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LICITAÇÕES

Licitações

LICITAÇÕES

AVISO DE PREGÃO ELETRÔNICO N° 34/2018
PROC. TC 3291/2018

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

O Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, através do seu Pregoeiro, torna público que realizará licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, em conformidade com a Lei nº 10.520/2002, Lei nº 8.666/1993, Lei Complementar nº
123/2006 e Lei Complementar Estadual nº 618/2012, visando à contratação de empresa especializada na manutenção preventiva e corretiva dos transformadores de alimentação do TCEES, conforme laudo técnico (Anexo I), incluindo fornecimento do óleo mineral isolante, a ﬁm de manter bom funcionamento da subestação elétrica, minimizando riscos e evitando a paralisação de distribuição de energia elétrica do TCEES, nos termos das especiﬁcações contidas no anexo I e I.I do (Projeto Básico) deste Edital. O procedimento licitatório será realizado no endereço eletrônico
www.licitacoes-e.com.br.
Abertura das Propostas: 13h00 do dia 14/11/2018.
Início da Sessão Pública: 14h00 do dia 14/11/2018.
O Edital poderá ser retirado nos sites http://www.tce.es.gov.br e www.licitacoes-e.com.br.
Publicações seguintes serão feitas no Diário Eletrônico do TCEES.
Vitória, 31 de outubro de 2018.
DANIEL SANTOS DE SOUSA
Pregoeiro Oficial – TCEES

www.tce.es.gov.br
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ATOS DA 1a CÂMARA

Atos da 1ª Câmara

1 a CÂMARA

SAD [LUISA PAIVA MAGNAGO (OAB: 12455-ES), PEDRO
Pautas das Sessões - 1ª Câmara

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

JOSINO CORDEIRO (OAB: 17169-ES)]

PAUTA DA 39ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 1ª CÂMARA

Processo: 07568/2017-6

QUARTA-FEIRA, 14 DE NOVEMBRO DE 2018 ÀS 14:00

Unidade gestora: Consórcio Público Região Expandida

Relação dos processos constantes da pauta, para apreciação e julgamento pela 1ª Câmara, em Sessão Ordinária, nos termos dos artigos 60, 61, 93, 101, 102, 327 e
328 do Regimento Interno (Resolução TC-261/2013), podendo, entretanto, nessa Sessão ou em Sessões subsequentes, proceder-se ao julgamento de processos adiados ou constantes de pautas já publicadas.

Conselheiros-substitutos
Márcia Jaccoud Freitas
Marco Antônio da Silva

CONSELHEIRO
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO

Ministério Público Especial de Contas

Sul
Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2016
Responsável: ROBERTO FORTUNATO FIORIN
Processo: 03522/2018-5
Unidade gestora: Câmara Municipal de Brejetuba
Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2017
Responsável: ABENAIR FERNANDES AMADEU
Processo: 03669/2018-4

Processo: 04070/2015-8
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Fundão

Unidade gestora: Câmara Municipal de Mucurici

Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador

Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador

Exercício: 2014

Exercício: 2017

Interessado: PREFEITURA FUNDAO

Responsável: TOMAZ FERREIRA TRINDADE

Responsável: MARIA DULCE RUDIO SOARES [ALINE RUDIO SOARES FRACALOSSI (OAB: 11348-ES)]
Processo: 05100/2017-3
SESSÕES
Quartas-feiras às 14 horas

Responsável: MARCUS VINICIUS DOELINGER AS-

Processo: 04840/2018-3
Unidade gestora: FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS
Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Anchieta

Exercício: 2017

Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador

Responsável: CESAR ROBERTO COLNAGHI, GILSON GIU-

Exercício: 2016

BERTI FILHO
www.tce.es.gov.br
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Processo: 04950/2018-1
Unidade gestora: Câmara Municipal de Divino de São
Lourenço
Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2017
Responsável: JOSE CARLOS BARRETO RANGEL, SEBASTIAO AYLSON GOMES DE MOURA
Processo: 07624/2018-4
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Divino de São
Lourenço
Classiﬁcação: Relatório Resumido de Execução Orçamentária

THADEU FRONTINO SOBREIRO (OAB: 15786-ES), GREGORIO RIBEIRO DA SILVA (OAB: 16046-ES)]
Processo: 06305/2015-7
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Rio Novo do
Sul
Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2014
Interessado: PREFEITURA RIO NOVO SUL
Responsável: MARIA ALBERTINA MENEGARDO FREITAS [CARLOS ESTEVAN FIOROT MALACARNE (OAB:
12401-ES), FRANCISCO ADAO SILVA DE CARVALHO (OAB:
8695-ES)], THIAGO FIORIO LONGUI

RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Processo: 04385/2015-2
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Bom Jesus do
Norte
Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2014
Interessado: MARCOS ANTONIO TEIXEIRA DE SOUZA,
PREFEITURA BOM JESUS NORTE
Responsável: UBALDO MARTINS DE SOUZA [ALTAMIRO

Responsável: JAVAN DE OLIVEIRA SILVA
Processo: 02272/2017-5
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy
Classiﬁcação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
Representante: JACIRO MARVILA BATISTA

Responsável: BRUNO MARGOTTO MARIANELLI

Terceiro interessado: CONSTRUTORA GOUVEA LTDA

Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores
do Estado do Espírito Santo
Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador

CONSELHEIRO

Exercício: 2015

Exercício: 2015

Processo: 02081/2016-1
Total: 8 processos

Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador

Responsável: AMANDA QUINTA RANGEL [ALTAMIRO THADEU FRONTINO SOBREIRO (OAB: 15786-ES),
GREGORIO RIBEIRO DA SILVA (OAB: 16046-ES)], BRUNO ROBERTO DE CARVALHO GOMES, CARLOS HENRIQUE GOULART DE LANA, MIGUEL ANGELO LIMA QUALHANO [ANDERSON SANT ANA PEDRA (OAB: 9712-ES),
TALYTTA DAHER RANGEL FORATTINI PEDRA (OAB: 16120ES)]

Exercício: 2018
Responsável: ELEARDO APARICIO COSTA BRASIL

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Ibitirama

Processo: 05129/2017-1

Processo: 03521/2016-4
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Águia Branca
Classiﬁcação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
Representante: Membros do Ministério Público de Contas (LUCIANO VIEIRA)
Responsável: ANA MARIA CARLETTI QUIUQUI, JONATHAN BRUNO BLUNCK GERVASIO
Processo: 04938/2016-2

www.tce.es.gov.br

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Dores do Rio
Preto
Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2016
Responsável: CLAUDIA MARTINS BASTOS
Processo: 05172/2017-8
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy
Quinta-feira, 1 de novembro de 2018
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Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador

Total: 11 processos

Santo

Exercício: 2016

Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador

Responsável: AMANDA QUINTA RANGEL [ALTAMIRO
THADEU FRONTINO SOBREIRO (OAB: 15786-ES), GREGORIO RIBEIRO DA SILVA (OAB: 16046-ES)]

Exercício: 2017

Processo: 02492/2018-6
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Anchieta
Classiﬁcação: Controle Externo - Fiscalização - Denúncia
Denunciante: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECAO DO ESPIRITO SANTO [JEDSON MARCHESI MAIOLI
(OAB: 10922-ES)]
Responsável: FABRICIO PETRI
Processo: 03500/2018-9
Unidade gestora: Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO

Responsável: CILMAR CESCONETTO FRANCISCHETTO

MÁRCIA JACCOUD FREITAS

Processo: 01414/2014-1

Processo: 06459/2016-4

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Pedro Canário

Unidade gestora: Hospital Pedro Fontes

Classiﬁcação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria

Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador

Interessado: SEBASTIAO PRATES

Exercício: 2015
Responsável: ANDERSON BARBOSA DE OLIVEIRA, CESAR CALMON PITANGA
Processo: 04303/2018-9
Unidade gestora: Centro de Reabilitação Física do Estado do Espírito Santo

Processo: 03800/2015-2
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores
do Município de Itapemirim
Classiﬁcação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: IZAURO DARE
Processo: 01310/2016-7

Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador

Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador

Exercício: 2017

Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores

Exercício: 2017

Responsável: MARCELA SANGRANDI NOGUEIRA DA
GAMA

do Município de Serra

Responsável: ALEXANDRE BASTOS RODRIGUES

Processo: 04307/2018-7

Processo: 05539/2018-4
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Anchieta
Classiﬁcação: Controle Externo - Fiscalização - Representação

Unidade gestora: Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo
Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador

Representante: Unidade Técnica do TCEES (NCE)

Exercício: 2017

Responsável: FABRICIO PETRI, GESTTO ASSESSORIA &
CONSULTORIA LTDA [GABRIELE SCHERRER GRIPP (OAB:
6187E-ES)], NILZETE APARECIDA LOURENCINI MORELI,
SANDRO AZEVEDO ALPOHIM

Responsável: JOSE ANTONIO BOF BUFFON
Processo: 04836/2018-7
Unidade gestora: Arquivo Público do Estado do Espírito
www.tce.es.gov.br

Classiﬁcação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: MARIA LUCIA DE FARIAS
Processo: 07079/2016-2
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores de Anchieta
Classiﬁcação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: ANDRESSA MOREIRA MARTINS
Processo: 08302/2016-5

Quinta-feira, 1 de novembro de 2018
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Unidade gestora: Instituto de Previdência e Assistência
dos Servidores do Município de Vitória
Classiﬁcação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: CREUSA MARIA SOARES BARBOSA
Total: 9 processos

