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Atos do Plenário
Pautas das Sessões - Plenário
PAUTA DA 42ª SESSÃO ORDINÁRIA DO PLENÁRIO

COMPOSIÇÃO DO PLENÁRIO

TERÇA-FEIRA, 27 DE NOVEMBRO DE 2018

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

ÀS 14:00

Conselheiros-substitutos
Márcia Jaccoud Freitas
João Luiz Cotta Lovatti
Marco Antônio da Silva
Ministério Público Especial de Contas
Luciano Vieira - Procurador-Geral

SESSÕES
Terças-feiras às 14 horas

Relação dos processos constantes da pauta, para apreciação e julgamento pelo Plenário, em Sessão Ordinária,
nos termos dos artigos 60, 61, 67, 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.
- CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Processo: 05483/2018-2
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de
Itapemirim
Classificação: Pedido de Reexame
Apensos: 05659/2018-4, 05623/2018-6, 05562/2018-3,
02683/2012-3
Interessado: ANDESSON CANZIAN MORAES [LUISA PAIVA MAGNAGO (OAB: 12455-ES), PEDRO JOSINO CORDEIRO (OAB: 17169-ES)], ART SONORIZACAO LTDA - EPP [FELIPE BUFFA SOUZA PINTO (OAB: 10493-ES)], CAMPOS
TEK SONORIZACAO LTDA - ME [ALEX RIBEIRO CABRAL
(OAB: 138482-RJ), JOAO PAULO SA GRANJA DE ABREU
(OAB: 114560-RJ), LUIZ FELIPE SARDENBERG CARDOSO
DA SILVA (OAB: 165164-RJ), VELBERT MEDEIROS DE PAULA (OAB: 166908-RJ), WALTER ELIAS DE AZEVEDO SANTOS (OAB: 139095-RJ)], CARLOS ROBERTO CASTEGLIONE

www.tce.es.gov.br

DIAS [LUISA PAIVA MAGNAGO (OAB: 12455-ES), PEDRO
JOSINO CORDEIRO (OAB: 17169-ES)], COLLI SOM NOVA
LTDA - ME [FELIPE BUFFA SOUZA PINTO (OAB: 10493ES)], COMLOG LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - EPP [IGOR REIS DA SILVA OLIVEIRA, IGOR REIS
DA SILVA OLIVEIRA], CRISTIANE RESENDE FAGUNDES PARIS [LUISA PAIVA MAGNAGO (OAB: 12455-ES), PEDRO
JOSINO CORDEIRO (OAB: 17169-ES)], EBM PRODUCOES
LTDA - EPP [FELIPE BUFFA SOUZA PINTO (OAB: 10493ES)], FRENTE NACIONAL DE PREFEITOS [Beatriz Lima Souza, Bruna Silva Davi, CAROLINA RANGEL PINTO, Cristiana
Maria Fortini Pinto e Silva, Felipe Alexandre Santa Anna
Mucci Daniel, Isabella Fonseca Alves, Lâina Pessimilo Caser, Leonardo Varella Giannetti, Luciana Patrocínio Borlini, Marcelo Henrique Couto Ferreira, Maria Fernanda
Pires de Carvalho Pereira, Myrian Passos Santiago], GEORGE MACEDO VIEIRA [LUISA PAIVA MAGNAGO (OAB:
12455-ES), PEDRO JOSINO CORDEIRO (OAB: 17169-ES)],
H. V. OLIVEIRA PRODUCOES E EVENTOS - ME [FELIPE
BUFFA SOUZA PINTO (OAB: 10493-ES)], LUCIO BERILLI
MENDES [LUISA PAIVA MAGNAGO (OAB: 12455-ES), PEDRO JOSINO CORDEIRO (OAB: 17169-ES)], MAFF EQUIPAMENTOS E PRODUCOES LTDA - ME [IGOR N. SANTANA, Marco Antonio Gama Barreto, Ricardo Alvares da
Silva Campos Junior, Tarek Moysés Moussallem], MAIS
ESTRUTURA LOCACAO DE TENDAS E BRINQUEDOS LTDA
- ME [ALAN ALFIM MALANCHINI RIBEIRO (OAB: 18119ES), ALAN ALFIM MALANCHINI RIBEIRO (OAB: 18119ES), CARLOS AUGUSTO LESSA ARIVABENE (OAB: 18269ES), CARLOS AUGUSTO LESSA ARIVABENE (OAB: 18269ES)], MANOEL EDUARDO BAPTISTA CABRAL [LUISA PAIVA MAGNAGO (OAB: 12455-ES), PEDRO JOSINO CORDEIRO (OAB: 17169-ES)], MARCO AURELIO COELHO [LUISA PAIVA MAGNAGO (OAB: 12455-ES), PEDRO JOSINO
CORDEIRO (OAB: 17169-ES)], PLAY CITY EVENTOS EIRELI - EPP [FELIPE BUFFA SOUZA PINTO (OAB: 10493ES)], PRO-MARC STANDS E SISTEMAS ESTRUTURAIS LTDA - ME [BRENO TAVARES SARKIS, BRENO TRAVASSOS
SARKIS, RUDY MAIA FERRAZ, RUDY MAIA FERRAZ, TARSO
Terça-feira, 13 de novembro de 2018
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GONÇALVES VIEIRA, TARSO GONÇALVES VIEIRA], RV - CERIMONIAS E PROMOCOES DE EVENTOS LTDA - EPP [FELIPE BUFFA SOUZA PINTO (OAB: 10493-ES)], SCORPION
TELOES LTDA - EPP [Marco Antonio Gama Barreto, Ricardo Alvares da Silva Campos Junior, Tarek Moysés Moussallem], THIAGO VALBAO POLETI [BRENO TRAVASSOS
SARKIS, PATRIK ABOUMRAD LARANJA], WS ESTRUTURA
E AUDIOVISUAL LTDA - EPP
Recorrente: BRUNO SACRE DE CASTRO
Processo: 05562/2018-3
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de
Itapemirim
Classificação: Pedido de Reexame
Apensos: 05659/2018-4, 05623/2018-6, 05483/2018-2,
02683/2012-3
Interessado: ANDESSON CANZIAN MORAES [LUISA PAIVA
MAGNAGO (OAB: 12455-ES), PEDRO JOSINO CORDEIRO
(OAB: 17169-ES)], ART SONORIZACAO LTDA - EPP [FELIPE
BUFFA SOUZA PINTO (OAB: 10493-ES)], BRUNO SACRE
DE CASTRO [LUISA PAIVA MAGNAGO (OAB: 12455-ES),
PEDRO JOSINO CORDEIRO (OAB: 17169-ES)], CAMPOS
TEK SONORIZACAO LTDA - ME [ALEX RIBEIRO CABRAL
(OAB: 138482-RJ), JOAO PAULO SA GRANJA DE ABREU
(OAB: 114560-RJ), LUIZ FELIPE SARDENBERG CARDOSO
DA SILVA (OAB: 165164-RJ), VELBERT MEDEIROS DE PAULA (OAB: 166908-RJ), WALTER ELIAS DE AZEVEDO SANTOS (OAB: 139095-RJ)], CARLOS ROBERTO CASTEGLIONE
DIAS [LUISA PAIVA MAGNAGO (OAB: 12455-ES), PEDRO
JOSINO CORDEIRO (OAB: 17169-ES)], COLLI SOM NOVA
LTDA - ME [FELIPE BUFFA SOUZA PINTO (OAB: 10493ES)], COMLOG LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS
LTDA - EPP [IGOR REIS DA SILVA OLIVEIRA, IGOR REIS DA
SILVA OLIVEIRA], EBM PRODUCOES LTDA - EPP [FELIPE
BUFFA SOUZA PINTO (OAB: 10493-ES)], FRENTE NACIONAL DE PREFEITOS [Beatriz Lima Souza, Bruna Silva Davi,
CAROLINA RANGEL PINTO, Cristiana Maria Fortini Pinto e

Silva, Felipe Alexandre Santa Anna Mucci Daniel, Isabella
Fonseca Alves, Lâina Pessimilo Caser, Leonardo Varella
Giannetti, Luciana Patrocínio Borlini, Marcelo Henrique
Couto Ferreira, Maria Fernanda Pires de Carvalho Pereira, Myrian Passos Santiago], GEORGE MACEDO VIEIRA [LUISA PAIVA MAGNAGO (OAB: 12455-ES), PEDRO JOSINO CORDEIRO (OAB: 17169-ES)], H. V. OLIVEIRA PRODUCOES E EVENTOS - ME [FELIPE BUFFA SOUZA PINTO
(OAB: 10493-ES)], LUCIO BERILLI MENDES [LUISA PAIVA
MAGNAGO (OAB: 12455-ES), PEDRO JOSINO CORDEIRO
(OAB: 17169-ES)], MAFF EQUIPAMENTOS E PRODUCOES
LTDA - ME [IGOR N. SANTANA, Marco Antonio Gama Barreto, Ricardo Alvares da Silva Campos Junior, Tarek Moysés Moussallem], MAIS ESTRUTURA LOCACAO DE TENDAS E BRINQUEDOS LTDA - ME [ALAN ALFIM MALANCHINI RIBEIRO (OAB: 18119-ES), ALAN ALFIM MALANCHINI
RIBEIRO (OAB: 18119-ES), CARLOS AUGUSTO LESSA ARIVABENE (OAB: 18269-ES), CARLOS AUGUSTO LESSA ARIVABENE (OAB: 18269-ES)], MANOEL EDUARDO BAPTISTA
CABRAL [LUISA PAIVA MAGNAGO (OAB: 12455-ES), PEDRO JOSINO CORDEIRO (OAB: 17169-ES)], MARCO AURELIO COELHO [LUISA PAIVA MAGNAGO (OAB: 12455ES), PEDRO JOSINO CORDEIRO (OAB: 17169-ES)], PLAY
CITY EVENTOS EIRELI - EPP [FELIPE BUFFA SOUZA PINTO (OAB: 10493-ES)], PRO-MARC STANDS E SISTEMAS
ESTRUTURAIS LTDA - ME [BRENO TAVARES SARKIS, BRENO TRAVASSOS SARKIS, RUDY MAIA FERRAZ, RUDY MAIA
FERRAZ, TARSO GONÇALVES VIEIRA, TARSO GONÇALVES
VIEIRA], RV - CERIMONIAS E PROMOCOES DE EVENTOS
LTDA - EPP [FELIPE BUFFA SOUZA PINTO (OAB: 10493ES)], SCORPION TELOES LTDA - EPP [Marco Antonio Gama Barreto, Ricardo Alvares da Silva Campos Junior, Tarek Moysés Moussallem], THIAGO VALBAO POLETI [BRENO TRAVASSOS SARKIS, PATRIK ABOUMRAD LARANJA],
WS ESTRUTURA E AUDIOVISUAL LTDA - EPP
Recorrente: CRISTIANE RESENDE FAGUNDES PARIS [LUISA PAIVA MAGNAGO (OAB: 12455-ES), PEDRO JOSINO
CORDEIRO (OAB: 17169-ES)]
www.tce.es.gov.br

