razão do gozo de férias de dois

Decisão Monocrática 01725/2018-5

Mediante o Ofício 150/2018, o senhor Fabrício Petri solicita

Processo TC: 8983/2017-3
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Anchieta

dos três membros da Comissão. O pedido do gestor foi acolhido na Decisão Monocrática 1500/2018.
nova prorrogação do prazo, diante da não conclusão dos trabalhos. (Resposta de Comunicação 875/2018).

Assunto: Tomada de Contas Especial

Desta forma, DECIDO:

Responsável: Fabrício Petri - Prefeito Municipal

DEFERIR A PRORROGAÇÃO POR MAIS 90 (NOVENTA) DIAS

Versam os presentes autos sobre Tomada de Contas Especial instaurada no Município de Anchieta mediante o Decreto-A nº 99, o qual designou os membros para a Comissão de
Tomada de Contas Especial, referente à ausência de recolhimento previdenciário – IPASA.

IMPRORROGÁVEIS, contados a partir da publicação da pre-

Em 23/11/2017, o Prefeito Municipal, senhor Fabrício Petri, encaminhou o Ofício nº 354/2017, contendo documentação relacionada à instauração da Tomada de Contas Especial.
Em documento anexado no dia 07/02/2018 (Protocolo
1563/2018), o senhor Fabrício Petri solicitou prorrogação
do prazo por mais 90 dias, tendo em vista que os trabalhos
não foram concluídos, o que foi acolhido na Decisão Monocrática 487/2018.
www.tce.es.gov.br

sente decisão, do prazo concedido ao Prefeito Municipal de
Anchieta, senhor Fabrício Petri, para que conclua a Tomada de Contas Especial instaurada no Município de Anchieta mediante o Decreto-A nº 129, referente à ausência de recolhimento previdenciário – IPASA, sob pena de aplicação
de multa, nos termos do art. 135, IV da Lei Complementar
621/2012 c/c art. 389, IV da Resolução TC 261/2013.
À Secretaria Geral das Sessões para os impulsos necessários
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Conselheiro Relator

Quarta-feira, 17 de outubro de 2018
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Decisão Monocrática 01723/2018-6
Processo TC: 3811/2018
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Divino São Lourenço
Assunto: Prestação de Contas Mensal
Responsável: Eleardo Aparício Costa Brasil - Prefeito Municipal
Tratam os presentes autos de omissão no encaminhamento das Prestações de Contas Mensais referentes aos meses
12, 13 e 14 (exercício de 2017), pela Prefeitura Municipal
de Divino São Lourenço, por meio do sistema CidadES, contrariando dispositivos da Instrução Normativa TCEES n.º
39/2016, do Regimento Interno deste Tribunal (RITCEES),
bem como da Lei Complementar nº 621/2012.
Em razão de tal foram omissão, foram disparados termos de
notiﬁcação eletrônicos ao responsável (recebimento conﬁrmado por meio de assinatura digital), ﬁxando novo prazo
de 10 (dez) dias para cumprimento da obrigação, que também não foram atendidos, levando à elaboração da Instrução Técnica Inicial nº 254/2018, por meio da qual o responsável foi citado pelo descumprimento da decisão (Termo de
Citação 447/2018) e notiﬁcado (Termo de Notiﬁcação nº
415/2018) para o envio da documentação pendente - Decisão Segex nº 264/2018, peça 5 dos autos.
Devidamente citado e notiﬁcado o Sr. Eleardo Aparicio Costa Brasil encaminhou justiﬁcativas (Defesa/Justiﬁcativa
779/2018 e Peças Complementares).
Encaminhados os autos para análise da área técnica, assim
manifestou-se na Instrução Técnica Inicial 380/2018:
“[...]
o Sr. ELEARDO APARICIO COSTA BRASIL, ordenador de despesas, encaminhou justiﬁcativas datadas de 20/06/2018.
Observou-se que são as mesmas apresentadas em face da