CONSELHEIRO SUBSTITUTO
MARCO ANTÔNIO DA SILVA
Processo: 04830/2018-1
Unidade gestora: Hospital Doutor João dos Santos Neves
Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2017
Responsável: CHARLESTON SPERANDIO DE SOUZA
Total: 1 processo

Total geral: 29 processos

PRÓXIMA SESSÃO ORDINÁRIA DA 1ª CÂMARA:
Dia 21 de novembro de 2018- Quarta-Feira.

www.tce.es.gov.br
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Atos da 2ª Câmara

2 a CÂMARA

Pautas das Sessões - 2ª Câmara
PAUTA DA 39ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 2ª CÂMARA
QUARTA-FEIRA, 14 DE NOVEMBRO DE 2018 ÀS 10:00

COMPOSIÇÃO DA 2a CÂMARA
Conselheiros
Sérgio Manoel Nader Borges - Presidente
Domingos Augusto Taufner
Rodrigo Coelho do Carmo

Relação dos processos constantes da pauta, para apreciação e julgamento pela 2ª Câmara, em Sessão Ordinária, nos
termos dos artigos 60, 61, 93, 101, 102, 327 e 328 do Regimento Interno (Resolução TC-261/2013), podendo, entretanto, nessa Sessão ou em Sessões subsequentes, proceder-se ao julgamento de processos adiados ou constantes
de pautas já publicadas.

Representante: ROMAR AZEVEDO MENDES
Responsável: PAULO LEMOS BARBOSA
Processo: 09666/2016-5
Unidade gestora: Câmara Municipal de Baixo Guandu
Classiﬁcação: Tomada de Contas Especial Determinada
Responsável: ADELAR RODRIGUES DA FONSECA, ALDEMIR JOSE ANDREATTA [FABYANO CORREA WAGNER (OAB:
8394-ES, OAB: 112322-MG)], FABIANO ALBUQUERQUE
CANUTO, JOAO MANOEL RIGAMONTE [FABYANO CORREA WAGNER (OAB: 8394-ES, OAB: 112322-MG)], JONAS
CARLOS MOREIRA, JOSE LUIZ OLIVEIRA [ALFREDO DA LUZ
JUNIOR (OAB: 7805-ES), RODRIGO OLIVEIRA RODRIGUES
(OAB: 22186-ES)], JUSCELINO HENCK [FABYANO CORREA

Conselheiros-substitutos
João Luiz Cotta Lovatti

Ministério Público Especial de Contas

CONSELHEIRO
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER

HUMBERTO STEIN MERLO, VARLI QUEIROZ [FABYANO
CORREA WAGNER (OAB: 8394-ES, OAB: 112322-MG)]
Processo: 05131/2017-9

Processo: 02578/2014-6
Unidade gestora: Consórcio Público Para o Desenvolvimento Sustentável da Região Sul do Espírito Santo
Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2013
Responsável: MARCUS VINICIUS DOELINGER ASSAD [LUISA PAIVA MAGNAGO (OAB: 12455-ES), PEDRO JOSINO CORDEIRO (OAB: 17169-ES)]
Processo: 06257/2015-1

SESSÕES
Quartas-feiras às 10 horas

WAGNER (OAB: 8394-ES, OAB: 112322-MG)], MARCOS

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Alegre
Classiﬁcação: Controle Externo - Fiscalização - Representação

www.tce.es.gov.br

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Fundão
Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Prefeito
Exercício: 2016
Responsável: ELEAZAR FERREIRA LOPES, MARIA DULCE
RUDIO SOARES
Processo: 03367/2018-7
Unidade gestora: Câmara Municipal de Guarapari
Classiﬁcação: Controle Externo - Fiscalização - Monitoramento
Responsável: WENDEL SANTANA LIMA
Quinta-feira, 1 de novembro de 2018
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Processo: 03503/2018-2
Unidade gestora: Câmara Municipal de Alto Rio Novo
Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador

Responsável: SAMUEL ZUQUI

ção
Representante: Deputado estadual (ES, EUCLERIO SAMPAIO), MINISTERIO PUBLICO DE CONTAS DO ESTADO DO
ESPIRITO SANTO

Exercício: 2017
Responsável: ABIO DE OLIVEIRA FILHO
Processo: 03505/2018-1
Unidade gestora: Câmara Municipal de Águia Branca
Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2017
Responsável: AMARILDO FRANSKOVIASK

Processo: 07425/2018-3
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy
Classiﬁcação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
Representante: COMPACTA GESTAO DE SMS LTDA
Responsável: MAYCON VALPASSO ALMEIDA, SELMA HENRIQUES DE SOUZA

Processo: 03528/2018-2

Total: 11 processos

Unidade gestora: Câmara Municipal de Ibitirama
Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador

CONSELHEIRO

Exercício: 2017
Responsável: JOSE TAVARES DE MOURA

SÉRGIO MANOEL NADER BORGES

Processo: 04299/2018-6

Processo: 04042/2012-1

Processo: 02963/2017-5
Unidade gestora: Secretaria Municipal de Ciência, Tecnologia, Inovação, Educação Proﬁssional e Trabalho de São Mateus
Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2016
Responsável: TEMISTOCLES ALVES ROCHA
Processo: 08425/2017-7
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Castelo
Classiﬁcação: Embargos de Declaração
Apensos: 00903/2018-8, 00902/2018-3, 08475/2017-5,
06809/2014-1
Interessado: CARMOZINA MARIA PIRES MARTINS VIEIRA, FELIPE SIQUEIRA PIRES, JAIR FERRACO JUNIOR [ALESSANDRO SILVA LEITE JUNIOR, RICARDO TEDOLDI MACHADO (OAB: 11065-ES)], JANAINA NICOLI ROSA, LUIZ CARLOS
PIASSI, MARIA ELIETE PEDRUZZI, MARIO PUPIM JUNIOR
Recorrente: RICARDO TEDOLDI MACHADO [ALESSANDRO
SILVA LEITE JUNIOR]

Unidade gestora: Departamento de Imprensa Oﬁcial

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Alto Rio Novo

Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador

Classiﬁcação: Prestação de Contas Bimestral

Exercício: 2017

Exercício: 4º bimestre de 2012

Responsável: EDUARDO CALIMAN RANGEL, MARIA BEATRIZ BARROS KILL, MIRIAN SCARDUA

Interessado: PREFEITURA ALTO RIO NOVO

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Castelo

Responsável: EDSON SOARES BENFICA

Classiﬁcação: Embargos de Declaração

Processo: 06862/2016-7

Processo: 06480/2018-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Ibatiba, Prefeitura Municipal de São José do Calçado

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Piúma

Classiﬁcação: Controle Externo - Fiscalização - Representa-

Exercício: 2015

Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador

www.tce.es.gov.br

Processo: 08475/2017-5

Apensos: 00903/2018-8, 00902/2018-3, 08425/2017-7,
06809/2014-1
Interessado: CARMOZINA MARIA PIRES MARTINS VIEIRA,
FELIPE SIQUEIRA PIRES, JANAINA NICOLI ROSA, LUIZ CARLOS PIASSI, MARIA ELIETE PEDRUZZI, MARIO PUPIM JU-

Quinta-feira, 1 de novembro de 2018
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NIOR, RICARDO TEDOLDI MACHADO [ALESSANDRO SILVA
LEITE JUNIOR]

Interessado: CAMILO COELHO DA SILVA, JOAO BATISTA ALVES LINHARES

Recorrente: JAIR FERRACO JUNIOR [ALESSANDRO SILVA
LEITE JUNIOR]

Processo: 02887/2017-8

Processo: 04837/2018-1

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Barra de São
Francisco

Unidade gestora: Instituto Estadual de Proteção e Defesa
do Consumidor
Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2017
Responsável: DENIZE IZAITA PINTO
Total: 6 processos

Classiﬁcação: Controle Externo - Fiscalização - Denúncia

RODRIGO COELHO DO CARMO
Processo: 06962/2010-1

Processo: 06295/2018-1

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Vila Pavão
Exercício: 2016
Responsável: ERALDINO JANN TESCH

Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador

Processo: 02516/2017-1

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã
Classiﬁcação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
Representante: DEYNEL MENEGHINI, RUBENS CASOTTI

Processo: 03705/2018-7

Classiﬁcação: Tomada de Contas Especial Convertida

Responsável: ANDRE LUIZ RANGEL RIBEIRO [ALTAMIRO
THADEU FRONTINO SOBREIRO (OAB: 15786-ES), GREGORIO RIBEIRO DA SILVA (OAB: 16046-ES)]

Representante: UNIVERSO VIANA EMPREENDIMENTOS LTDA [EDSON DA ROCHA VIANA]

Processo: 05195/2017-9

Unidade gestora: Câmara Municipal de Fundão

Interessado: CAMARA FUNDAO , JOILSON ROCHA NUNES

Classiﬁcação: Controle Externo - Fiscalização - Representação

Responsável: OLDAIR DA SILVA FERREIRA, ROBERTINO BATISTA DA SILVA [CLAUDIA RODRIGUES NASCIMENTO (OAB:
9787-ES), FELIPE OSORIO DOS SANTOS (OAB: 6381-ES), LUCIANA DE OLIVEIRA SACRAMENTO (OAB: 19260-ES)]