Processo: 05623/2018-6
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de
Itapemirim
Classificação: Pedido de Reexame
Apensos: 05659/2018-4, 05562/2018-3, 05483/2018-2,
02683/2012-3
Interessado: ANDESSON CANZIAN MORAES [LUISA PAIVA
MAGNAGO (OAB: 12455-ES), PEDRO JOSINO CORDEIRO
(OAB: 17169-ES)], ART SONORIZACAO LTDA - EPP [FELIPE
BUFFA SOUZA PINTO (OAB: 10493-ES)], BRUNO SACRE
DE CASTRO [LUISA PAIVA MAGNAGO (OAB: 12455-ES),
PEDRO JOSINO CORDEIRO (OAB: 17169-ES)], CAMPOS
TEK SONORIZACAO LTDA - ME [ALEX RIBEIRO CABRAL
(OAB: 138482-RJ), JOAO PAULO SA GRANJA DE ABREU
(OAB: 114560-RJ), LUIZ FELIPE SARDENBERG CARDOSO
DA SILVA (OAB: 165164-RJ), VELBERT MEDEIROS DE PAULA (OAB: 166908-RJ), WALTER ELIAS DE AZEVEDO SANTOS (OAB: 139095-RJ)], COLLI SOM NOVA LTDA - ME [FELIPE BUFFA SOUZA PINTO (OAB: 10493-ES)], COMLOG LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - EPP [IGOR
REIS DA SILVA OLIVEIRA, IGOR REIS DA SILVA OLIVEIRA],
CRISTIANE RESENDE FAGUNDES PARIS [LUISA PAIVA
MAGNAGO (OAB: 12455-ES), PEDRO JOSINO CORDEIRO
(OAB: 17169-ES)], EBM PRODUCOES LTDA - EPP [FELIPE
BUFFA SOUZA PINTO (OAB: 10493-ES)], FRENTE NACIONAL DE PREFEITOS [Beatriz Lima Souza, Bruna Silva Davi,
CAROLINA RANGEL PINTO, Cristiana Maria Fortini Pinto e
Silva, Felipe Alexandre Santa Anna Mucci Daniel, Isabella
Fonseca Alves, Lâina Pessimilo Caser, Leonardo Varella
Giannetti, Luciana Patrocínio Borlini, Marcelo Henrique
Couto Ferreira, Maria Fernanda Pires de Carvalho Pereira, Myrian Passos Santiago], GEORGE MACEDO VIEIRA [LUISA PAIVA MAGNAGO (OAB: 12455-ES), PEDRO JOSINO CORDEIRO (OAB: 17169-ES)], H. V. OLIVEIRA PRODUCOES E EVENTOS - ME [FELIPE BUFFA SOUZA PINTO
(OAB: 10493-ES)], LUCIO BERILLI MENDES [LUISA PAIVA
MAGNAGO (OAB: 12455-ES), PEDRO JOSINO CORDEIRO
Terça-feira, 13 de novembro de 2018
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(OAB: 17169-ES)], MAFF EQUIPAMENTOS E PRODUCOES
LTDA - ME [IGOR N. SANTANA, Marco Antonio Gama Barreto, Ricardo Alvares da Silva Campos Junior, Tarek Moysés Moussallem], MAIS ESTRUTURA LOCACAO DE TENDAS E BRINQUEDOS LTDA - ME [ALAN ALFIM MALANCHINI RIBEIRO (OAB: 18119-ES), ALAN ALFIM MALANCHINI
RIBEIRO (OAB: 18119-ES), CARLOS AUGUSTO LESSA ARIVABENE (OAB: 18269-ES), CARLOS AUGUSTO LESSA ARIVABENE (OAB: 18269-ES)], MANOEL EDUARDO BAPTISTA
CABRAL [LUISA PAIVA MAGNAGO (OAB: 12455-ES), PEDRO JOSINO CORDEIRO (OAB: 17169-ES)], MARCO AURELIO COELHO [LUISA PAIVA MAGNAGO (OAB: 12455ES), PEDRO JOSINO CORDEIRO (OAB: 17169-ES)], PLAY
CITY EVENTOS EIRELI - EPP [FELIPE BUFFA SOUZA PINTO (OAB: 10493-ES)], PRO-MARC STANDS E SISTEMAS
ESTRUTURAIS LTDA - ME [BRENO TAVARES SARKIS, BRENO TRAVASSOS SARKIS, RUDY MAIA FERRAZ, RUDY MAIA
FERRAZ, TARSO GONÇALVES VIEIRA, TARSO GONÇALVES
VIEIRA], RV - CERIMONIAS E PROMOCOES DE EVENTOS
LTDA - EPP [FELIPE BUFFA SOUZA PINTO (OAB: 10493ES)], SCORPION TELOES LTDA - EPP [Marco Antonio Gama Barreto, Ricardo Alvares da Silva Campos Junior, Tarek Moysés Moussallem], THIAGO VALBAO POLETI [BRENO TRAVASSOS SARKIS, PATRIK ABOUMRAD LARANJA],
WS ESTRUTURA E AUDIOVISUAL LTDA - EPP
Recorrente: CARLOS ROBERTO CASTEGLIONE DIAS [LUISA PAIVA MAGNAGO (OAB: 12455-ES), PEDRO JOSINO
CORDEIRO (OAB: 17169-ES)]
Processo: 05659/2018-4
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de
Itapemirim
Classificação: Pedido de Reexame
Apensos: 05623/2018-6, 05562/2018-3, 05483/2018-2,
02683/2012-3
Interessado: ANDESSON CANZIAN MORAES [LUISA PAIVA MAGNAGO (OAB: 12455-ES), PEDRO JOSINO CORDEI-

RO (OAB: 17169-ES)], ART SONORIZACAO LTDA - EPP [FELIPE BUFFA SOUZA PINTO (OAB: 10493-ES)], BRUNO SACRE DE CASTRO [LUISA PAIVA MAGNAGO (OAB: 12455ES), PEDRO JOSINO CORDEIRO (OAB: 17169-ES)], CAMPOS TEK SONORIZACAO LTDA - ME [ALEX RIBEIRO CABRAL (OAB: 138482-RJ), JOAO PAULO SA GRANJA DE
ABREU (OAB: 114560-RJ), LUIZ FELIPE SARDENBERG
CARDOSO DA SILVA (OAB: 165164-RJ), VELBERT MEDEIROS DE PAULA (OAB: 166908-RJ), WALTER ELIAS DE
AZEVEDO SANTOS (OAB: 139095-RJ)], CARLOS ROBERTO CASTEGLIONE DIAS [LUISA PAIVA MAGNAGO (OAB:
12455-ES), PEDRO JOSINO CORDEIRO (OAB: 17169ES)], COLLI SOM NOVA LTDA - ME [FELIPE BUFFA SOUZA
PINTO (OAB: 10493-ES)], COMLOG LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - EPP [IGOR REIS DA SILVA OLIVEIRA, IGOR REIS DA SILVA OLIVEIRA], CRISTIANE RESENDE FAGUNDES PARIS [LUISA PAIVA MAGNAGO (OAB: 12455-ES), PEDRO JOSINO CORDEIRO (OAB:
17169-ES)], EBM PRODUCOES LTDA - EPP [FELIPE BUFFA
SOUZA PINTO (OAB: 10493-ES)], FRENTE NACIONAL DE
PREFEITOS [Beatriz Lima Souza, Bruna Silva Davi, CAROLINA RANGEL PINTO, Cristiana Maria Fortini Pinto e Silva, Felipe Alexandre Santa Anna Mucci Daniel, Isabella
Fonseca Alves, Lâina Pessimilo Caser, Leonardo Varella
Giannetti, Luciana Patrocínio Borlini, Marcelo Henrique
Couto Ferreira, Maria Fernanda Pires de Carvalho Pereira, Myrian Passos Santiago], GEORGE MACEDO VIEIRA [LUISA PAIVA MAGNAGO (OAB: 12455-ES), PEDRO JOSINO CORDEIRO (OAB: 17169-ES)], H. V. OLIVEIRA PRODUCOES E EVENTOS - ME [FELIPE BUFFA SOUZA PINTO
(OAB: 10493-ES)], LUCIO BERILLI MENDES [LUISA PAIVA
MAGNAGO (OAB: 12455-ES), PEDRO JOSINO CORDEIRO
(OAB: 17169-ES)], MAFF EQUIPAMENTOS E PRODUCOES
LTDA - ME [IGOR N. SANTANA, Marco Antonio Gama Barreto, Ricardo Alvares da Silva Campos Junior, Tarek Moysés Moussallem], MAIS ESTRUTURA LOCACAO DE TENDAS E BRINQUEDOS LTDA - ME [ALAN ALFIM MALANCHINI RIBEIRO (OAB: 18119-ES), ALAN ALFIM MALANCHINI
RIBEIRO (OAB: 18119-ES), CARLOS AUGUSTO LESSA ARIwww.tce.es.gov.br

VABENE (OAB: 18269-ES), CARLOS AUGUSTO LESSA ARIVABENE (OAB: 18269-ES)], MANOEL EDUARDO BAPTISTA
CABRAL [LUISA PAIVA MAGNAGO (OAB: 12455-ES), PEDRO JOSINO CORDEIRO (OAB: 17169-ES)], MARCO AURELIO COELHO [LUISA PAIVA MAGNAGO (OAB: 12455ES), PEDRO JOSINO CORDEIRO (OAB: 17169-ES)], PLAY
CITY EVENTOS EIRELI - EPP [FELIPE BUFFA SOUZA PINTO (OAB: 10493-ES)], PRO-MARC STANDS E SISTEMAS
ESTRUTURAIS LTDA - ME [BRENO TAVARES SARKIS, BRENO TRAVASSOS SARKIS, RUDY MAIA FERRAZ, RUDY MAIA
FERRAZ, TARSO GONÇALVES VIEIRA, TARSO GONÇALVES
VIEIRA], RV - CERIMONIAS E PROMOCOES DE EVENTOS
LTDA - EPP [FELIPE BUFFA SOUZA PINTO (OAB: 10493ES)], SCORPION TELOES LTDA - EPP [Marco Antonio Gama Barreto, Ricardo Alvares da Silva Campos Junior, Tarek Moysés Moussallem], WS ESTRUTURA E AUDIOVISUAL LTDA - EPP
Recorrente: THIAGO VALBAO POLETI [BRENO TRAVASSOS SARKIS, PATRIK ABOUMRAD LARANJA]
Processo: 06174/2018-7
Unidade gestora: Secretaria Municipal de Esportes e Lazer de Vitória
Classificação: Tomada de Contas Especial Instaurada
Interessado: Gestor da UG (Secretaria de Estado de Esportes e Lazer, WAGNER ITO)
Total: 5 processos
- CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Processo: 06939/2014-4
Unidade gestora: Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Auditoria
Exercício: 2013
Responsável: KLINGER MARCOS BARBOSA ALVES [AN-