PCA de 2016 (10 -Defesa/Justiﬁcativa 00785/2017-7, TC
3648/2017), com o seguinte teor: que iniciou sua gestão em
2017 com prestações de contas em atraso, tendo sido contratada nova empresa de fornecimento de software; que
houve problemas na migração dos dados entre os sistemas;
que em out/2017 o município sofreu ataque de vírus, ﬁcando prejudicado o cumprimento dos prazos.
Dito isto, solicitou a acolhida de suas justiﬁcativas e requereu sustentação oral, se necessário.
Consultando-se o sistema CidadES, veriﬁcou-se que a omissão permanece, conforme comprovante:
O envio das prestações de contas mensais de 12 a 14 do
Exercício de 2017 se dá a qualquer tempo, com data limite
regulamentar de 02/04/2018. O envio após esta data sujeita
o responsável à sanção por multa.
Observa-se que o encaminhamento dos dados, as datas limites de cumprimento da obrigatoriedade, bem como as
sanções cabíveis, têm embasamento na Instrução Normativa TC 39/2016.
Desta forma, sugere-se:
1. A não acolhida das justiﬁcativas apresentadas e a sanção
por multa ao responsável, nos termos do art. 135, inciso IX,
da Lei Complementar nº 621/2012 c/c o artigo 281 e 389, inciso IX do Regimento Interno do TCEES.
2. A Notiﬁcação do responsável, para encaminhar a Prestação de Contas abaixo identiﬁcada ﬁxando prazo de 15 dias
improrrogáveis para cumprimento da obrigação (artigo 358,
III e 359 da Resolução TC 261/2013)
Descrição

Exercício

Legislação Pertinente
Prestação de Contas Meses 12, 13 e Instrução NormatiMensal (CidadES)
14/2017
va TC 39/2016

Vitória, 04 de julho de 2018. [...]”
O Ministério Público de Contas anui à proposta contiwww.tce.es.gov.br

da na Instrução Técnica Inicial 00380/2018-1 no Parecer
3424/2018, da lavra do Procurador de Contas Luis Henrique
Anastácio da Silva.
Pelo que se apresenta, o Sr. Eleardo Aparicio Costa Brasil deixou de encaminhar a documentação pendente que lhe fora
determinado na Decisão Segex nº 264/2018.
Desta forma, DECIDO:
Pela CITAÇÃO do senhor Eleardo Aparício Costa Brasil - Prefeito Municipal de Divino de São Lourenço, para que, no prazo de 30 (TRINTA) dias improrrogáveis, apresente as justiﬁcativas que julgar pertinentes face ao não atendimento à
Decisão Segex nº 264/2018;
Pela NOTIFICAÇÃO do senhor Eleardo Aparício Costa Brasil, para que, no prazo de 15 (QUINZE) dias improrrogáveis,
cumpra as determinações dispostas no item 2 Instrução Técnica Inicial 380/2018 com o encaminhamento da Prestação
de Contas dos meses 12, 13 e 14/2017 na forma da Instrução Normativa TC 39/2016, com amparo no artigo 358, III
e 359 da Resolução TC 261/2013, sob pena de aplicação
de multa, nos termos do art. 135, IV da Lei Complementar
621/2012 c/c art. 389, IV da Resolução TC 261/2013.
Registra-se que não cabe recurso da decisão que determinar a CITAÇÃO, na forma do art. 153, inciso II, da Lei Complementar 621/2012.
Na forma do inciso I, do § 1º, do artigo 64, da Lei Complementar 621/2012, a comunicação dos atos processuais ter-se-á como realizada quando conﬁrmada por recibo assinado por pessoa encarregada de receber correspondência, ou,
conforme o caso, por membro da família ou empregado do
responsável ou do interessado.
À Secretaria Geral das Sessões para os impulsos necessários.
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Conselheiro Relator
Quarta-feira, 17 de outubro de 2018
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DECISÃO MONOCRÁTICA 01727/2018-4
PROCESSO TC: 8385/2018
JURISDICIONADO: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE – SESA
ASSUNTO: REPRESENTAÇÃO
REPRESENTANTE: PAULO ROBERTO FOLETTO
RESPONSÁVEIS: FABIANO MARILY; RICARDO DE OLIVEIRA
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 dos Srs. Ricardo de Oliveira, Secretário de Estado de Saúde, e Fabiano Marily, Subsecretário de Estado da
Assistência em 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, os senhores RICARDO DE OLIVEIRA, Secretário
de Estado de Saúde, e FABIANO MARILY, Subsecretário de
Estado da Assistência em Saúde, para que, no prazo de 05
(cinco) dias, encaminhem cópia integral do processo administrativo pertinente ao certame e apresentem as justiﬁcativas prévias, caso tenha interesse, acerca dos questiona-

mentos constantes da Petição Inicial n. 00332/2018-2, cuja
cópia deverá ser enviada junto aos Termos 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.
Torno insubsistente
01712/2018-8.