Unidade gestora: Câmara Municipal de São Roque do Canaã

Exercício: 2009

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Marataízes

Responsável: ADMILSON RIBEIRO BRUM, ALENCAR MARIM, CLEMILDA CAMPOS BARROS, ORLANDO AMARO
HARTVIG

Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
CONSELHEIRO

Processo: 06164/2018-3

Exercício: 2017
Responsável: MIGUEL DJALMA SALVALAIO
Processo: 04028/2018-1
Unidade gestora: Fundo Especial de Reequipamento da Polícia Civil

Unidade gestora: Câmara Municipal de Bom Jesus do Norte

Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador

Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador

Exercício: 2017

Exercício: 2016

Responsável: GUILHERME DARE DE LIMA

www.tce.es.gov.br

Processo: 06603/2018-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de São José do Calçado
Classiﬁcação: Prestação de Contas Mensal
Exercício: 2018
Responsável: JOSE CARLOS DE ALMEIDA
Total: 9 processos

CONSELHEIRO SUBSTITUTO
JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI

Quinta-feira, 1 de novembro de 2018
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Processo: 07566/2017-7

Processo: 02304/2011-2

Unidade gestora: Companhia de Melhoramentos e Desenvolvimento Urbano de Guarapari

Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do
Estado do Espírito Santo

Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador

Classiﬁcação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria

Exercício: 2016

Interessado: ANNA LUZIA COSTA SACCONI

Responsável: ALEXANDER BIGOSSI, ALOIZIO MARQUES,
ANTONIO STEIN NETO, GABRIEL DE ARAUJO COSTA, JOAQUIM CAPISTRANO DE SOUZA, PEDRO AUGUSTO RIBEIRO, RICARDO AUGUSTO COELHO SIMOES, ROGERIO MARCHESI, SANDRA MAURA ROVETTA NOGUEIRA, SHIRLEY
PASSOS PINTO
Processo: 01199/1999-6
Unidade gestora: Tribunal de Justiça do Estado do Espírito
Santo
Classiﬁcação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria

Processo: 06457/2013-1
Unidade gestora: Instituto de Previdência de Vila Velha
Classiﬁcação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: JADIR CARLOS DE SOUZA
Processo: 11514/2015-3
Unidade gestora: Instituto de Previdência de Vila Velha
Classiﬁcação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: LOURDES APRIGIO BARBOSA DO AMARAL
CORREA

Interessado: LUCY DE OLIVEIRA RUY
Processo: 06006/2010-2
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do
Estado do Espírito Santo
Classiﬁcação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria

Processo: 08406/2016-6
Unidade gestora: Instituto de Previdência de Vila Velha
Classiﬁcação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: MARIA DE LOURDES BOURGUIGNON SANTOS
Processo: 08675/2016-2

Classiﬁcação: Atos Sujeitos a Registro - Pensão
Interessado: NAIR MARIA DE JESUS, NEIDA TEREZINHA RODRIGUES GONCALVES
Processo: 09876/2016-4
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do
Estado do Espírito Santo
Classiﬁcação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: JOEL SALES DE ALMEIDA
Processo: 10146/2016-9
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do
Estado do Espírito Santo
Classiﬁcação: Atos Sujeitos a Registro - Reserva
Interessado: JOSE LUCIO FAJOLI
Processo: 10289/2016-1
Unidade gestora: Instituto de Previdência de Vila Velha
Classiﬁcação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: PENHA SOLANGE FRAGA
Processo: 10387/2016-3

Unidade gestora: Instituto de Previdência de Vila Velha

Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do
Estado do Espírito Santo

Classiﬁcação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria

Classiﬁcação: Atos Sujeitos a Registro - Pensão

Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do
Estado do Espírito Santo

Interessado: ANGELA MARIA BERMUDES ALVES DA SILVA

Interessado: ROSA MARIA SALMAZO COGO

Classiﬁcação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria

Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do
Estado do Espírito Santo

Interessado: DANILO RIBEIRO DE CARVALHO
Processo: 06158/2010-2

Interessado: IOLANDA RAASCH DE PAULO, IOLANDA RAASCH DE PAULO

Processo: 09610/2016-1

www.tce.es.gov.br

Processo: 00019/2017-6
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do
Estado do Espírito Santo
Quinta-feira, 1 de novembro de 2018
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Classiﬁcação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria

Classiﬁcação: Atos Sujeitos a Registro - Reserva

Interessado: BERNADETE DOS SANTOS SOARES

Interessado: SAMEA COELHO

Processo: 00031/2017-7

Processo: 00194/2017-5

Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do
Estado do Espírito Santo

Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do
Estado do Espírito Santo

Classiﬁcação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria

Classiﬁcação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria

Interessado: MARIA GORETE TRAGINO RECLA

Interessado: EUGENIO ARTHUR DE SOUZA ZANON

Processo: 00035/2017-5

Processo: 00231/2017-2

Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do
Estado do Espírito Santo

Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do
Estado do Espírito Santo

Classiﬁcação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria

Classiﬁcação: Atos Sujeitos a Registro - Reserva

Interessado: ROSANA PIMENTEL FRACALOSSI
Processo: 00098/2017-1

Processo: 00306/2017-7
Unidade gestora: Instituto de Previdência de Vila Velha

Estado do Espírito Santo

Classiﬁcação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria

Classiﬁcação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria

Interessado: JULIO CESAR DOS ANJOS PIO

Processo: 00175/2017-2
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do
Estado do Espírito Santo
Classiﬁcação: Atos Sujeitos a Registro - Reserva
Interessado: EGIDIO SANTOS PEREIRA DE JESUS
Processo: 00186/2017-1
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do

Unidade gestora: Instituto de Previdência de Vila Velha
Classiﬁcação: Atos Sujeitos a Registro - Pensão
Apensos: 05993/2016-3
Interessado: MARIA ANALIA FREITAS DE MENDONCA
Processo: 04443/2017-8
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do
Estado do Espírito Santo
Classiﬁcação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: LIDIA BAPTISTA DA CUNHA LOPES

Interessado: NAELSON FAGUNDES

Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do

Interessado: ZELIA MARIA DE ALMEIDA SATHLER

Processo: 01824/2017-1

Processo: 01184/2017-3
Unidade gestora: Instituto de Previdência de Vila Velha
Classiﬁcação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria

Processo: 06681/2017-2
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do
Estado do Espírito Santo
Classiﬁcação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: AVELAR FERREIRA FILHO
Total: 28 processos

Interessado: GERALDA FERREIRA GONCALVES
Processo: 01456/2017-1

Total geral: 54 processos

Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do
Estado do Espírito Santo
Classiﬁcação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: CLAUDELIR MATOS

Estado do Espírito Santo
www.tce.es.gov.br

PRÓXIMA SESSÃO ORDINÁRIA DA 2ª CÂMARA:
Dia 21 de novembro de 2018- Quarta-Feira.
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Atos dos Relatores
Decisão em Protocolo 00439/2018-7

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.

Protocolo(s): 15299/2018-3
Assunto: Requerimento / Solicitação
Criação: 25/10/2018 13:27
Origem: GAC - Domingos Taufner - Gabinete do Conselheiro Domingos Augusto Taufner
Interessado(s): WELLINGHTON NASCIMENTO DE LIMA,
WELLINGHTON NASCIMENTO DE LIMA
Trata o presente expediente protocolizado sob o nº
015299/2018-3 de petição interposta pelo Sr.Wellington
Nascimento de Lima requerendo juntada de documento
em substituição ao anteriormente protocolizado.
Considerando que a documentação é extemporânea, e
devido ao fato de que os documentos
foram encaminhados após a instrução dos autos, sendo
o momento processual inoportuno para juntada de documentos, consoante disposto no §2º do art. 322 e no
caput do art. 328, ambos do Regimento Interno do TCE
e art. 61 da Lei Orgânica desta Egrégia Corte de Contas,
deixo de receber a documentação.
Determino a publicação da presente Decisão no Diário
Oﬁcial de Contas a ﬁm de cientiﬁcar ao Interessado.
Em, 24 de outubro de 2018.
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Conselheiro Relator
Decisão Monocrática 01757/2018-5
Processo: 03708/2018-1

Exercício: 2017
UG: CMI - Câmara Municipal de Itapemirim
Relator: Domingos Augusto Taufner
Responsável: VANDERLEI LOUZADA BIANCHI, WALDEMIR
PEREIRA GAMA, PAULO
SERGIO DE TOLEDO COSTA, LEONARDO FRAGA ARANTES,
FABIO DOS SANTOS
PEREIRA, ANTONIO CARLOS DA SILVA LEITE, JOCEIR CABRAL
DE MELO, JOAO
BECHARA NETTO, LENILDO HENRIQUES, MARIEL DELFINO
AMARO, ROGERIO DA SILVA ROCHA, VAGNER SANTOS NEGRINE
Diante das informações do Núcleo de Controle de Documentos – NCD contidas no Despacho nº 55584/2018-9 (doc.
95), ratiﬁcadas pelo Despacho 55914/2018-4 (doc. 96) da
Secretaria Geral das Sessões de que não consta no sistema
documentação protocolizada referente ao Termo de Citação
nº 905/2018, em nome do Sr. Vanderlei Louzada Bianchi.
Ante a ausência de atendimento ao Termo de Citação nº
905/20185, entendo que deve ter sua revelia declarada.
Ante o exposto, a ﬁm de dar prosseguimento regular ao
processo, DECIDO considerar REVEL o Sr. Vanderlei Louzada Bianchi, com fulcro no artigo 361 do Regimento Interno
desta Corte de Contas.
Após, encaminhem-se os autos ao Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia para prosseguimento do
feito.
Em, 25 de outubro de 2018.
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Conselheiro Relator

Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
www.tce.es.gov.br
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Decisão em Protocolo 00450/2018-3

Decisão em Protocolo 00446/2018-7

Protocolo(s): 15762/2018-4

Protocolo(s): 15849/2018-1

Assunto: Resposta de citação/notiﬁcação/diligência/ofício

Assunto: Requerimento / Solicitação

Criação: 29/10/2018 15:55

Origem: GAC - Domingos Taufner - Gabinete do Conselheiro Domingos Augusto Taufner

Origem: GAC - Domingos Taufner - Gabinete do Conselheiro Domingos Augusto Taufner
Interessado (s): JOSE ELIOMAR ROSA BRIZOLINHA
Trata o presente expediente protocolizado sob o nº
01472/2018-1 de petição interposta pelo Sr. José Eliomar Rosa Brizolinha encaminhando justiﬁcativa referente ao Termo de Citação 2520/2017, constante dos autos
do processo TC 5043/2017.
Através do Despacho 56584/2018-1, a Secretaria Geral
da Sessões – SGS informou que o prazo para resposta do
Termo de Citação 2520/2017 venceu em 5/6/2018.
Considerando que a documentação é extemporânea, e
devido ao fato de que os documentos foram encaminhados após a instrução dos autos, sendo o momento processual inoportuno para juntada de documentos, consoante disposto no §2º do art. 322 e no caput do art. 328,
ambos do Regimento Interno do TCE e art. 61 da Lei Orgânica desta Egrégia Corte de Contas, deixo de receber
a documentação.
Determino a publicação da presente Decisão no Diário
Oﬁcial de Contas a ﬁm de cientiﬁcar ao Interessado.
Em, 29 de outubro de 2018.
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Conselheiro Relator

Criação: 26/10/2018 16:44

Interessado(s): MARGARETT DE OLIVEIRA KUSTER
Trata o presente expediente de requerimento de cópia
do Processo TC 7670/2018-4 formulado pela advogada
MARGARETH DE OLIVEIRA KUSTER OAB, OAB/ES 13.047.
Neste contexto, com fundamento no artigo 268 § 2º do
Regimento Interno desta Corte de

Criação: 25/10/2018 14:21
Origem: GAC-Rodrigo Coelho - Gabinete do Conselheiro
Rodrigo Coelho
Interessado(s): ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEÇÃO DO ESPIRITO SANTO
Consta na presente petição intercorrente, em razão da inclusão da Procuradora Municipal, Dra. Carla Almeida Volpini, dentre o rol de responsáveis no processo 2885/2017,
a Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Espírito Santo, solicita seu ingresso no feito como Terceiro Interessado, na
qualidade de Assistente Simples.

Contas, DEFIRO o pedido de cópia do processo em referência, cujas despesas deverão ser suportadas pela Interessada, na forma do art. 268 do mesmo Diploma legal.

Em síntese, sustenta que a OAB/ES, nos termos do artigo
44, inciso II do Estatuto da Advocacia, possui a ﬁnalidade
institucional de promover, com exclusividade, a representação, a defesa, a seleção e a disciplina dos advogados em toda a República Federativa do Brasil.

A Interessada deverá comparecer junto ao Núcleo de
Controle de Documentos – NCD desta Corte, com cópia
desta Decisão a ﬁm de que seja viabilizada a vista dos autos para cópia, na forma regimental.

Defende que não está atuando como um terceiro interessado qualquer, mas como legítimo detentor de interesse processual, por ser detentora da competência para defender e
representar sua classe.

Encaminhe-se o presente expediente ao NCD para que
proceda a juntada do presente aos autos do Processo TC
7670/2018-4, devolvendo-o ao local onde se encontrava.

Sustenta que a inclusão de advogados públicos, por mera
emissão de parecer, como possíveis responsáveis em processos onde se apuram irregularidades em atos administrativos, violam, não somente a legislação do TCEES, como
também as prerrogativas dos proﬁssionais acima listados, o
que afeta toda a classe de advogados capixabas, motivo pelo qual restaria conﬁgurado o interesse jurídico da OAB/ES
para ingressar no presente feito.

Em, 26 de outubro de 2018.
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Conselheiro Relator
DECISÃO EM PROTOCOLO 00437/2018-8
Protocolo(s): 15711/2018-1
Assunto: Requerimento / Solicitação
www.tce.es.gov.br

Em seguida, no mérito, defende a não sujeição de procurador ou assessor jurídico ao controle das contas públicas
por emissão de mero opinamento, destacando a infringência ao artigo 5º da lei Orgânica deste Tribunal, bem como o
Quinta-feira, 1 de novembro de 2018
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posicionamento do Supremo Tribunal Federal que impede
a responsabilização de assessores jurídicos de órgãos públicos pela elaboração de pareceres consultivos. Defende ainda a tese de que o parecer emitido por procurador ou advogado de órgão da administração pública não é ato administrativo.
Argumenta que os pareceres emitidos em observância ao
procedimento previsto no artigo 38 da Lei de Licitações,
constituem pareceres de natureza obrigatória, porém de
conteúdo não vinculante, o que levaria à responsabilização
do advogado público apenas quando o dano for constatado
como decorrente de erro grave, inescusável, ou de ato ou
omissão praticado com culpa em sentido lato, na linha de
orientação do próprio STF (MS 24073).
Especiﬁcamente quanto ao caso concreto, aduz que a questão da responsabilização do advogado público se deu em
razão de opinamento de interpretação jurídica diversa dos
técnicos deste sodalício.
Passemos à análise do pedido de ingresso feito pela OAB/
ES.
O pedido da entidade foi fundamentado nas disposições do
artigo 50 do CPC então vigente à época do pleito. E assim
dispunha o referido dispositivo:
Art. 50. Pendendo uma causa entre duas ou mais pessoas, o terceiro, que tiver interesse jurídico em que a sentença seja favorável a uma delas, poderá intervir no processo
para assisti-la.
Parágrafo único. A assistência tem lugar em qualquer dos
tipos de procedimento e em todos os graus de jurisdição;
mas o assistente recebe o processo no estado em que se
encontra.
O artigo em questão disciplina o instituto da Assistência,

modalidade de intervenção de terceiros no processo em
curso, conforme leciona FREDIE DIDIER JR.

cesso é mais limitada, bastante dependente da atuação da
parte assistida (art. 53).

“A assistência é modalidade de intervenção de terceiro ad
coadjuvandum, pela qual um terceiro ingressa em processo alheio para auxiliar uma das partes em litígio. (...) Permite-se a assistência porque esse terceiro pode vir a sofrer
prejuízos jurídicos com a prolação de decisão contra o assistido; esses prejuízos podem ser diretor/imediatos ou reﬂexos/mediatos. Àqueles corresponde a ﬁgura do assistente litisconsorcial; a esses, a do simples. A intervenção permite ao assistente, de certo modo, tentar inﬂuenciar no julgamento da causa.

Na assistência simples, o assistente tem interesse jurídico próprio, que pode ser preservado na medida em que a
sentença seja favorável ao assistido.”[2]

O interesse jurídico é pressuposto da intervenção. Não se
a autoriza quando o interesse for meramente econômico
ou afetivo. Seja pelo fato de manter relação jurídica vinculada à que está deduzida, seja por ser ela própria que está
deduzida.”[1]
Extrai-se da leitura acima que o requisito essencial para
que seja permitido o ingresso do terceiro, é a inequívoca
demonstração do interesse na causa, sendo que o referido
interesse deve ter natureza jurídica. É o interesse jurídico,
com a demonstração de que a decisão proferida contra o
assistido possa vir a atingir a esfera de direitos do terceiro,
que permite intervenção deste.
Tecendo considerações sobre a natureza do interesse que
permeia a ﬁgura da assistência, clara é a lição de LUIZ RODRIGUES WAMBIER E EDUARDO TALAMINI:
“Na assistência simples, disciplinada no art. 50 do CPC, o
assistente tem interesse jurídico, evidentemente diferente
do interesse jurídico de parte. Esse interesse nasce da perspectiva de sofrer efeitos reﬂexos da decisão desfavorável
ao assistido, de forma que sua esfera seja afetada. Por isso, a possibilidade de atuação do assistente simples no prowww.tce.es.gov.br

O interesse, portanto, que autoriza o ingresso do terceiro é
um interesse próprio, na medida em que sua esfera jurídica
possa ser afetada. É sob essa perspectiva que o interesse da
OAB deve ser analisado.
Assim, vislumbra-se, a princípio, motivos que autorizam o
ingresso da OAB como assistente do advogado público responsável, visto que a entidade possui legitimidade para
analisar o preenchimento dos requisitos para a responsabilização do advogado público, que, segundo a jurisprudência majoritária do Supremo Tribunal Federal, possui hipótese restrita de aplicação.
Com efeito, a responsabilização de advogados públicos e
privados pela emissão de pareceres que fundamentam decisões de agentes públicos é tema controvertido e objeto
de debates doutrinários, sendo já questão judicializada nos
tribunais pátrios.
Tradicionalmente, entendia-se que os advogados públicos
estariam imunes à responsabilização em decorrência de suas manifestações, que teriam caráter meramente opinativo, não constituindo atos administrativos.
Ocorre que, hodiernamente, a responsabilização dos advogados públicos e privados responsáveis pela emissão de pareceres que fundamentam as decisões administrativas dos
gestores públicos vem ganhando espaço.
Nos autos do Mandado de Segurança 29137/DF, a Min. Carmem Lúcia, analisando alegação de ilegitimidade do gestor
público para responder perante o Tribunal de Contas em raQuinta-feira, 1 de novembro de 2018
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zão de seu ato ter sido lastreado em parecer favorável do
setor jurídico, a mesma abordou o tema da responsabilização dos advogados públicos de forma elucidativa, motivo pelo qual, transcrevemos os fundamentos do voto proferido:

existência de vício formal ou material que impeça ou desaconselhe a pratica do ato, situação diversa da descrita nesta
ação, pois, segundo exame do Tribunal de Contas da União,
o gestor público podia, ou mesmo devia, dissentir e recusar-se a realizar o aditivo contratual.