Terça-feira, 13 de novembro de 2018

4

ATOS DO PLENÁRIO

DRE PIM NOGUEIRA (OAB: 13505-ES), FILIPE PIM NOGUEIRA (OAB: 10114-ES), MARIANA ALVES DA COSTA
MESSIAS (OAB: 23890-ES)]
Processo: 04506/2016-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy
Classificação: Recurso de Reconsideração
Apensos: 04875/2016-1, 01532/2012-6, 01531/2012-1
Interessado: COOPELIFE ADMINISTRACAO DE CARTOES DE CONVENIOS LTDA [FRANCIS VANINE DE ANDRADE
REIS (OAB: 99207-MG), JOAO LUIZ DOS REIS FILHO (OAB:
100986-MG), JOSE EUSTAQUIO IVO DA SILVA (OAB:
77391-MG)], JOVANE CABRAL DA COSTA
Recorrente: REGINALDO DOS SANTOS QUINTA [LUISA
PAIVA MAGNAGO (OAB: 12455-ES), PEDRO JOSINO CORDEIRO (OAB: 17169-ES)]
Processo: 04875/2016-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy
Classificação: Recurso de Reconsideração
Apensos: 04506/2016-1, 01532/2012-6, 01531/2012-1

Classificação: Prestação de Contas Anual de Prefeito
Exercício: 2016
Apensos: 04529/2016-2
Responsável: EDSON FIGUEIREDO MAGALHAES, ORLY
GOMES DA SILVA
Processo: 07454/2017-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Vila Velha, Secretaria Municipal de Infraestrutura, Projetos e Obras de
Vila Velha
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
Representante: ENGESAN - ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA
Processo: 06506/2018-1
Unidade gestora: Secretaria Municipal de Gestão e Planejamento de Cariacica
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
Representante: MEDICAR EMERGENCIAS MEDICAS CAMPINAS LTDA [ANDREIA GOMES DE LIMA (OAB: 358667SP), KAIO REGIS FERREIRA DA SILVA (OAB: 149669-MG)]

Interessado: COOPELIFE ADMINISTRACAO DE CARTOES DE CONVENIOS LTDA [FRANCIS VANINE DE ANDRADE
REIS (OAB: 99207-MG), JOAO LUIZ DOS REIS FILHO (OAB:
100986-MG), JOSE EUSTAQUIO IVO DA SILVA (OAB:
77391-MG)], REGINALDO DOS SANTOS QUINTA [LUISA
PAIVA MAGNAGO (OAB: 12455-ES), PEDRO JOSINO CORDEIRO (OAB: 17169-ES)]

Responsável: RODRIGO MAGNAGO DE HOLLANDA CAVALCANTE

Recorrente: JOVANE CABRAL DA COSTA

Interessado: ASSOCIACAO CONGREGACAO DESANTA CATARINA [ANA CAROLINA DE PLA LOEFFLER (OAB:
18206-ES), ANA LUIZA DE CASTRO SEOLDO LIMA (OAB:
145541-RJ), CLAUDEMIR GUAITOLINI (OAB: 25718-ES),

Processo: 05135/2017-7
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Guarapari

RUBENS FELIX, TAYSA BALDO DO NASCIMENTO (OAB:
12647-ES)], ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE
ESPIRITO-SANTENSE - AEBES [FELIPE LOURENCO BOTURAO FERREIRA (OAB: 22077-ES), MARIANA TONIATO DE
SOUZA SILVARES (OAB: 16300-ES), PABLO BROCCO TAPIAS (OAB: 22402-ES), RODRIGO KENNEDY GUIMARAES COSTA (OAB: 22815-ES), RODRIGO LISBOA CORREA
(OAB: 14588-ES)], FABIANO MARILY, JAQUELINE MOFFATI OZORIO DA SILVA, MINISTERIO PUBLICO DE CONTAS
DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, PRO SAUDE - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ASSISTENCIA SOCIAL E HOSPITALAR [CHRISTOPHER PAUL DE MEDEIROS STEARS (OAB:
334795-SP), RAFAEL FRANCISCO LORENSINI ADURENS
DINIZ (OAB: 146964-SP), WANESSA PORTUGAL (OAB:
92822-MG, OAB: 279794-SP)]
Recorrente: PAULO CESAR HARTUNG GOMES, RICARDO
DE OLIVEIRA
Processo: 08971/2018-9
Unidade gestora: Companhia Espírito Santense de Saneamento
Classificação: Agravo
Recorrente: Deputado estadual (ES, EUCLÉRIO SAMPAIO)
Total: 8 processos
- CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHA-

Processo: 08729/2018-1

MOUN

Unidade gestora: Secretaria de Estado da Saúde
Classificação: Pedido de Reexame
Apensos: 09957/2015-6

www.tce.es.gov.br

Processo: 05568/2017-2
Unidade gestora: Fundo Municipal de Saúde de Viana
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2016
Responsável: GILSON DANIEL BATISTA
Total: 1 processo
Terça-feira, 13 de novembro de 2018
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- CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES

ES), EDMAR LORENCINI DOS ANJOS (OAB: 12122-ES)]

Processo: 09586/2013-5

Processo: 09614/2015-1

Unidade gestora: Secretaria de Estado da Agricultura,
Abastecimento, Aquicultura e Pesca

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Guarapari

Classificação: Tomada de Contas Especial Instaurada

Exercício: 1º bimestre de 2015

Interessado: SEAG
Responsável: IDERALDO LUIZ LIMA, LUCIANO HENRIQUE SORDINE PEREIRA, OCTACIANO GOMES DE SOUZA NETO [ANA CAROLINA RODRIGUES MENDES (OAB:
27155-ES), EDER JACOBOSKI VIEGAS (OAB: 8562A-AL,
OAB: 32836-DF, OAB: 11532-ES), JORDANA NEGRELLI
COMPER (OAB: 19560-ES), PRISCILA DE FIGUEIREDO CAVALIERI (OAB: 18234-ES), VIEGAS & ALMEIDA CONSULTORIA JURIDICA EMPRESARIAL]
Total: 1 processo
- CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
Processo: 11180/2014-1
Unidade gestora: Secretaria de Estado da Saúde
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
Representante: ANDRE LUCIO RODRIGUES DE BRITO, JOSE CARLOS VIANA GONCALVES
Responsável: ASSOCIACAO CONGREGACAO DESANTA CATARINA [ANA CAROLINA DE PLA LOEFFLER (OAB:
18206-ES), ANA LUIZA DE CASTRO SEOLDO LIMA (OAB:
145541-RJ), CLAUDEMIR GUAITOLINI (OAB: 25718-ES),
GRAZIELE MARQUES LIBONATTI (OAB: 109373-RJ), LUCIANA GATO PLACIDO (OAB: 083374-RJ), MARIA CECILIA
BOUSQUET CARNEIRO (OAB: 095711-RJ), MARIA REGINA MARTINS ALVES DE MENEZES (OAB: 079098-RJ), SYLVIO CESAR ALVES DA SILVA (OAB: 020805-RJ)], JOSE TADEU MARINO [ADILSON JOSE CRUZEIRO (OAB: 12149-

- CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO MÁRCIA JACCOUD

Classificação: Prestação de Contas Bimestral
Interessado: PREFEITURA GUARAPARI
Responsável: EDSON FIGUEIREDO MAGALHAES, ORLY
GOMES DA SILVA
Processo: 07006/2017-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Vitória, Secretaria Municipal de Administração de Vitória
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
Representante: COMUNICA BRASIL LTDA

FREITAS
Processo: 04972/2016-1
Unidade gestora: Fundo do Trabalho Penitenciário
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2015
Responsável: EUGENIO COUTINHO RICAS
Processo: 07195/2016-4
Unidade gestora: Secretaria Municipal de Educação de
Serra
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2015
Responsável: VERA LUCIA BAPTISTA CASTIGLIONI
Processo: 06192/2018-5

Responsável: CAPER SERVICOS CORPORATIVOS LTDA EPP [RODRIGO CARLOS HORTA (OAB: 9356-ES)], ELISABETH ANGELA ENDLICH, MARCIO AURELIO PASSOS

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Vitória

Processo: 04515/2018-7

Apensos: 05932/2013-2

Unidade gestora: Secretaria de Estado de Direitos Humanos

Interessado: JOAO VITOR BRAGA DOS ANJOS

Classificação: Pedido de Reexame

Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador

Recorrente: Membros do Ministério Público de Contas
(LUCIANO VIEIRA)

Exercício: 2017

Terceiro interessado: VANDER BORGES DOS SANTOS

Responsável: ALESSANDRO LUCIANI BONZANO COMPER, JULIO CESAR POMPEU, SUELI MARIA ROSSI

Processo: 08385/2018-4

Processo: 06604/2018-5

Unidade gestora: Secretaria de Estado da Saúde

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Vila Velha

Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Representação

Classificação: Prestação de Contas Mensal
Exercício: 2018
Responsável: MAX FREITAS MAURO FILHO
Total: 5 processos
www.tce.es.gov.br

Representante: PAULO ROBERTO FOLETTO
Responsável: FABIANO MARILY, RICARDO DE OLIVEIRA
Total: 4 processos
Terça-feira, 13 de novembro de 2018
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Outras Decisões - Plenário

- CONSELHEIRO SUBSTITUTO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Processo: 08647/2018-7
Unidade gestora: Hospital Antônio Bezerra de Farias, Secretaria de Estado da Saúde
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
Representante: Membros do Ministério Público de Contas (LUCIANO VIEIRA)
Total: 1 processo
- CONSELHEIRO SUBSTITUTO MARCO ANTÔNIO DA SILVA

NOTIFICAÇÃO do conteúdo dispositivo da(s) Decisão(ões) abaixo, nos termos do artigo 66, parágrafo único, da Lei Complementar nº 621/2012, encontrando-se
os autos na Secretaria Geral das Sessões no Tribunal de
Contas do Estado do Espírito Santo.
Decisão 02865/2018-4
Processo: 05021/2018-1
Classificação: Prestação de Contas Mensal

Processo: 04105/2018-2
Unidade gestora: Faculdade de Ensino Superior de Linhares
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2017
Responsável: JUSSARA CARVALHO DE OLIVEIRA
Total: 1 processo
Total geral: 26 processos
PRÓXIMA SESSÃO ORDINÁRIA DO PLENÁRIO: Dia 4 de dezembro de 2018 - terça-feira.