a

Decisão

Monocrática

n.º

A publicação da presente decisão singular está agendada
para ocorrer no Diário Eletrônico de 17/10/2018.
Em 16 de outubro de 2018.
MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Conselheira Substituta
Decisão Monocrática 01729/2018-3
Processos: 05780/2016-1, 01156/2015-5
Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Prefeito
Exercício: 2015
UG: PMI - Prefeitura Municipal de Itapemirim
Relator: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Responsável: LUCIANO DE PAIVA ALVES, VIVIANE DA ROCHA PECANHA
CONTROLE EXTERNO – PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
DE PREFEITO – PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM –
EXERCÍCIO DE 2015 – JULGAMENTO PELO PODER LEGISLATIVO LOCAL – ARQUIVAMENTO.
I RELATÓRIO
Tratam os autos de prestação de contas anual da prefeitura de Itapemirim referente ao exercício de 2015, sob a responsabilidade do senhor Luciano de Paiva Alves e senhora
www.tce.es.gov.br

Viviane da Rocha Peçanha Sampaio e no qual este Tribunal
emitiu o Parecer Prévio TC 099/2017– Plenário, recomendando ao Legislativo local a aprovação com ressalvas das
contas dos responsáveis.
Tendo sido promovido o julgamento de caráter político e a
remessa da documentação comprobatória junto ao Tribunal de Contas com a constatação do atendimento às normas do disposto no art. 79, da Lei Complementar Estadual
621 de 8 de março de 2012 e art. 131 do Regimento Interno do TCEES aprovado pela Resolução TC 261 de 4 de junho
de 2013, o Ministério Púbico de Contas por meio do Parecer 5019/2018-8 se pronunciou pelo arquivamento do feito, nos seguintes termos:
[...]
O MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, pelo Procurador abaixo subscrito, no uso de
suas atribuições institucionais, com fulcro no art. 130 da
Constituição Federal c/c art. 3º, II, da Lei Complementar n.
451/2008, manifesta-se nos seguintes termos.
Trata-se de Prestação de Contas Anual, relativa ao exercício ﬁnanceiro de 2015, da Prefeitura de Itapemirim,
sob responsabilidade de Luciano de Paiva Alves (01/01 a
30/03/2015, 26/08 a 27/08/2015 e 04/09 a 31/12/2015) e
Viviane da Rocha Peçanha Sampaio (31/03 a 25/08/2015 e
28/08 a 03/09/2015).
O Parecer Prévio TC – 099/2017 - Plenário[1] - emitido em
26/09/2017 recomendou ao Legislativo Municipal a aprovação com ressalvas da Prestação de Contas apresentadas
pelo agente responsável.
Após o trâmite do processo na Câmara Municipal, retornaram os autos ao Ministério Público de Contas para ﬁns de
manifestação acerca da legalidade dos procedimentos, nos
termos do § 1º do art. 131 do Regimento Interno do TCE/
Quarta-feira, 17 de outubro de 2018
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ES.
Pois bem.
A Constituição Federal prevê a estruturação de abrangente
sistema de controle, interno e externo, visando assegurar a
lisura na aplicação dos recursos e o bom desempenho do
Governo na execução de suas ações, atribuindo-se exclusivamente à Câmara Municipal a prerrogativa para julgar as
contas do Chefe do Poder Executivo Municipal.
Segundo assevera CASTRO[2] “O julgamento é do Legislativo, porque o Parlamento pode acolher ou desprezar a opinião do Tribunal de Contas, porque fala em nome dos contribuintes e do povo, que são os donos do negócio”.
Infere-se que o julgamento das contas da Prefeitura de Itapemirim, referente ao exercício de 2015, ocorreu na Sexagésima Sétima Sessão Ordinária do Primeiro Período Legislativo Ordinário, da Décima Nona Legislatura, realizada na
Câmara Municipal, em 7 de agosto de 2018, conforme ata
acostada às ﬂs. 698/707, onde a decisão político administrativa da Câmara coincidiu com a conclusão do Tribunal
de Contas, no sentido de aprovar com ressalvas as contas da Prefeitura de Itapemirim, referente ao exercício de
2015.
Denota-se que a Comissão de Finanças e Orçamento, procedeu à apreciação das contas anual do executivo expedindo-se o competente parecer com pronunciamento conclusivo favorável à aprovação com ressalvas das contas, em
obediência ao § 1º do artigo 166 da Constituição Federal,
aplicável, no que couber, às contas do Prefeito Municipal.
Salienta-se que foi observado o quórum necessário para legitimação do ato de votação das contas, sendo registrada
na Ata da Sexagésima Sétima Sessão Ordinária, realizada no
dia 7 de agosto de 2018, a presença de 11 (onze) vereadores membros da Casa Legislativa, aprovando-se, por 9 (no-