DJe19.6.2008, grifos nossos).

“Diversamente do que alega o Impetrante, a circunstância de ter a assessoria jurídica da Secretaria de Trabalho de
Mato Grosso do Sul se pronunciado favoravelmente à celebração do termo aditivo censurado pelo Tribunal de Contas
da União não afasta sua responsabilidade pelo ato lesivo ao
patrimônio público. A responsabilidade pela prática desse
ato pode ser compartilhada com o órgão jurídico consultivo, mas não pode a ele ser transferida para eximir o Impetrante. Fosse isso possível, a existência de parecer jurídico favorável, mesmo se veiculasse omissão grave ou erro grosseiro, escusaria o gestor público pela prática de toda ordem de irregularidades.(...)

Embora a aprovação do ato pela assessoria jurídica não
vincule o Administrador a ponto de substitui-lo em seu juízo de valor, isso não signiﬁca que o parecerista é absolutamente isento de responsabilidade sobre suas manifestações. Se a prática do ato administrativo está lastreada
em manifestação favorável da unidade técnica, há convergência de entendimentos e, em certa medida, compartilhamento de poder decisório entre o Administrador e o parecerista, pelo que se tornam mutuamente responsáveis pelos danos que possam causar ao erário.

Na mesma linha, admitindo a possibilidade de responsabilização do advogado público por sua manifestação
jurídica quando veriﬁcada a existência de erro grosseiro ou culpa, são precedentes do Plenário deste Supremo
Tribunal: MS 24.073, Relator o Ministro Carlos Velloso,
DJ31.10.2003, e MS 24.631, Relator o Ministro Joaquim
Barbosa, DJ 1º.2.2008. (...)

É certo que, em matéria de licitações e contratos administrativos, a manifestação dos órgãos de assessoria jurídica
não se limita à mera opinião, mas à aprovação ou rejeição
da proposta. Contudo, embora seja obrigatória a submissão do contrato e, eventualmente, de seu termo aditivo,
ao exame de legalidade pelo órgão de assessoria jurídica,
sua manifestação favorável não ganha contorno de vinculatividade capaz de subordinar a atuação do gestor público, compelindo-o a praticar o ato.
Por outro lado, se o parecer técnico-jurídico for desfavorável, seu teor vincula o gestor público, impedindo-o de celebrar o ajuste ou tornando-o exclusivamente responsável
pelos danos que dele possam advir.
Ao contrário do que pretende fazer crer o Impetrante, a natureza vinculante de pareceres jurídicos em matéria de licitações somente se revela quando o órgão técnico aponta a

Dúvidas não remanescem sobre a inexistência de imunidade absoluta do advogado público com relação às manifestações jurídicas emitidas em processos administrativos, razão pela qual podem ser chamados a prestar esclarecimentos ao órgão de controle externo e, eventualmente, ser responsabilizados por seus atos em caso de culpa,
omissão ou erro grosseiro. Nesse sentido, na assentada
de 9.8.2007, no julgamento do Mandado de Segurança n.
24.584, Relator o Ministro Marco Aurélio, este Supremo Tribunal decidiu:
“ADVOGADO PÚBLICO - RESPONSABILIDADE - ARTIGO 38
DA LEI Nº 8.666/93-TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO - ESCLARECIMENTOS. Prevendo o artigo 38 da Lei nº 8.666/93
que a manifestação da assessoria jurídica quanto a editais
de licitação, contratos, acordos, convênios e ajustes não se
limita a simples opinião, alcançando a aprovação, ou não,
descabe a recusa à convocação do Tribunal de Contas da
União para serem prestados esclarecimentos” (Plenário,
www.tce.es.gov.br

Nessa assentada, ressaltei: “não acredito na irresponsabilidade de advogados. Penso que eles respondem sim, a advocacia pública muito mais, e há legislação especíﬁca sobre isso”.

Em síntese, não se está a aﬁrmar a irresponsabilidade daquele que lavrou o parecer que conferiu lastro jurídico à realização do termo aditivo impugnado, apenas a indicar que
sua corresponsabilidade pela prática do ato tido como ilegal pelo Tribunal de Contas da União não desonera o Impetrante, razão pela qual não pode prosperar a pretendida
desresponsabilização defendida nesta ação.
Assim, vislumbra-se o interesse jurídico da OAB que justiﬁca sua intervenção do presente feito, aﬁm de averiguar se a
responsabilização pretendida no caso em exame atende à
linha estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal, de modo
a garantir as prerrogativas dos advogados públicos.
Nessa linha de interpretação, ACOLHO a admissão da Ordem dos Advogados do Brasil Seção Espírito Santo nos autos do processo, como terceiro interessado, na qualidade
de assistente simples, devendo a referida entidade ser intimada para ciência dos atos processuais, incluindo a possibilidade de realização de sustentação oral quando do julgamento do mérito do processo.
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DECM 1753/2018
PROCESSO TC: 8623/2018
JURISDICIONADO: SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO –
SEDURB
ASSUNTO: REPRESENTAÇÃO
RELATOR: CONSELHEIRO SERGIO MANOEL NADER BORGES
I - RELATÓRIO
Tratam os autos de representação formulada pelos Srs. Álvaro Rogério Duboc Fajardo e Tyago Ribeiro Hoﬀmann, na
qualidade de pessoas físicas identiﬁcadas como integrantes da denominada “Equipe de Transição do Governador
Eleito”, em desfavor da Secretaria de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano – SEDURB,
neste ato representada por seu Secretário de Estado, o Sr.
Marcelo de Oliveira.
Em síntese, alega-se que a referida Secretaria de Estado ﬁrmou os Convênios nº. 056/2018 (Processo nº. 82174199,
Registro SIGEFES nº. 180414), 057/2018 (Processo nº.
81094337, Registro SIGEFES nº. 180419), 058/2018
(Processo nº. 81377290, Registro SIGEFES nº. 180415),
059/2018 (Processo nº. 81376952, Registro SIGEFES nº.
180416), 060/2018 (Processo nº. 81377177, Registro SIGEFES nº. 180417), 06112018 (Processo nº. 83168680,
Registro SIGEFES nº. 180418), 063/2018 (Processo nº.
81528698, Registro SIGEFES nº. 180421), 064/2018
(Processo nº. 83172190, Registro SIGEFES nº. 180423),
065/2018 (Processo nº. 83168877, Registro SIGEFES nº.
180424), 062/2018 (Processo nº. 82394547 Registro SIGEFES nº. 180420), 066/2018 (Processo nº. 81534710,

Registro SIGEFES nº. 180425), 067/2018 (Processo nº.
81561180, Registro SIGEFES nº. 180426) e 068/2018 (Processo nº. 83101918, Registro SIGEFES nº. 180427), com
os Municípios de Águia Branca, Montanha, Alegre, Viana,
Venda Nova do Imigrante e Serra/ES.
Aduz que, em exceção à regra geral, e à luz do Decreto Estadual nº. 2.737-R, datado de 19/04/2011, “(...) com vistas a proteger gue um eventual dano constante na má
execução da avença pactuada no convenio exista, faz-se necessário gue os repasses sejam efetuados em parcelas fracionadas, possibilitando uma ﬁscalização eﬁcaz,
diminuindo o risco de prejuízo, conforme citado alhures”.
Todavia alega que, ainda que não em sua totalidade, a
grande maioria dos convênios acima ﬁrmados estão submetidos ao repasse dos valores previstos em parcela única, em total descompasso à regra indicada.
Tal prática, na linha do que argumentam os Representes,
traz iminente risco de dano irreparável ao erário, fazendo
nascer a necessidade de intervenção desta Egrégia Corte de Contas.
Invocando o entendimento de vasta doutrina mencionada na petição de ingresso, alegam violação a princípios
constitucionais e atinentes ao Direito Administrativo para, ao ﬁnal, concluírem pela ilicitude da conduta suscitada, especialmente pela inobservância imotivada das regras contidas no Decreto Estadual nº. 2.737-R, datado de
19/04/2011.
Ao ﬁnal, requer a suspensão da execucao destes convênios e determinacao para que o jurisdicionado se abstenha de ﬁrmar novos convênios cujo repasse se dê de forma única.
Para tanto, aponta que “resta evidenciado que a probawww.tce.es.gov.br