Exercício: 2018
UG: PMVV - Prefeitura Municipal de Vila Velha
Relator: Rodrigo Coelho do Carmo
Responsável: MAX FREITAS MAURO FILHO
PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL – OMISSÃO NO ENVIO
– DEIXAR DE APLICAR MULTA – NOTIFICAR.
O EXMO. CONSELHEIRO RELATOR SR. RODRIGO COELHO
DO CARMO
RELATÓRIO
O presente feito cuida da omissão no envio, por meio
do Sistema CidaES, das prestações de contas mensais da
Prefeitura Municipal de Via Velha, referente aos meses
de janeiro, fevereiro e março do exercício de 2018, sob a
responsabilidade do Sr. Max Freitas Mauro Filho.
O responsável foi regularmente citado e notificado, pelo
prazo de quinze dias improrrogáveis, (Termo de Citação
559/2018-7 e Termo de Notificação 535/2018-1 – peças
06 e 07), para apresentar suas justificativas pela não remessa da referida prestação de contas, bem como remeter a mesma, conforme se depreende da DECISÃO SEGEX 353/2018-4 (peça 05), onde, ainda, fez constar, advertência ao gestor para o fato de que o não cumprimento àquela decisão poderia implicar em sanção de multa,
bem como na declaração de revelia, para todos os efeitos, na forma legal/regimental.

www.tce.es.gov.br
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Comparece aos autos o responsável, por meio de Defesa/Justificativa 910/2018-2 (peça 15), com o intuito de
justificar o não envio das contas em questão, elencando
suas razões em alegações constantes de dez laudas, e ao
final, roga a este Tribunal observação à dedicação do jurisdicionado na solução dos inúmeros problemas de elaboração e envio das Prestações de Contas, empenhando-se para cumprir os prazos legais, e para tanto, que seja o chefe do executivo isento de qualquer sanção legal.
Junta ainda, às suas justificativas, Peças Complementares 16, 17 e 18, contendo 40 (quarenta) laudas.
Os autos foram remetidos ao NCE – Núcleo de Controle
Externo de Contabilidade e Economia para a devida instrução – Despacho 36733/2018-1 (peça 20).
Elaborada então a Instrução Técnica 132/2018-7 (peça
21), que ao final da análise e diante aos argumentos jurídicos apresentados, sugeriu:
A aplicação de multa ao Sr. MAX FREITAS MAURO FILHO, Prefeito Municipal de Vila Velha nos termos do artigo 389 do RITCEES e artigo 135 da Lei Complementar
nº 621/2012, face ao descumprimento às determinações
desta Corte de Contas;
A notificação do responsável para proceder ao encaminhamento das prestações de contas mensais referentes
aos meses de janeiro, fevereiro e março de 2018.
Conforme se depreende do Despacho 48752/2018-9
(peça 24), retornaram os autos à área técnica para nova verificação quanto à remessa da prestação de contas faltantes.
A resposta veio por meio da Instrução Técnica 156/20182 (peça 26), que anexou comprovante extraído do Sistema CidadES, e até a data de 20/09/2018 da Prefeitura
de Vila Velha não havia enviado a esta Corte de Contas
as PCM relativas aos meses de janeiro, fevereiro e março
do ano em curso. Portanto, ratificava a proposta contida na Instrução Técnica 132/2018-7, relacionada à aplicação de multa e à expedição de nova notificação ao Pre-

feito, Sr. Max Freitas Mauro Filho.

tradas em atender a Resolução desta Corte de Contas.

FUNDAMENTAÇÃO

Pois bem, como já esposei meu entendimento no Voto
Vista proferido nos autos TC 4383/2018, entendendo que
o caráter punitivo quanto à aplicação de multa por parte
deste Tribunal, possuem uma natureza pedagógica para
que o responsável atenda a legislação específica em cada caso. Nesse contexto, me permito a transcrever para
da fundamentação exarada, verbis:

O gestor responsável apresentou justificativas quanto ao
não envio de Prestação de Contas Mensais do exercício
de 2018, alegando em síntese que no início de 2017, a
contabilidade do Município se encontrava com atraso na
Prestação de Contas referente aos meses de outubro a
dezembro de 2016, fato que contribui para a intempestividade da entrega do exercício de 2017.
Esclarece que a partir de janeiro/2017 as prestações de
contas passaram a ser exigidas mensalmente, com apresentação em 20 dias após o encerramento do mês correspondente, o que gerou maior transtorno para a Administração.
Explicou que no início de 2017 identificou-se precariedade de pessoal no setor de contabilidade, bem como,
constatou-se a inadequação do atual sistema de gestão.
Acrescenta que o Município utiliza um software de gestão fornecido por empresa sob o regime de contratação
emergencial que perdura por mais de 20 anos, resultando na deficiência relatada.
Informa que visando sanar a pendência, está em curso
procedimento licitatório contratação de empresa que
presta os serviços de software, bem como, estão promovendo estudo para realização de concurso público para
preenchimento e renovação dos quadro de pessoal da
Prefeitura.
Relata dificuldades que a Administração encontra para
realizar a integração do sistema de gestão com a Câmara
Municipal, encaminhando Projeto de Lei, com explanação da urgência que o caso requer.
Por fim, pleiteia que diante das imensas dificuldades relatadas a esta Corte de Contas, aliados à adoção de medidas sanadoras pela Administração, roga para que não lhe
seja aplicada nenhuma sanção.
O Gestor responsável fez acostar documentos constantes
dos eventos 16 a 18 comprovando as dificuldades enconwww.tce.es.gov.br

“Lado outro, a multa aplicada pelos Tribunais de Contas
quando se trata de multa administrativa, regulada por
princípios do direito administrativo, deve ser prevista em
lei e assegurar a observância do devido processo legal,
da ampla defesa e do contraditório.
Importante destacar que as multas administrativas aplicadas pelos Tribunais de Contas não se confundem com
as multas civis ou com as multas penais, embora guardem muitos pontos de convergência entre elas, como por
exemplo, o fato de ser uma sanção imposta àqueles que
transgridem certas normas ou princípios, ou até mesmo
contrato.
A doutrina nos ensina que a multa é considerada, em
sentido amplo, como a sanção imposta à pessoa, por infringência à regra ou ao princípio de lei ou ao contrato,
em virtude do que fica na obrigação de pagar certa importância em dinheiro.
Partindo desta premissa, podemos considerar que a multa administrativa – e por consequência, as multas aplicadas pelos Tribunais de Contas – se originam de relações
jurídicas pertencentes ao Direito Administrativo, que é
ramo do Direito Público, onde incidem princípios e regras
próprios.
A multa administrativa, aplicada pelos Tribunais de Contas, possui funções punitivas e preventivas, esta última
que podemos considerar que assume verdadeiro caráter
pedagógico, vez que visa a inibição do Administrador Público ineficiente ou mesmo o Administrador ímprobo, da
prática de ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico”.
Terça-feira, 13 de novembro de 2018
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Diferentemente, as multas aplicadas pelas Cortes de
Contas, quando revestidas de caráter punitivo impõe
uma obrigação de pagar determinada quantia diante de
um ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico do Administrador Público.
Embora na ocasião da última manifestação técnica as
omissões permaneciam, quando da elaboração do presente voto, em pesquisa ao sistema CidadES, constei informação que as Prestações de Contas Mensais referente aos meses de janeiro a março já foram entregues nesta Corte de Contas, encontrando homologadas.
Nessa linha de intelecção, no caso concreto, diante da
farta documentação apresentada pelo Gestor Responsável entendo que estamos diante de hipótese de mitigar
a aplicação da penalidade, acrescentando que o gestor
vem adotando providências no sentido de sanar as dificuldades encontradas em sua gestão.

1.3. ENCAMINHAR os autos para área técnica para instrução.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 23/10/2018 – 37ª Sessão Ordinária
do Plenário.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (presidente), Rodrigo Coelho do Carmo (relator), Domingos
Augusto Taufner e Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun.
4.2. Conselheiros substitutos: Márcia Jaccoud Freitas
(em substituição).
5. Membro do Ministério Público Especial de Contas: Luciano Vieira.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente

CONCLUSÃO
Ante o exposto, DECIDO no sentido de que seja aprovada
a seguinte minuta que submeto à consideração de Vossas Excelências.
RODRIGO COELHO DO CARMO
Conselheiro Relator
1. DELIBERAÇÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, DECIDEM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão Plenária, ante as razões expostas pelo relator, em:
1.1. DEIXAR DE APLICAR MULTA ao Sr. MAX FREITAS
MAURO FILHO, Prefeito Municipal de Vila Velha, nos termos do presente voto;
1.2. DEIXAR DE CITAR E NOTIFICAR o Sr. MAX FREITAS
MAURO FILHO, em razão de que as Prestações de Conta Mensal referente aos meses de janeiro a março já foram entregues nesta Corte de Contas, encontrando homologadas;

Decisão 02868/2018-8
Processo: 07998/2018-6
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
UG: SESP - Secretaria de Estado da Segurança Pública e
Defesa Social

TIFICAR.
O EXMO. SR. RELATOR CONSELHEIRO RODRIGO COELHO
DO CARMO:
I - RELATÓRIO:
Tratam os presentes autos de Representação com pedido de cautelar, protocolizada nesta Corte de Contas em
02/10/2018, pela sociedade empresária Mindnal Serviços de Tecnologia da Informação LTDA, em desfavor da
Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social - SESP, noticiando possíveis irregularidades no procedimento licitatório - Concorrência Pública nº 001/2018,
tendo por objeto o “Registro de Preços de Serviços Técnicos Especializados em Desenvolvimento mediante Regime de Fábrica Software, utilizando-se a técnica de análise de pontos por função (APF), padrão do IFPUG (International Funciont Point Useres Group).
Diante da urgência da questão e da impossibilidade de
submissão ao Plenário desta Corte de Contas, deferi monocraticamente, no último dia 17 de outubro, medida
cautelar, haja vista, a possível contratação com indícios
de ilegalidade, inviabilizando ou prejudicando eventual deliberação deste Plenário acerca do pedido cautelar.
A minha decisão foi fundamentada nos seguintes termos:
II - FUNDAMENTAÇÃO

Relator: Rodrigo Coelho do Carmo

II.A) ADMISSIBILIDADE:

Responsável: VINICIUS XAVIER TEIXEIRA, NYLTON RODRIGUES RIBEIRO FILHO, WEVERSON FERRARI, UBIRATAN DE SOUZA PASSOS FILHO

O artigo 101 da LC 261/2012 confere legitimidade a qualquer licitante, contratado, pessoa física ou jurídica representar ao Tribunal de Contas acerca de possíveis ilegalidades ou irregularidades de que regule licitações e contratos administrativos.