ve) votos favoráveis[3], o Projeto que deu origem ao Decreto Legislativo nº. 512/2018 – ﬂ 696, que referendou o Parecer Prévio TC – 099/2017 do TCEES.
Posto isto, pugna o Ministério Público de Contas pelo arquivamento do feito, nos termos do art. 131, § 1º, I, do RITCEES.

§ 2º Caso não haja manifestação da Câmara Municipal no
prazo previsto na lei orgânica municipal ou no seu regimento interno, a secretaria do colegiado competente certiﬁcará
no processo o ocorrido, encaminhando os autos ao Relator
para os ﬁns de direito.
III DECISÃO

Com fulcro no inciso III[4] do art. 41 da Lei n. 8.625/93, bem
como no parágrafo único[5] do art. 53 da Lei Complementar nº 621/12, reserva-se, ainda, este Parquet ao direito de
manifestar-se oralmente em sessão de julgamento.

Ante o exposto, adoto as razões fáticas e os fundamentos
jurídicos pronunciados pelo MPC e, com fulcro no art. 131,
§ 1º, I, do RITCEES, DETERMINO O ARQUIVAMENTO do feito.

[...]

Antes do derradeiro arquivamento, PUBLIQUE-SE esta decisão.

II FUNDAMENTOS
Considerando o exposto pelo Parquet de Contas, veriﬁco
que foi atendido o rito previsto no art. 131, do Regimento
Interno desta Casa, a saber:

RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Conselheiro relator

Art. 131. O Presidente da Câmara Municipal, depois de concluído o julgamento das contas prestadas pelo Prefeito, remeterá ao Tribunal, no prazo de trinta dias, cópia do ato de
julgamento e da ata da sessão correspondente, com a relação nominal dos Vereadores presentes e o resultado numérico da votação, a qual será juntada aos autos por determinação do Relator, com posterior encaminhamento do processo ao Ministério Público junto ao Tribunal.

Decisão Monocrática 01718/2018-5

§ 1º O Ministério Público junto ao Tribunal analisará a documentação a que se refere o caput, no prazo de trinta dias, e
adotará, dentre outras, as seguintes providências:
I - encaminhará o processo ao Relator, para ﬁns de arquivamento dos autos, mediante despacho, caso a deliberação
da Câmara Municipal observe a legislação aplicável;
II - comunicará ao Relator, se for o caso, a inobservância da
legislação aplicável ao julgamento das contas, hipótese em
que proporá ao colegiado competente dar ciência ao Ministério Público Estadual para os ﬁns de direito.
www.tce.es.gov.br
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A presente documentação refere-se à Representação
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com pedido de medida cautelar, em face da Prefeitura
Municipal de Presidente Kennedy, noticiando a ocorrência de possíveis irregularidades no 1º boletim de medição
da obra de Infraestrutura Básica de Marobá – Saneamento Básico, referente à Concorrência Pública nº 008/2017.
Deixo de apreciar a medida cautelar pleiteada, sem prejuízo da adoção desta medida em momento oportuno.
Ante o exposto, DETERMINO a NOTIFICAÇÃO, preferencialmente por meio eletrônico, dos Srs. Miguel Ângelo
Lima Qualhano – Secretário Municipal de Obras da Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy, Daniela Sickert
Barcelos – Engenheira Civil da Prefeitura Municipal de
Presidente Kennedy, Diogo Wagner – Engenheiro Civil
da Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy e Bárbara Pedrini Lorençoni – Técnica em laboratório de solos da
Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy para que, no
prazo de 05 (cinco) dias apresentem as justiﬁcativas e documentos que julgarem necessários.
Juntamente com a notiﬁcação dos representados deve
ser juntada cópia da petição inicial.
Cientiﬁque-se ao representante do teor da presente Decisão.
Após, retornem os autos a este Gabinete, para análise sobre a medida cautelar pleiteada.
Vitória ES, 15 de outubro de 2018.
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Conselheiro Relator
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