bilidade do direito existe quando se veriﬁca um alto vulto de recursos ﬁnanceiros sendo repassados ao ﬁm de
um mandato, em total contrassenso com a norma regulamentadora, que disserta claramente ser regra geral o repasse de convênios em parcelas fracionadas, não havendo fundamentação idônea no caso que possa advogar do
contrario”.
De outro turno, “o perigo de dano é visível ao passo que,
uma vez repassados recursos, e mal empregados, ou de
ﬁscalização prejudicada, a busca pelo ressarcimento seria
impor ônus desnecessário ao erário, de modo que, basta o fracionamento dos repasses para que possa proteger
que dano maior venha a ser perpetuado, cuja reparação
venha a ser impossibilitada”.
Alega, por derradeiro, não haver “(...) perigo de dano de
reverso desta eventual concessão de medida cautelar,
pois os convênios foram recentemente celebrados de sorte que, os recursos ainda não foram aplicados pelos Municípios, ante ao burocrático tramite de um regular processo licitatório”.
II – FUNDAMENTAÇÃO
II.1 ADMISSIBILIDADE
Preliminarmente, impõe-se veriﬁcar o atendimento aos
requisitos de admissibilidade estipulados pela Lei Complementar Estadual 621 de 8 de março de 2012 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado), notadamente os
artigos 94, 100 e 101, senão vejamos:
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;
Quinta-feira, 1 de novembro de 2018
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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.
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.
Na mesma linha a Resolução TC nº. 261/2013, versa a respeito dos requisitos, especiﬁcamente em seu artigo 183 e
seguintes, cujo teor assim dispõe:

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.
Conforme se observa, o rol de legitimados previsto na
Lei Complementar nº. 621/2012 e Resolução TC nº.
261/2013 a representar perante as Cortes de Contas é
identico àquele estipulado pela Lei 8.666/93 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos) que assim dispõem:
Lei de Licitações e Contratos Administrativos
Art. 113. [...]
§ 1º Qualquer licitante, contratado ou pessoa física ou juwww.tce.es.gov.br

rídica 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 pessoa física estando, portanto, amparada nos artigos supra transcritos. Há pertinência na legitimidade dos
representantes na medida em que estes são identiﬁcados
como membros da denominada “Equipe de Transição do
Governador Eleito”.
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.
A peça inicial se fez acompanhar de publicações extraídas
do Diário Oﬁcial do Estado do Espírito Santo, o que impede o conhecimento mais detalhado dos elementos que
permitiriam a apreciação, ainda que sumária, das supostas irregularidades.
Constata-se, porém, que a representação narra fatos que,
a princípio, e devidamente acompanhado dos documentos que integram os autos dos Processos Administrativos
por meio do qual se desenvolveram as celebrações dos
convênios acima indicados, podem evidenciadar supostas
irregularidades ocorridas em 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
Quinta-feira, 1 de novembro de 2018
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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 Secretaria de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano – SEDURB, neste ato representada por seu Secretário de Estado, o Sr. Marcelo de Oliveira, 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.
Fixo o prazo de 5 (cinco) dias, para que a Secretaria de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano – SEDURB encaminhe a esta Corte de Contas, preferencialmente por meio digital, cópia dos Processos Administrativos por meio do qual se desenvolveram as celebrações dos Convênios nº.:

180423);
065/2018 (Processo nº. 83168877, Registro SIGEFES nº.
180424);
062/2018 (Processo nº. 82394547 Registro SIGEFES nº.
180420);
066/2018 (Processo nº. 81534710, Registro SIGEFES nº.
180425);
067/2018 (Processo nº. 81561180, Registro SIGEFES nº.
180426); e,
068/2018 (Processo nº. 83101918, Registro SIGEFES nº.
180427)
Vitória, 24 de outubro de 2018.
SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Conselheiro Relator
DECM 1761/2018

056/2018 (Processo nº. 82174199, Registro SIGEFES nº.
180414);

PROCESSO TC: 7381/2016

057/2018 (Processo nº. 81094337, Registro SIGEFES nº.
180419);

RESPONSÁVEIS: José Chierici Filho, Humberto Alves de
Souza, Welliton de Paula Pedrosa, Samira Tavares Pimentel, Marcelo Stiti de Paula, Bianca Moraes Chierici Cottini, Mateus Quinto da Silva, Transporte e Turismo Bela Vista Ltda.

058/2018 (Processo nº. 81377290, Registro SIGEFES nº.
180415);
059/2018 (Processo nº. 81376952, Registro SIGEFES nº.
180416);
060/2018 (Processo nº. 81377177, Registro SIGEFES nº.
180417);
06112018 (Processo nº. 83168680, Registro SIGEFES nº.
180418);
063/2018 (Processo nº. 81528698, Registro SIGEFES nº.
180421);
064/2018 (Processo nº. 83172190, Registro SIGEFES nº.

ASSUNTO: FISCALIZAÇÃO - REPRESENTAÇÃO

JURISDICIONADO: Prefeitura Municipal de Apiacá
PROCURADORES:
Marcelo
Stiti De Paula – OAB/ES 16405 e131461/MG
Cleverson Almeida Dias– OAB/ES 5042 e 120469/RJ
Marcelo
Gomes
Pimentel–
OAB/ES
9144
Pedro
Josino
Cordeiro
–
OAB/ES
17169
Luisa Paiva Magnago – OAB/ES 12455
REPRESENTAÇÃO – PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACÁ
www.tce.es.gov.br

– ARQUIVAR SEM BAIXA DO DÉBITO/RESPONSABILIDADE - DEVOLVER AO MPEC PARA REGISTROS.
RELATÓRIO
Tratam os autos de Representação interposta pelo Poder
Judiciário do Estado do Espírito Santo, Primeira Câmara
Criminal, formulada pelo Ministério Público Estadual, em
desfavor do Sr. Humberto Alves de Souza, Prefeito Municipal de Apiacá/ES, cujo Acórdão TC 1158/2017-Segunda Câmara, condenou o Sr. Humberto Alves de Souza em
multa pecuniária no valor correspondente a 500 VRTE.
Denota-se da certidão às ﬂs. 1490 que o trânsito em julgado do acórdão supracitado consumou-se em 03 de Maio
de 2018.
Em acordo com as determinações regimentais, o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas – responsável
pelo acompanhamento e monitoramento da execução do
referido acórdão – pronunciou-se por meio do Parecer
5301/2018-6 requerendo que seja determinado o arquivamento do feito, sem baixa do débito/responsabilidade,
nos seguintes termos:
O MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, pelo Procurador abaixo subscrito, no uso
de suas atribuições institucionais, manifesta-se nos seguintes termos.
O Acórdão TC-1158/2017 – Segunda Câmara[1] condenou Humberto Alves de Souza em multa pecuniária individual no valor equivalente a 500 (quinhentos) VRTE.
Denota-se da certidão às ﬂs. 1.490 que o trânsito em julgado do acórdão supracitado consumou-se em 03/05/2018.
Veriﬁca-se que a multa imputada foi inscrita em Dívida Ativa (Certidão de Dívida Ativa nº 4284/2018[2]) pela
Secretaria de Estado da Fazenda, cujo título foi posteriorQuinta-feira, 1 de novembro de 2018
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mente protestado extrajudicialmente pela Procuradoria-Geral do Estado, conforme protocolo 9275[3].
Os autos encontravam-se no Ministério Público de Contas
para ﬁns de acompanhamento e monitoramento da execução do v. acórdão condenatório, conforme arts. 305,
parágrafo único, e 463 do RITCEES.
Pois bem.
Extrai-se do normativo do art. 452 do RITCEES[4] que
cabe ao Ente Federativo beneﬁciário de condenações emanadas por essa egrégia corte de contas efetuar cobrança
administrativa ou judicial do respectivo crédito, inscrevendo-o em dívida ativa, seguindo o rito da execução ﬁscal, deﬁnido na Lei n. 6.830/80, ou efetuar a execução da
dívida nos termos do Código de Processo Civil, hipótese
em que o título será o próprio acórdão do Tribunal[5].
De seu turno, dispõe o art. 463 do RITCEES:
Art. 463. Cabe ao Ministério Público junto ao Tribunal o
acompanhamento e o monitoramento da cobrança administrativa e judicial dos débitos e multas impostos pelo Tribunal e velar supletivamente pelo cumprimento das
decisões , promovendo as diligências e atos necessários
junto às autoridades competentes, para que a Fazenda
Pública receba as importâncias atinentes às multas, alcance, restituição de quantias e outras imposições legais,
objeto de decisão do Tribunal.
§ 1º Para ﬁns de acompanhamento das inscrições em
dívida ativa e das execuções referentes a débitos e multas decorrentes de decisões do Tribunal , compete ao
Ministério Público junto ao Tribunal manter controle atualizado, o qual deverá conter os seguintes dados:
I - nome completo do executado, com números da Carteira de Identidade e do CPF e endereço residencial e comer-