Representante : MIDNAL SERVICOS DE TECNOLOGIA DA
INFORMACAO LTDA
Procuradores: EDMAR LORENCINI DOS ANJOS (OAB:
12122-ES), MARCELO CORDEIRO ALVARENGA (OAB:
15131-ES)
CONTROLE EXTERNO – FISCALIZAÇÃO – REPRESENTAÇÃO - MEDIDA CAUTELAR – CONHECER – DEFERIR – NOwww.tce.es.gov.br

Assim, considerando o disposto no art. 94, § 2º c/c parágrafo único do art. 101 do mesmo diploma legal, que
confere ao Relator o juízo de admissibilidade, conheço
da Representação, visto que a parte representante é legítima e a mesma foi acompanhada dos elementos e documentos necessários à formação de juízo de convicção.
Terça-feira, 13 de novembro de 2018
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II.B) DO DIREITO:
Analisando a peça inaugural, importante trazer à colação algumas considerações acerca da matéria ora impugnada, com vistas a formar a convicção inicial deste
julgador, em relação à medida cautelar pretendida.
Em breve síntese alega a Representante que o item 9.3.1
do Edital e na seção 15 do Termo de Referência, que diz
respeito à qualificação técnica operacional, estabelece exigência por meio de atestado de capacidade técnica, de que a licitante já entregou sistemas e/ou soluções,
com no mínimo 3.000 pontos de função, em regime de
fábrica de software utilizando as tecnologias Java (padrão JEE7 ou superior), banco de dados Oracle 11g (ou
versão superior).
Entende que essa exigência, frustra o caráter competitivo da licitação, sob o fundamento de que um profissional que atua ou já atuou na Plataforma JEE6 tem plenas
condições de realizar trabalhos com a plataforma JEE7,
sendo o que, de fato ocorreu, foi uma mera evolução da
plataforma e não uma mudança de paradigma da linguagem.
Em justificativa prévia, a SESP através de seu Secretário,
informa que o padrão JEE7 agregam inúmeras mudanças que foram incorporadas ao padrão e, que impactam
diretamente na produtividade, facilitação de manutenção, melhorias no desempenho e ressaltam alguns avanços tecnológicos próprios do Java 7.

Informa a unidade técnica que o principal objetivo da
versão Java7 foi de simplificar o desenvolvimento e melhorar a produtividade, com acréscimos de novas tecnologia com intuito de facilitar a programação, o que conclui que quem já possui conhecimento em Java6 consegue desenvolver sem maiores problemas em Java7, dessa forma, entende que a experiência em Java 6 permite
desenvolver em Java 7, configurando prestação de serviço de complexidade equivalente, enquadrando-se na hipótese prevista no §3º do artigo 30 da lei de Licitação.
Pois bem, de acordo com a sistemática adotada pela Lei
nº 8.666/93, na etapa de habilitação, entre outros aspectos, a Administração deverá analisar a qualificação técnica dos licitantes, com o objetivo de aferir se dispõem
de conhecimento, experiência e aparelhamentos técnico
e humano suficientes para satisfazer o contrato a ser celebrado.
Nesse contexto, a Lei de Licitações autoriza a Administração a exigir a comprovação da capacitação técnico-operacional, nos termos de seu art. 30, inc. II, e a comprovação da capacitação técnico-profissional, de acordo com
seu art. 30, § 1º, inc. I.
No caso presente, o ponto nodal se prende em verificar
se os conhecimentos técnicos constantes da versão Java6
pode ser considerada similar a versão Java7, nos moldes
§3º do artigo 30 da Lei 8.666/93.

Acrescentam que os novos servidores de aplicação que
são referência no mercado, já dão suporte ao Java 7 e
com o passar dos tempos as versões anteriores deixarão
de serem suportadas, havendo o processo de descontinuidade da tecnologia.

A unidade técnica esclarece que o profissional que possui
experiência em Java6 pode desenvolver o Java7, considerando como serviços similares. Assim, forçoso concluir
que a exigência de apresentação de atestado constante
do item 9.3.1 do edital e na seção 15 do Termo de Referência fere o caráter competitivo da licitação.

Analisando os argumentos acima narrados, a unidade
técnica bem ressalta que o questionamento da Representante se refere quanto à exigência de demonstração
de que as licitantes devem demonstrar que já entregaram o produto Java 7, restringindo o caráter competitivo.

Face às considerações aqui narradas, entendo como presente a plausibilidade do direito alegado, materializado
no fumus boni iuris, primeiro requisito para a concessão
da medida cautelar, na medida em que visualizo afronta
a dispositivos e princípios da lei 8.666/93.
www.tce.es.gov.br

Em segundo lugar, verifica-se que foi promovida a abertura do certame no dia 09 de outubro do corrente ano,
com o vício apontado ferindo o caráter competitivo devendo ser suspenso na fase em que se encontrar, e ainda,
em pesquisa junto ao portal de licitação da SESP, após
alteração do edital, o preço global máximo atribuído à
prestação do serviço objeto da licitação monta em R$
10.637.500,00 (dez milhões, seiscentos e trinta e sete mil
e quinhentos reais) motivo pelo qual resta configurado
o requisito do periculum in mora no presente caso, suficiente a tornar eventual decisão deste Tribunal de Contas infrutífera no futuro, bem como, podendo causar dano à Administração.
Por fim, a unidade técnica pugna para que sejam trazidos aos autos, quais as empresas participantes do certame e o valor das respectivas propostas, onde verifiquei
na Ata de Sessão Pública constante do Portal de Licitação, que participaram 4 empresas, sendo aberto a proposta técnica com inversão de fase nos termos da Lei Estadual 9090/2008, ficando retidos os envelopes contendo a proposta de preço e documentos para habilitação,
para posterior abertura consoante determinado em Edital.
Observei, ainda, que houve recurso administrativo interposto pela ora Representante, sendo proferida decisão
denegatória em 16/10/2018.
III – CONCLUSÃO
Diante do exposto, com fundamento no artigo 124, parágrafo único, da Lei Complementar nº 621/12, e com o
claro propósito de resguardar o interesse público, CONCEDO a medida cautelar para determinar ao Secretário
de Estado da Segurança Pública e Defesa Social e ao
Presidente da Comissão de Licitação, a imediata suspensão da Concorrência Pública nº 001/2018, na fase em que se encontrar, até ulterior decisão desta Corte de Contas, sob pena de aplicação de multa pecuniária
ao responsável, por descumprimento, nos termos do art.
135, inciso IV, da referida Lei Complementar.
Terça-feira, 13 de novembro de 2018
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Em homenagem ao princípio da publicidade, a Administração Estadual deverá efetuar a publicação de extrato
na imprensa oficial, na qual conste a informação da suspensão cautelar do procedimento, por decisão deste Tribunal de Contas, a fim de cientificar todos os interessados, encaminhando-se a comprovação da publicação e
do efetivo cumprimento da presente decisão a esta Corte, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme previsto no art.
307, § 4º, do RITCCES.

1.2. MANTER a medida cautelar deferida, no sentido de
determinar ao Secretário de Estado da Segurança Pública e Defesa Social e ao Presidente da Comissão de Licitação, a imediata suspensão da Concorrência Pública nº
001/2018, na fase em que se encontrar, até ulterior decisão desta Corte de Contas, sob pena de aplicação de
multa pecuniária ao responsável, por descumprimento,
nos termos do art. 135, inciso IV, da referida Lei Complementar;

Notifiquem-se os representados, nos termos do §3º do
art. 307 do RITCEES, para que se pronuncie no prazo de
10 (dez) dias, encaminhando-se cópia da Manifestação
Técnica nº 1181/2018 e desta Decisão.

1.3. CIENTIFICAR, os responsáveis e a parte representante do teor da presente decisão.

Seja dada ciência a Representante da decisão aqui proferida, nos termos do art. 307, § 7º, da Resolução TC261/2013.
III- CONCLUSÃO:
Diante do exposto, nos termos da proposição técnica,
subscrita na Manifestação Técnica nº 1181/2018-2, diante do permissivo conferido a este Tribunal de Contas do
Estado do Espírito Santo para deliberar sobre a matéria
e tomados os fundamentos fáticos e de direito até aqui
apresentados, submeto a presente decisão ao referendo do Plenário desta Corte de Contas, com base no parágrafo único do art. 376 do RITCEES e VOTO no sentido de
que o Colegiado aprove a seguinte minuta de DECISÃO
que submeto à sua consideração.
RODRIGO COELHO DO CARMO
Conselheiro Relator
1. DELIBERAÇÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, DECIDEM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão Plenária, ante as razões expostas pelo relator, em:
1.1. CONHECER da presente representação vez que preenche os requisitos de admissibilidade, na forma da Lei
Complementar Estadual nº 621/2012;

2. Unânime.
3. Data da Sessão: 23/10/2018 – 37ª Sessão Ordinária
do Plenário.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (presidente), Rodrigo Coelho do Carmo (relator), Domingos
Augusto Taufner e Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun.
4.2. Conselheiros substitutos: Márcia Jaccoud Freitas
(em substituição).
5. Membro do Ministério Público Especial de Contas: Luciano Vieira.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
Decisão 02943/2018-1
Processo: 07866/2018-3
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
UGs: PMS - Prefeitura Municipal de Serra, SEAD - Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos
de Serra
Relator: Sérgio Manoel Nader Borges
Responsável: ALEXANDRE CAMILO FERNANDES VIANA,
www.tce.es.gov.br