cial completo, e endereço eletrônico, se houver;
II - número do processo e da decisão que imputou débito ao executado;
III - síntese da decisão;
IV - data de publicação da decisão no órgão de imprensa
oﬁcial do Tribunal;
V - data do trânsito em julgado da decisão;
VI - número do processo administrativo e da inscrição
em dívida ativa nos órgãos das Fazendas Estadual ou
Municipal;
VII - valor do débito inscrito em dívida ativa;
VIII - fase atualizada da execução do débito a cada ano;
IX - fase atualizada de eventual procedimento adotado
no Ministério Público Estadual a cada ano.
Não obstante o disposto nos incisos VIII e IX do dispositivo regimental supracitado, não se olvidar que o objetivo
do procedimento de acompanhamento e monitoramento é, uma vez que não dispõe o Tribunal de Contas, nem
o órgão do Ministério Público que perante ele atua, competência para cobrar judicialmente as multas ou débitos
por ele aplicados (ADI 4070/RO), garantir que as autoridades competentes adotem as medidas administrativas e
judiciais cabíveis para que a Fazenda Pública (estadual ou
municipal) receba as importâncias atinentes às multas, alcance, restituição de quantia e outras imposições legais,
objeto de decisão do Tribunal, sob pena de responder,
solidariamente, por eventual omissão lesiva ao erário.
Destarte, uma vez veriﬁcado que a autoridade responsável adotou as medidas legalmente impostas para a
cobrança dos créditos decorrentes de referidas decisões,
torna-se despicienda a continuidade do procedimenwww.tce.es.gov.br

to de acompanhamento e monitoramento de cobrança,
bastando o registro pertinente, evitando-se incorrer em
custos desnecessários, tais como diligências para se obter informações sobre o andamento de ações de cobrança
ajuizada e procedimentos instaurados pelos órgãos competentes.
Logo, terá o procedimento de acompanhamento e monitoramento atingido seu termo tão logo se certiﬁque que
as medidas exigíveis pela lei para sua cobrança tenham
sido adotadas pela autoridade administrativa, independentemente do efetivo recolhimento do valor à fazenda
pública, pois, neste caso, é ônus do devedor comprovar o
adimplemento da obrigação para que receba a respectiva
quitação desse Tribunal de Contas.
É dizer, o acompanhamento pelo Parquet de Contas da execução do acórdão condenatório desenvolve-se em face
das providências a serem adotadas pelo órgão fazendário
estadual, no caso de multa pecuniária, e pelos órgãos municipais ou estadual quando houver imputação de débito.
Na espécie, a Lei Estadual n. 9.876/2012 possibilita a
adoção de procedimentos administrativos de cobrança
extrajudicial de título executivo judicial condenatório de
quantia certa transitado em julgado, de créditos tributários ou não tributários do Estado, das autarquias e das
fundações públicas estaduais, independentemente do
valor do crédito estar inscrito ou não em Dívida Ativa.
O art. 2º, § 8°, inciso I, da referida lei autoriza, ainda, a
Procuradoria-Geral do Estado a dispensar a cobrança judicial de Certidão de Dívida Ativa (CDA) devidamente
protestada e cujo valor seja igual ou inferior a 50.000
(cinquenta mil) Valores de Referência do Tesouro Estadual – VRTE.
Quinta-feira, 1 de novembro de 2018
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Observa-se do protocolo às ﬂs. 03[6] que a Procuradoria-Geral do Estado protestou a CDA nº 4284/2018 junto ao Cartório de 1° Ofício da 1° Zona de Cachoeiro de
Itapemirim em 13/08/2018, a qual se refere à multa pecuniária imposta pelo acórdão supracitado, ﬁxada individualmente em 500 (quinhentos) VRTE, é dizer, em valor
inferior ao exigido pela legislação para o ajuizamento de
ação de execução ﬁscal.
Assim, adotou a autoridade administrativa a providência prevista em lei para a cobrança do crédito devido, não
podendo ser coagida a utilizar outros meios que não lhe
impõe a legislação, pois constantes da sua margem de discricionariedade.
Logo, não há razões para a continuidade deste procedimento de monitoramento e acompanhamento, o qual deverá ser arquivado, sem contudo, proceder-se à baixa do
débito/responsabilidade.
Salienta-se ainda que os órgãos ou autoridades competentes deverão informar, anualmente, as providências administrativas ou judiciais adotadas para a cobrança dos
créditos decorrentes de condenações do Tribunal de Contas, conforme art. 385, parágrafo único, do RITCEES.
Ademais, cabe ao interessado comprovar, a qualquer
tempo, o recolhimento do débito, devidamente atualizado monetariamente e acrescido de juros legais, para a
devida quitação, hipótese que ensejará o desarquivamento do processo, nos termos do art. 331, II, do RITCEES.
Isso posto, requer o Ministério Público de Contas seja determinado o arquivamento do feito, conforme art. 330,
inciso IV, do RITCEES, sem baixa do débito/responsabilidade, devolvendo-se previamente os autos à Secretaria
do Ministério Público de Contas para os devidos registros

no sistema de cobrança do E-TCEES.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
Considerando a aprovação da Emenda Regimental TC nº
09/2017 que revogou o § 4º do artigo 288 do Regimento Interno deste Tribunal e alterou a redação do seu §
3º, estabelecendo que o relator permanece vinculado ao
processo mesmo após o trânsito em julgado, bem como
pela Decisão Plenária TC 027/2017, publicada no DOEL
– TCEES 10.01.2018 - Edição nº 1047, p.02, a qual redistribuiu os processos com trânsito em julgado até a publicação da referida emenda regimental, conforme o sorteio
de relatoria dos grupos de jurisdicionados para o biênio
2018/2019 (PORTARIA NORMATIVA Nº 082/2017, publicado no DOEL-TCEES 18.12.2017 – Edição nº 1032, p.75),
delegando-se aos relatores competência para deliberação
monocrática a respeito da matéria, cabe-me decidir nos
presentes autos.
Considerando a Resolução TC 317/2018 que em seu art.
6º dispõe que após emissão de parecer pelo Ministério
Público Especial de Contas, o processo deverá ser remetido ao Relator para análise e deliberação monocrática
quanto ao arquivamento;
Considerando os argumentos, bem colocados no parecer ministerial acima mencionado, no sentido de que
em relação ao ressarcimento imputado, a autoridade responsável adotou as medidas legalmente impostas para a cobrança dos créditos decorrente de referida decisão, portanto, torna-se desnecessária a continuidade
do procedimento de acompanhamento e monitoramento de cobrança, precavendo-se de incorrer em custos dispensáveis.
www.tce.es.gov.br

Logo, não há razões para a continuidade do procedimento
de monitoramento e acompanhamento, o qual deverá ser
arquivado, procedendo-se à baixa do débito / responsabilidade.
Salienta-se que os órgãos ou autoridades competentes
deverão informar, anualmente, as providências administrativas ou judiciais adotadas para a cobrança dos créditos decorrentes de condenações do Tribunal de Contas,
conforme art. 385, parágrafo único do Regimento Interno
desta Egrégia Corte.
Ressalta, ainda, que cabe ao interessado comprovar, a
qualquer tempo, o recolhimento do débito, devidamente
atualizado monetariamente e acrescido dos juros legais,
para a devida quitação, ou o cancelamento da CDA/título
executivo, hipótese que ensejará o desarquivamento do
processo, nos termos do art.331, II do RITCEES.
Ante o exposto, adoto as razões fáticas e os fundamentos
jurídicos pronunciados pelo Ministério Público de Contas, na integralidade e, com fulcro no art. 288, §3º do RITCEES (alterado pela Emenda Regimental 009/2017) e na
Decisão Plenária TC 027/2017, DETERMINO O ARQUIVAMENTO do presente processo, sem baixa do débito/responsabilidade quanto a multa imputada ao Sr. Humberto Alves de Souza, nos termos do art. 330, inc. IV do RITCEES.
Antes, contudo, publique-se esta decisão, restituindo-se
os autos à Secretaria do Ministério Público de Contas para
os devidos registros, conforme o solicitado.
Vitória, 29 de outubro de 2018.
SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Conselheiro Relator
Quinta-feira, 1 de novembro de 2018
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DECM 1758/2018
PROCESSO TC: 8625/2018
ASSUNTO: REPRESENTAÇÃO
JURISDICIONADO: COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE
SANEAMENTO – CESAN
RESPONSÁVEIS: AMADEU ZONZINI WETLER; LUIZ CLÁUDIO VICTOR RODRIGUES
CONTROLE EXTERNO – FISCALIZAÇÃO – REPRESENTAÇÃO – COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO – ADMISSIBILIDADE – CONHECIMENTO - NOTIFICAÇÃO 05 (CINCO) DIAS.
RELATÓRIO
Trata-se de representação formulada pela pessoa jurídica
Forte Ambiental EIRELI, em que alega irregularidades no
âmbito do Concorrência Pública nº 015/2017, da Companhia Espírito Santense de Saneamento - CESAN, cujo objeto é a contratação da empresa para execução de serviços de operação e manutenção dos sistemas de esgotamento sanitário, compreendendo a limpeza e desobstrução de ligações e redes coletoras de esgoto, operação
e manutenção es estação elevatória de esgoto bruto, recuperação de poços de visitas, reparos em redes e emissários e demais serviços necessários a conservação e melhorias nos sistemas implantados nos municípios de Vitória, Serra, Fundão, Cariacica, Viana, Vila Velha, Guarapari,
Anchieta e Piúma.
Alega a Representante que a representação se restringe
ao lote II, da Concorrência Pública, referente aos municípios de Cariacica, Viana, Vila Velha, Guarapari, Anchieta
e Piúma. Que até a fase do julgamento das propostas nenhuma irregularidade haveria ocorrido no procedimento