GIOVANNA DEMARCHI ROSA
Representante: PRO-MEMORIA SERVICOS LTDA
Procuradores: ADILSON JOSE CRUZEIRO (OAB: 12149ES), DOS ANJOS E CRUZEIRO ADVOGADOS (CNPJ:
22.021.112/0001-61), EDMAR LORENCINI DOS ANJOS
(OAB: 12122- ES)
REPRESENTAÇÃO – JURISDICIONADO: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
DA SERRA - INDEFERIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR –
NOTIFICAR - RITO ORDINÁRIO.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER
BORGES:
1. RELATÓRIO
Cuidam os autos de Representação com pedido de medida cautelar formulada pela empresa Pró-Memória Serviços Ltda, alegando supostas irregularidades no Pregão
Eletrônico nº 225/2018, da Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos da Serra, cujo objeto é
a contratação de empresa especializada para efetuar a
Modernização da Gestão de Processos Administrativos
da Prefeitura Municipal da Serra, mediante a execução
das atividades e demais características e especificações
técnicas contidas no Termo de Referência, através de registro de preços, conforme Processo n° 44.276/2018-SEAD, com despesa devidamente aprovada pelo Conselho
Superior de Administração-COAO. O Pregão será realizado por Pregoeiro (a) e Equipe de Apoio, de acordo com
as disposições das Leis Federais n.0 8.666/93; 10.520/02
e Decreto Federal n° 7.892/2013, Decreto n° 4904 de 24
de setembro de 2014, aplicando-se ainda o que couber a
Lei Complementar 123/2006.
Conforme apontado no Documento Eletrônico (evento
02 - Petição Inicial 00320/2018), a representante aduz
que “há vício manifesto na especificação do objeto, com
exigência ilegal, desarrazoada, desproporcional e desprovida de motivação para aglutinação do objeto em lote único”.
Terça-feira, 13 de novembro de 2018
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Por fim, requer:
a) a admissibilidade da exordial como REPRESENTAÇÃO
EM FACE DE LICITAÇÃO promovida pela Prefeitura Municipal de Serra, tendo por responsáveis os seguintes agentes públicos:
a.1) o Prefeito Municipal, Sr. AUDIFAX CHARLES PIMENTEL BARCELOS;
a.2) o Secretário Municipal de Administração e Recursos
Humanos, Sr. ALEXANDRE CAMILO FERNANDES VIANA;
a.3) o Subsecretário de Administração - SEAD, Sr. Rodrigo
Zanetti Dias, responsável pela elaboração do Termo de
Referência que integra o edital ora impugnado;
a.4) a Pregoeira Oficial, Sra. Giovanna Demarchi Rosa, e
integrantes da equipe de apoio, Sras. Márcia Aparecida
T. de Souza e Cristina Carvalho Torrezani, que conduziram o certame.
b) a concessão de medida cautelar inaudita altera pars,
em caráter de urgência, de forma monocrática pelo eminente Relator, haja vista a presença dos pressupostos autorizadores, no sentido de determinar à municipalidade
que promova a suspensão imediata do certame veiculado pelo PREGÃO ELETRÔNICO N° 225/2018, da Secretaria Municipal de Administração e Recursos HumanosSEAD, na fase em que se encontrar, até ulterior decisão
desse Egrégio Tribunal de Contas, com posterior referendo da decisão pelo colegiado;
c) a notificação da Prefeitura Municipal de Serra e dos
agentes públicos indicados como potenciais responsáveis dos atos inquinados como ilegais, conforme indicados nas alíneas a.1, a.2, a.3 e a.4, para a prestação de informações e, após a concessão da medida, para o cumprimento da cautelar pleiteada e a publicação de extrato
na imprensa oficial quanto ao teor da decisão;
d) após instrução pela unidade técnica, a citação dos responsáveis, para que seja assegurado o contraditório e
ampla defesa;
e) no mérito, seja a presente representação considerada

procedente, com comando dirigido à Prefeitura Municipal de Serra para que sejam excluídas as cláusulas ilegais
e restritivas à ampla competitividade do certame, determinando-se ainda o exato cumprimento da lei, no sentido de determinar à municipalidade que proceda ao devido e necessário parcelamento do objeto, nos termos do
art. 23, § 1°, da Lei n° 8.666/93, bem como a aplicação de
multa pecuniária aos agentes públicos responsáveis pela inserção de cláusulas restritivas à competitividade no
edital do certame, nos termos da Lei Orgânica do TCEES.

I - ser redigida com clareza;

Por meio da Decisão Monocrática 01684/2018, o relator
determinou a notificação dos responsáveis Sr. Alexandre
Camilo Fernandes Viana e Sra. Giovanna Demarchi Rosa,
para que prestassem informações sobre os termos da representação.

(...)

Devidamente notificados, os responsáveis apresentaram
suas justificativas/defesa, (evento 13 – 00920/2018).
Em seguida, foram os autos encaminhados à Secex para
instruir nos termos regimentais, sendo encaminhado ao
Núcleo de Controle Externo de Tecnologia da Informação e Comunicação – NTI, elaborando Manifestação Técnica 01313/2018, na qual apresentou a seguinte conclusão, vejamos:
[...]
CONCLUSÃO
Pelo exposto, em sede de análise sumária, consideram-se presentes os indícios de irregularidade e os requisitos
para concessão da medida cautelar
Após os autos foram encaminhados a este Gabinete.
É o relatório.
REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE
Acerca dos requisitos de admissibilidade da representação, a LC nº 621/2012 em seus artigos 94 c/c 99, §2º estabelecem, verbis:
Art. 94. São requisitos de admissibilidade de denúncia
sobre matéria de competência do Tribunal:
www.tce.es.gov.br

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.(negrito nosso)
Art. 99.
§ 2º Aplicam-se à representação, no que couber, as normas relativas à denúncia.
Preliminarmente, ao fazer uma simples análise da petição inicial e das peças complementares (eventos 01 a
03), verifico que na peça apresentada não consta a autorga de procuração ao advogado para representar a representante e ainda prova de sua existência como pessoa jurídica ou ato constitutivo daquela sociedade empresária, verifico igualmente que a Manifestação Técnica 1313/2018, não observou/analisou os requisitos
de admissibilidade exigidos na Lei Complementar nº
621/2012, em seus artigos 94 c/c 99, § 2º.
Conforme exposto há aparente falha nos requisitos objetivos para conhecimento da representação, porém, entendo neste momento processual em analise sumária
pela notificação da representante para que se promova a
regularização de sua representação, sob pena do não conhecimento da presente peça apresentada pelo Dr. Edmar Lorencini dos Anjos.
FUNDAMENTAÇÃO
De acordo com análise sumária realizada pela área técnica deste Tribunal de Contas, consoante trecho extraído
da Manifestação Técnica 001313/2018, as supostas irregularidades teriam o condão de motivar o deferimento
da medida cautelar pleiteada, tendo em vista que restou
Terça-feira, 13 de novembro de 2018
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demonstrado os requisitos autorizadores da concessão
da medida cautelar, quais sejam, o fumus boni iuris e periculum in mora, senão vejamos:
[...]
Análise dos requisitos da cautelar
Conforme dispõe o art. 376 do RITCEES, os pressupostos
para a concessão da medida cautelar são: fundado receio de grave lesão ao erário ou a direito alheio; e risco
de ineficácia da decisão de mérito.
Em relação ao primeiro requisito, considerando a diminuta redução no valor inicial da contratação, pela participação de tão poucos licitantes, há fundado receio de
que a contratação feita pela administração esteja acima
do valor de mercado. Em se realizando tal contratação, é
possível que se configure superfaturamento.
Em relação ao segundo, o risco de ineficácia da decisão
de mérito está na iminência da contratação. O certame
foi concluído em 24/09/2018, podendo a qualquer momento ser firmado o contrato. Neste momento, ainda
não há o periculum in mora reverso.
Pois bem, compulsando dos autos verifico que a administração realizou pesquisa de mercado, e o Gestor, em
suas alegações de defesa, apresentou consulta realizada
no site dos Correios e do Serasa Experian. Observa-se
que os valores apresentados na proposta licitada correspondem em média 14,9% menor que a cotação de preço
realizada pela administração, ou seja, a alegação da área
técnica de que tal contratação poderia configurar superfaturamento, em análise preliminar, não se sustenta.
Em relação a divisibilidade do certame em itens e não
por lote único, a própria sumula 247 – TCU, versa que “
É obrigatória a admissão da adjudicação por item e não
por preço global, nos editais das licitações para a contratação de obras, serviços, compras e alienações, cujo objeto seja divisível, desde que não haja prejuízo para o
conjunto ou complexo ou perda de economia de escala, tendo em vista o objetivo de propiciar a ampla par-

ticipação de licitantes que, embora não dispondo de capacidade para a execução, fornecimento ou aquisição da
totalidade do objeto, possam fazê-lo com relação a itens
ou unidades autônomas, devendo as exigências de habilitação adequar-se a essa divisibilidade”, para comprovar
tal alegação, fez juntar a representada de editais cujos
serviços semelhantes aos dispostos no Edital guerreado
não são atos exclusivos da representada. Inclusive consta
nos documentos juntados edital da Prefeitura Municipal
de Anchieta onde a Representante sagrou-se vencedora
em certame licitatório em lote único apresentando preço global, com serviços semelhantes ao descrito no Edital
em análise. Diante do exposto não vislumbro a presença
do fumus boni iuris.
No que tange ao periculum in mora, entendo que não
restou configurado esse requisito geral autorizador da
tutela antecipada.
O periculum in mora consiste no receio de dano irreparável ou de difícil reparação, mencionado no art. 300 do
CPC, que justifica a tutela de urgência, e é aquele risco
de dano: i) concreto (certo), e, não, hipotético ou eventual, decorrente de mero temor subjetivo da parte; ii)
atual, que está na iminência de ocorrer, e, enfim, iii) grave, que tem aptidão para prejudicar ou impedir a fruição do direito.
Quanto a alegação de risco da ineficácia da decisão de
mérito está na eminencia da contratação, pois segundo
a área técnica o contrato poderá ser firmado a qualquer
momento, analisando a documentação acostada aos autos (evento 20) verifico que o contrato foi assinado no
dia 23/10/2018 e publicado no Diário Oficial dos Municípios do Espírito Santo em 24/10/2018, podendo ocorrer
o periculum in mora inverso.
Por outro lado, há que se compreender que o bem jurídico tutelado por este Tribunal nestes autos não é o interesse particular da empresa em sagrar-se vencedora do
certame, mas sim a obediência da licitação aos ditames
legais e ao próprio instrumento convocatório.
www.tce.es.gov.br

A ausência de uma análise mais apurada sobre a efetiva presença dos requisitos autorizadores para o deferimento da medida liminar pleiteada ou seja, periculum in
mora e fumus boni iuris, poderá ensejar, por parte deste
relator, uma indesejável análise superficial da questão,
conduzindo-o a um eventual e precipitado deferimento da medida (que sempre sustenta caráter de absoluta
excepcionalidade, ou seja, em caso de dúvida, quanto à
efetiva presença dos pressupostos, a não-concessão da
medida liminar deve ser a regra) em virtual prejuízo do
próprio instituto cautelar.
O periculum in mora inverso possui previsão no artigo 273 , § 2º , do Código de Processo Civil , in verbis : § 2º
Não se concederá a antecipação da tutela quando houver perigo de irreversibilidade do provimento antecipado. (Incluído pela Lei nº 8.952, de 13.12.1994).
Este entendimento é corroborado por esta Corte de Contas em Decisão 01049/2018 – Segunda Câmara, vejamos:
[Direito Processual. Representação. Medida Cautelar.
Licitação. Serviços. Periculum in mora ao reverso]
Decisão 01049/2018 – Segunda Câmara
Cuida-se de representação, com pedido de liminar, interposta por Neo Consultoria e Administração de Benefícios EIRELI, alegando supostas irregularidades no procedimento licitatório do Pregão Presencial nº 11/2018
(Processo Administrativo 302/2018), cujo objeto é a:
“contratação de empresa especializada na implantação
e operação de sistema informatizado e integrado de gerenciamento de manutenção preventiva e corretiva da
frota de veículos automotores deste Município em rede
de estabelecimentos especializados e credenciados para
aquisição ode peças, pneus e acessórios, além da contratação de serviços de oficina mecânica em geral, compreendendo: implantação de sistema (software) de gerenciamento integrado, treinamento de pessoal e fornecimento de todos os demais equipamentos necessários à
sua operação, relatórios gerenciais de controle das despesas de manutenção preventiva e corretiva dos veículos
Terça-feira, 13 de novembro de 2018
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da frota do Município de Irupi/ES, conforme especificações e quantidades estimadas”.
(...) Segundo entendimento da representante, a Administração Pública não teria competência para exigir o referido termo de compromisso, já que a relação estabelecida entre a empresa contratada pela Administração e as
empresas credenciadas seria regida pelas normas de Direito Civil, não cabendo, portanto ao ente público interferir nessa relação.
Assim sendo, em vista de o certame já ter sido finalizado,
não há que se discutir risco da demora na concessão da
medida cautelar, não vislumbrando, neste momento, frisem-se, possíveis riscos ao erário público.
Demais disso, há que se considerar que a materialização
dos efeitos da Liminar requerida, ora questionada acarretaria uma série de consequências irreversíveis, sobretudo, se concedida.
Considerando que o objeto da licitação trata da contratação de Empresa para manutenção da frota de veículos da Prefeitura Municipal, sendo esse um instrumento
fundamental para o desempenho das atividades administrativas do ente federado, é de se observar o periculum in mora reverso, já que a medida cautelar conferida poderia paralisar as atividades da Administração Pública Municipal.
Sobre o tema, a Primeira Câmara deste Tribunal, entende no Acordão TC 1138/2017, vejamos:
Direito processual . Ação cautelar. Periculum in mora ao reverso]
ACÓRDÃO TC-1138/2017 - PRIMEIRA CÂMARA
Tratam os autos de Agravo interposto pelo Ministério Público Especial de Contas, em face da Decisão TC
– 552/2016, proferida no Processo TC nº 376/2016, que
conheceu a Representação, mas indeferiu a cautelar
pleiteada, posteriormente aclarada pelo Acórdão TC –
554/2016 (fls. 33/41 do Processo TC – 2245/2016 – Embargos de Declaração).

(...) Da Tutela Provisória
Pretende o agravante a reforma da decisão agravada para que seja concedida a tutela provisória para determinar
a imediata instauração de um novo procedimento concorrencial para o mesmo objeto do Contrato 006/2013,
permitindo a continuidade da prestação do serviço tão-somente pelo período suficiente à seleção de uma nova
e melhor proposta.
(...) Desse modo, o objetivo do Agravo reside no desejo do Agravante em conceder a tutela antecipatória para
instauração de novo procedimento licitatório, pelas razões de mérito expostas que indica sobrepreço na referida contratação.
Ocorre que, apesar da área técnica quando da análise
da cautelar (MTP 115/2016) esclarecer que existe fumus
bonus iuris em algumas das irregularidades levantadas,
tais como, estimativa de preços em desacordo com o objeto contratado e discrepância entre o preço contratado e o preço de mercado, a Decisão 552/2016, posteriormente alterada pela Decisão 554/2016 (em sede de
análise dos Embargos de Declaração), indeferiu a cautelar, por existir no presente caso o periculum in mora reverso, na forma da Manifestação Técnica 115/2016, que
assim dispôs:
“[...]
Como se depreende das fls. 969 e 987 do processo
DIO/ES 61710415, o segundo e o terceiro termo aditivo não tratam do item 01 do Contrato 006/2013 – licenciamento e implantação de Software – no valor de R$
1.280.000,00. Esses aditivos contemplam apenas o item
02 – Suporte Técnico com manutenção corretiva e adaptativa do Software – e o item 03 do Contrato 006/2013
– Serviço de manutenção evolutiva do Software. Portanto, uma suspensão do contrato refletiria apenas nos pagamentos dos itens 02 e 03.
O sobrepreço alegado pelo representante teria ocorrido em relação aos itens 01 e 02. O item 01 encontrawww.tce.es.gov.br

-se, aparentemente, já executado. O item 02 trata-se de
suporte técnico com manutenção corretiva e adaptativa
do Software. A suspensão desse serviço pode dificultar
a publicação de atos oficiais governamentais, pois eventuais problemas nas publicações realizadas pelo sistema
não seriam tratados pela empresa contratada, o que poderia ocasionar um dano inverso.
Diante de todo o exposto, verifica-se a presença do periculum in mora inverso, capaz de aconselhar a não expedição, no momento, de qualquer provimento de natureza cautelar, considerando que a suspensão do serviço em
questão poderia acarretar entraves e problemas a que a
Administração honre com o princípio constitucional da
publicidade, isso sem embargo desta Corte de Contas,
ao proceder ao seu julgamento de mérito, concluir pela
invalidade dos termos aditivos procedidos pelo DIO/ES,
diante dos indícios de irregularidades constatados.
[...] (Grifou-se)”
Desse modo, fundamento e reforço minha decisão com
base nos mesmos motivos já expostos, porque não há
como conceder a Medida Cautelar, visto que presente
o periculum in mora reverso.
Concluo no sentido de que apesar de haver o fumus boni iuris, visualizou-se claramente a presença do periculum in mora inverso, pois a concessão de um provimento cautelar é capaz de ocasionar mais riscos ao interesse
público do que a sua não concessão, considerando que
poderá haver paralisação de serviços essenciais do Diário Oficial, como as publicações diárias dos demais órgãos da Administração.
Nesse sentido, mantenho o indeferimento da cautelar na
forma da análise vertida na MTP 115/2016, que a meu
ver dispensa maiores explanações, não somente pela
sua completude, mas, sobretudo, considerando que a
análise meritória será em momento oportuno, devidamente esgotada no Processo TC 376/2016 que já teve as
citações efetivadas, cabendo a ressalva de que naquela
decisão nos restringimos, à discussão sobre a concessão
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ou não da medida acautelatória pugnada.
Segundo Egas Moniz ARAGÃO (1990, v. 42) “há certas liminares que trazem resultados piores que aqueles que
visavam evitar”.
Considerando que a exordial, nesse ponto, não se encontra fundamentada de modo convincente, e considerando
que a questão poderá ser aprofundada quando da análise do mérito, somos pela ausência do fumus boni iuris e
periculum in mora.
Ante todo o exposto, discordando do entendimento da
área técnica, VOTO para que seja adotada a deliberação
que ora submeto à apreciação deste Colegiado.
SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Conselheiro Relator
1. DECISÃO:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, DECIDEM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em Sessão Plenária, ante as razões expostas pelo relator, em:
1.1. Notificar sociedade empresarial Pró-Memória Serviços Ltda, para no prazo de 15 (quinze) dias, promova
a regularidade de representação, mediante juntada aos
autos do instrumento procuratório ou de representação
legal da empresa, sob pena de serem tidos como inexistentes os atos praticados pelo Sr. Edmar Lorencini dos
Anjos – OAB/ES nº 12.122, na forma do art. 37, § único do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente aos processos no âmbito deste Tribunal de Contas,
conforme art. 70, da Lei Complementar nº 621/2012
ou atos constitutivos daquela sociedade empresarial
que comprove que a pessoa jurídica esteja devidamente representada, fazendo uma interpretação analógica
aos art. 75, inciso VIII e 76 do Código de Processo Civil
– Lei 13.105/2015, que assegura prazo para sanar omissão, sendo que somente o não cumprimento da diligência é que tem ocasionado a aplicação de sanções processuais.177, do RITCEES;

1.2. Indeferir a medida cautelar, nos termos do art. 307,
§ 3º do RITCEES, visto que não restou demonstrado o
“fumus boni iuris” e “periculum in mora” no caso em tela;
1.3. Notificar os responsáveis para que nos termos do
art. 307, § 3°, do RITCEES, prestem as informações quanto aos itens questionados na Representação, no prazo de
10 (dez) dias;
1.4. Tramitar os presentes no rito ordinário, assim que
escoado o prazo referido nos itens “1” e “3” deste decisum, a fim de que esta Corte de Contas proceda à devida análise de mérito;
1.5. Cientificar ao Representante o teor desta decisão,
conforme comando previsto no art. 307, § 7º do RITCEES.

Relator: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Responsável: RODNEY ROCHA MIRANDA, MAX FREITAS
MAURO FILHO, ROBERTO
ANTONIO BELING NETO, RAFAEL GUMIERO DE OLIVEIRA
CONTROLE EXTERNO – FISCALIZAÇÃO – MONITORAMENTO DE DETERMINAÇÃO – EXERCÍCIO DE 2013 –
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA – SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – DESCUMPRIMENTO DE REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO – FIXAÇÃO DE PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS PARA COMPROVAÇÃO DO CUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO, SOB PENA DE MULTA.
O CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN:
I

RELATÓRIO

4. Especificação do quórum:

Trata o presente processo de monitoramento, instaurado com a finalidade de averiguar o cumprimento do
Acórdão TC 298/2015, prolatado nos autos do Processo
de Representação (TC 5140/2013) em face da Prefeitura
Municipal de Vila Velha.

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

No Relatório de Monitoramento 7/2016-1 (fl.32/47) a
equipe técnica concluiu que as determinações dispostas
no referido acórdão não foram cumpridas pela Municipalidade.

4.2. Conselheira substituta: Márcia Freitas Jaccoud (em
substituição).

Em razão disso, foi elaborada a Instrução Técnica Inicial
569/2016-4 (fls.118/119), sugerindo a citação dos responsáveis. Acolhendo a proposta técnica, proferi a Decisão Monocrática (fl. 121/122) citando o então prefeito, senhor Rodney Rocha Miranda para apresentar alegações de defesa. Devidamente citado, por meio do Termo de Citação 914/2016-4 (fl. 126), o responsável apresentou suas justificativas, por meio da peça 10878/20162 (fls. 129/320).