licitatório.
Aﬁrma que, de acordo com o Edital, ao licitante vencedor
competiria apresentar a licença junto a IEMA antes da assinatura do contrato, o que não teria sido cumprido, inclusive com a anuência da CESAN. Além disso, informa a
suposta ausência de licenças municipais na execução do
contrato.
Diante das supostas irregularidades apontadas na peça inaugural, relacionadas à não apresentação de licença
ambiental junto ao IEMA, exigida pelo edital, a Representante pede o seguinte:
[...]
a) Que seja recebida a presente representação e processada, na forma do arts.100 e 101 da LOTCEES;

para prestar as informações no prazo do §3º do Regimento Interno do TCEES;
d) Que se conceda a medida cautelar pleiteada, a ﬁm de
tornar deﬁnitiva a liminar, devendo manter no mérito
a declaração de nulidade e ilegalidade da assinatura do
contrato administrativo nº. 135/2018, considerando a ausência de apresentação prévia da licença ambiental junto
ao IEMA e das licenças perante os Municípios onde o serviço será prestado em nome da RIOVIVO AMBIENTAL, nos
exatos termos da previsão OBJETIVA e prevista no Instrumento convocatório e na Legislação ambiental, tornando
nulo o ajuste e os efeitos dele decorrentes;
[...]
FUNDAMENTAÇÃO

b) EM CARÁTER LIMINAR, com fundamento nos artigos
124 e 125, II e III da Lei Orgânica c/c art.307, §2º do Regimento Interno desse Tribunal, se digne V. Excelência
a determinar imediatamente a suspensão de todos os
efeitos do ato administrativo de assinatura do contrato
nº.135/2018, inclusive eventual e remota ordem de serviço (risco de crime ambiental), uma vez que a empresa
RIOVIVO AMBIENTAL não cumpriu a exigência do edital
(cláusula 8º, Projeto Básico) no momento que foi declarada vencedora do certame (Lote II) até a assinatura do
instrumento contratual, bem como deixou de apresentar
as respectivas licenças nos municípios onde o serviço será prestado, conﬁgurando-se em risco iminente ao direito
do representante e de toda a sociedade dado o bem jurídico tutelado pela lei Ambiental e pelo próprio Edital, conforme cópia em anexo;

ADMISSIBILIDADE

c) Seja determinada a Notiﬁcação do Representado para
cumprir a medida liminar, caso deferida cautelarmente, e

V - se pessoa jurídica, prova de sua existência e comprovação de que os signatários têm habilitação para repre-

www.tce.es.gov.br

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;
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sentá-la.

27.8.2013).

§ 1º A denúncia não será conhecida quando não observados os requisitos de admissibilidade previstos neste artigo.

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.

§ 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.
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

ta 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.

Art. 184. Qualquer licitante, contratado, pessoa física ou
jurídica poderá representar ao Tribunal irregularidades na
aplicação da legislação que regule licitações e contratos
administrativos.

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.

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.

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.

Art. 186. Aplicam-se às representações previstas nesta
subseção, no que couber, as normas relativas à denúncia.

Lei de Licitações

Contudo, entendo prudente, antes de analisar o pleito
cautelar, determinar a notiﬁcação do Sr. Amadeu Zonzini Wetler e do Sr. Luiz Cláudio Victor Rodrigues, respectivamente Diretor Presidente e Diretor Operacional da CESAN, 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.

Art. 113. [...]

DECISÃO

§ 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.

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 do Sr. Amadeu Zonzini Wetler
e do Sr. Luiz Cláudio Victor Rodrigues, respectivamente
Diretor Presidente e Diretor Operacional da CESAN, para

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:

No presente caso, vê-se que a representação é subscriwww.tce.es.gov.br
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que no prazo de 05 (cinco) dias improrrogáveis, nos termos do art. 125, §3º, da LC 621/2012, se manifeste sobre

Decisão em Protocolo 00447/2018-1

Decisão em Protocolo 00445/2018-2

Protocolo(s): 15852/2018-3

Protocolo(s): 15851/2018-9

Assunto: Requerimento / Solicitação

Assunto: Requerimento / Solicitação

he a esta Corte de Contas, preferencialmente por meio

Criação: 26/10/2018 17:32

Criação: 26/10/2018 17:21

digital, cópia dos Processos Administrativos por meio

Origem: GAC - Domingos Taufner - Gabinete do Conse-

Origem: GAC - Domingos Taufner - Gabinete do Conse-

do qual se desenvolveram a Concorrência Pública nº

lheiro Domingos Augusto Taufner

lheiro Domingos Augusto Taufner

015/2017.

Interessado(s): MARGARETT DE OLIVEIRA KUSTER

Interessado(s): MARGARETT DE OLIVEIRA KUSTER

Juntamente com os Termos de Notiﬁcação deve ser en-

Trata o presente expediente de requerimento de cópias

Trata o presente expediente de requerimento de cópias

do Processo TC 7657/2018-9, formulado pela Advogada

do Processo TC 7669/2018-1, formulado pela Advogada

Ressalto que o não atendimento desta solicitação poderá

MARGARETH DE OLIVEIRA KUSTER, OAB/ES 13.047.

MARGARETH DE OLIVEIRA KUSTER, OAB/ES 13.047.

implicar em sanção de multa, conforme disposição dos

Considerando que o art. 269 do Regimento Interno des-

Considerando que o art. 269 do Regimento Interno des-

ta Corte de Contas dispõe que “Poderá ser concedida vis-

ta Corte de Contas dispõe que “Poderá ser concedida vis-

Por ﬁm, dê-se ciência à Comissão de Licitação, que haven-

ta ou fornecida cópia dos autos somente após o chama-

ta ou fornecida cópia dos autos somente após o chama-

do conﬁrmação de qualquer irregularidade no processo

mento das partes ao processo”, e que, em consulta ao

mento das partes ao processo”, e que, em consulta ao

de Concorrência Pública em análise, este Tribunal de Con-

e-TCEES, foi veriﬁcado que tal fato ainda não ocorreu no

e-TCEES, foi veriﬁcado que tal fato ainda não ocorreu no

tas poderá penalizar os responsáveis com as sanções de

referido processo, INDEFIRO o pedido de cópias do Pro-

referido processo, INDEFIRO o pedido de cópias do Pro-

que tratam os arts. 130 e seguintes da LC 621/2012, bem

cesso TC 7657/2018-9.

cesso TC 7669/2018-1.

como com a imputação de ressarcimento dos danos que

as irregularidades apontadas.
Fixo o prazo de 5 (cinco) dias, para que a CESAN encamin-

caminhada cópia integral da petição inicial.

arts. 135, §2º, da LC 621/12 e 391, do RITCEES desta Corte.

venham a ser comprovados.

Determino a publicação da presente Decisão no Diário

Determino a publicação da presente Decisão no Diário

Oﬁcial Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado do Es-

Oﬁcial Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado do Es-

Concomitantemente, que seja dada ciência desta decisão

pírito Santo, a ﬁm de cientiﬁcar o Requerente.

pírito Santo, a ﬁm de cientiﬁcar o Requerente.

ao signatário desta representação, conforme art. 125, §

Após, a publicação desta Decisão, encaminhe o presente

Após, a publicação desta Decisão, encaminhe o presente

expediente ao NCD para que proceda a juntada do pre-

expediente ao NCD para que proceda a juntada do pre-

Cumpra-se com urgência, tendo em vista a natureza do

sente aos autos do Processo TC 7657/2018-9, devolven-

sente aos autos do Processo TC 7669/2018-1, devolven-

pedido cautelar.

do-o ao local onde se encontrava.

do-o ao local onde se encontrava.

6º da LC 621/2012.

Vitória, 26 de outubro de 2018.

Em, 26 de outubro de 2017.

Em, 26 de outubro de 2017.

SÉRGIO MANOEL NADER BORGES

DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER

DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER

Conselheiro relator

Conselheiro Relator

Conselheiro Relator
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Decisão em Protocolo 00457/2018-5
Protocolo(s): 15984/2018-6
Assunto: Requerimento / Solicitação
Criação: 31/10/2018 14:50
Origem: GAC - Domingos Taufner - Gabinete do Conselheiro Domingos Augusto Taufner
Interessado(s): CAROLINA AVELAR DE OLIVEIRA
Trata o presente expediente de requerimento de cópias do
Processo TC 3489/2016-1, formulado pela advogada CAROLINA AVELAR DE OLIVEIRA, OAB/ES 23.097.
Neste contexto, com fundamento no artigo 265 do Regimento Interno desta Corte de Contas, e considerando a
delegação de competência conferida pelo Conselheiro Domingos Augusto Taufner, por ato publicado no DOETCEES de 13/05/2016, DEFIRO o pedido de cópia do Processo
3489/2016-1, cujas despesas deverão ser suportadas pela
Interessada, na forma do art. 268 do mesmo Diploma legal.
Determino a publicação da presente Decisão no Diário Oﬁcial de Contas a ﬁm de cientiﬁcar a Interessada, que deverá comparecer junto ao Núcleo de Controle de Documentos – NCD desta Corte, com cópia desta Decisão a ﬁm de
que seja viabilizada a vista dos autos para cópia, na forma
regimental.
Após, encaminhe o presente expediente ao NCD para que
proceda a juntada aos autos do Processo TC 3489/2016-1,
devolvendo-o ao local onde se encontrava.
Em, 31 de outubro de 2018.
DANIELLE MATIAS
Chefe de Gabinete

www.tce.es.gov.br
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