2. Unânime.
3. Data da Sessão: 06/11/2018 – 39ª Sessão Ordinária
do Plenário.

5. Membro do Ministério Público Especial de Contas: Luciano Vieira.
Conselheiro Sérgio Aboudib Ferreira Pinto
Presidente
Decisão 02948/2018-3
Processo: 03974/2016-7
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Monitoramento
UG: PMVV - Prefeitura Municipal de Vila Velha
www.tce.es.gov.br

Após a análise das informações, foi elaborada a Manifestação Técnica 01029/2016-8 (fls. 324/331), por meio da
qual se propôs a aplicação de penalidade em virtude do
não cumprimento da ordem desta corte de contas, bem
novo prazo para que o responsável pela municipalidade
Terça-feira, 13 de novembro de 2018
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e o secretário municipal de administração promovessem
novo concurso público.
O Ministério Público Especial de Contas, por meio do parecer 3163/2016-1 (fl. 335) anuiu os termos da manifestação técnica.
Concordando em parte com os termos da manifestação
técnica acima citada, o Plenário decidiu por acolher as
razões de defesa para deixar de aplicar a multa e manter a determinação, conforme Acórdão TC 188/2017-4 –
Plenário (fl. 348/354).
Devidamente notificados para ciência da determinação contida no item 2 do Acórdão TC 188/2017, os responsáveis apresentaram resposta às fls. 380/383. Encaminhados os autos para a área técnica, a Secretaria de
Controle Externo de Previdência e Pessoal - (SecexPrevidência) opinou, nos termos da Manifestação Técnica
219/2018-4, pela notificação do atual prefeito municipal
de Vila Velha, senhor Max Freitas Mauro Filho e do Secretário Municipal de Administração para informar sobre
a realização de concurso público para o preenchimento
de cargos efetivos na área de Educação, conforme preconiza o do Acórdão TC 298/2015.
Mediante a Decisão Monocrática 507/2018-1 (fl.
295/399) decidi o seguinte:
Por todo o exposto, DECIDO NOTIFICAR o Prefeito Municipal de Vila Velha, senhor MAX FREITAS MAURO FILHO,
e o Secretário Municipal de Administração, senhor RAFAEL GUMIERO DE OLIVEIRA, para que no prazo de até
10 (dez) dias informem sobre a realização de concurso
público, bem como a nomeação de servidores efetivos
para os cargos de Auxiliar de Secretaria Escolar, Bibliotecário, Cuidador Escolar, Guarda Vidas e Regente Musical
naquela Prefeitura, em cumprimento ao item 4, alínea
“a” do Acórdão TC 298/2015 (Processo TC 5140/2013).
Após análise das respostas apresentadas, a SecexPrevidência elaborou a Manifestação Técnica 352/2018-1 (fl.
429/438) opinando pela manutenção da responsabili-

dade do senhor Rafael Gumiero de Oliveira – Secretário
Municipal de Administração, até a conclusão do processo e pela notificação do senhor Roberto Antônio Belling
Neto, Secretário Municipal de Educação, para ciência
dos termos do Acórdão 188/2017, bem como informar
a comprovação das medidas adotadas para o seu atendimento.
Mediante a Decisão Monocrática 776/2018 decidi o seguinte:
Por todo o exposto, DECIDO NOTIFICAR o Secretário
Municipal de Educação do município de Vila Velha, senhor Roberto Antônio Belling Neto, dos termos do Acórdão 188/2017 (fls. 348/354), para que no prazo de até
10 (dez) dias, comprove as medidas adotadas para o seu
atendimento, nos termos do art. 358, inciso III do Regimento do TCEES aprovado pela Resolução TC 261, de 04
de junho de 2013. (g.n)
Em resposta à Notificação, o senhor Roberto Antônio Beling Neto, Secretário Municipal de Educação de Vila Velha protocolou a Comunicação 395/2018-8, conforme
Resposta 395/2018 (documentos eletrônicos 91 e 92).
Submetidos a análise técnica, a Secretaria de Controle
Externo de Previdência e Pessoal opinou pela notificação do senhor Roberto Antônio Beling Neto, Secretário
Municipal de Educação de Vila Velha para, no prazo de
90 (noventa) dias contados de 16/08/2018, prazo fixado
para início da elaboração do edital de Chamamento Público, informar a esta Corte de Contas da contratação de
instituição para realização do concurso público para os
cargos de provimento efetivo no quadro de pessoal pretendidos pela Secretaria Municipal de Educação.
Seguindo o entendimento técnico, o Ministério Público
de Contas ressaltou a importância do cumprimento das
regras constitucionais de contratação pública, alertando
quanto aos possíveis riscos financeiros que as contratações temporárias e suas consequentes prorrogações poderiam gerar à Municipalidade, nos termos do Parecer
MPC 4479/2018-6.
www.tce.es.gov.br

Feitas essas considerações, passo a analisar as medidas
adotadas pelos respectivos administradores públicos.
II

FUNDAMENTAÇÃO

Visando a melhor compreensão dos autos, cumpre-me
tecer as seguintes considerações iniciais:
Conforme já fundamentado nestes autos, o objeto do
presente monitoramento se refere ao descumprimento
do item 4, alínea “a” do Acórdão TC 298 proferido pelo Plenário desta Corte de Contas no exercício de 2015.
Em consulta ao site da prefeitura municipal de Vila Velha no dia 06 de março de 2018 a SecexPrevidência constatou, nos termos da Manifestação Técnica 219/20184, a existência de dois processos seletivos simplificados
(001/2018 e 002/2018) para o preenchimento de cargos
na Educação do município, sob a forma de contratação
temporária.
Nesse contexto, verifico que a municipalidade não atendeu a determinação do Acórdão TC 298/2015, pois ao
promover novas contratações temporárias, a Secretaria
Municipal de Educação, recaiu na mesma irregularidade
apontada no Processo TC 5140/2013 que deu origem ao
atual processo de monitoramento.
Por essa razão, e acompanhando a proposta da área técnica, decidi notificar o prefeito municipal e o secretário
de administração (DCM 507/2018) para que informassem sobre a realização de concurso público, bem como
a nomeação de servidores efetivos para os cargos de Auxiliar de Secretaria Escolar, Bibliotecário, Cuidador Escolar, Guarda Vidas e Regente Musical naquela Prefeitura,
em cumprimento ao item 4, alínea “a” do Acórdão TC
298/2015 (Processo TC 5140/2013).
Devidamente notificados, o senhor Rafael Gumiero de
Oliveira Secretário de Administração bem como o prefeito municipal, senhor Max Freitas Mauro Filho encaminharam a esta Corte de Contas o cronograma de atividades, o qual previa a instituição de comissão técnica para
a contratação de instituição para realização do concurso
Terça-feira, 13 de novembro de 2018
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público, elaboração do termo de referência e elaboração
de edital de licitação para chamamento público e recebimento das propostas das instituições.
Para tanto, a administração estabeleceu como prazo limite para a conclusão das etapas, a data de 16 de junho
de 2018, conforme se segue:
De 17/04/2018 a 30/04/2018 — Publicação no Diário
Oficial do Município da Portaria que constituirá a comissão técnica responsável por viabilizar a contratação da
instituição para realizar a organização do referido concurso público.
De 01/05/2018 a 15/06/2018 — Estudo e elaboração do
Termo de Referência com as normas e regras para contratação de instituição para realizar o certame.
A partir de 16/06/2018 — caberá a Comissão Permanente de Licitação — CPL da SEMED, a elaboração do edital para chamamento público, para recebimento das
propostas apresentadas pelas instituições para realizar
o concurso público dos cargos pretendidos pela secretaria de educação, em atendimento a legislação Vigente.
No intuito de corroborar a realização da primeira fase do
cronograma (de 17/04/2018 a 30/04/2018), a SecexPrevidência realizou busca no Diário Oficial do Município visando localizar a publicação da portaria que constituiria
a comissão técnica, tendo constatada a ausência da publicação.
Em face dos indícios de inexecução da primeira etapa
do cronograma, decidi, nos termos do parecer técnico (DCM 776/2018) notificar o Secretário Municipal de
Educação de Vila Velha para que no prazo de 10 (dez)
dias comprovasse as medidas adotadas.
Em resposta a notificação, o senhor Roberto A. Beling
Neto, Secretário Municipal de Educação informou que
a comissão técnica foi devidamente instituída, mas que
houve a necessidade de alteração dos prazos apresentados no cronograma anterior, em virtude da necessidade
de submissão aos procedimentos administrativos, bem

como pelo fato do concurso público abranger também
os cargos do Magistério.
Diante dos fatos, foi apresentada nova previsão para a
elaboração do termo de referência, do edital de licitação
e contratação de instituição para realizar o concurso público, nos termos disposto adiante:
1) De15/06/2018 a 15/08/2018 - Estudo e elaboração do
Termo de Referência com as normas e regras para contratação de instituição para realizar o certame;
2) A partir de 16/08/2018 - caberá a Comissão Permanente de Licitação - CPL SEMED a elaboração do edital de
Chamamento Público, para recebimento das propostas
apresentadas pelas instituições para realizar o concurso
público dos cargos pretendidos pela Secretaria Municipal de Educação, em atendimento a legislação vigente.
Feitas essas considerações, ressalto que desde a publicação do Acórdão 298/2015 (processo TC 5140/2013) foi
determinado à Prefeitura Municipal de Vila Velha a elaboração do concurso público para a Secretaria de Educação. Durante todo esse período, esta Corte de Contas vem acompanhando os procedimentos adotados pelo executivo municipal, os quais, em que pese todas as
intercorrências administrativas observadas, já deveriam
ter sido cumpridas por esta Municipalidade.
Não obstante, e passando a avaliar o processo na fase
em que atualmente se encontra, verifico que o atual prefeito municipal, ciente da necessidade de cumprimento
de determinação, elaborou cronograma de trabalhos, o
qual foi prontamente acatado por este Tribunal. Contudo, nos termos da resposta apresentada pelo secretário
municipal de educação em 20 de junho de 2018, a administração municipal somente havia concluído a primeira
ação prevista em seu cronograma, qual seja, a criação da
comissão responsável pela contratação de instituição para realização do concurso.
Na oportunidade, o administrador justificou o descumprimento do cronograma em face da submissão aos prowww.tce.es.gov.br

cedimentos administrativos e da necessidade de inclusão dos cargos de magistério no edital do concurso, a
fim de que o processo seletivo pudesse melhor abranger
a demanda da Secretaria de Educação. Deste modo, solicitou novo prazo, a partir de 16/08/2018, para a contratação de instituição responsável pela elaboração do concurso público, conforme novo cronograma apresentado
a esta Corte de Contas.
Sendo assim, e uma vez transcorrido o prazo inicialmente solicitado para o cumprimento da determinação, entendo necessário que seja procedida a notificação dos
senhores senhor Rafael Gumiero de Oliveira, Secretário Municipal de Administração, Roberto Antônio Beling
Neto, Secretário Municipal de Educação de Vila Velha e
Max Freitas Mauro Filho, prefeito municipal, para que,
no prazo de 10 (dez) dias contados da publicação desta
Decisão, informe a esta Corte de Contas sobre a contratação de instituição para realização do concurso público para os cargos de provimento efetivo no quadro de
pessoal pretendidos pela Secretaria Municipal de Educação, sob pena de multa pecuniária, nos termos do artigo
135, da Lei Complementar Estadual 621, de 8 de março
de 2012 e do artigo 389, IV da Resolução 261 de 4 de junho de 2013.
Finalmente, ressalto a importância de que os gestores
públicos planejem adequadamente suas ações, bem como cumpram os prazos estabelecidos no cronograma
apresentado pela municipalidade a este Tribunal de
Contas.
III – PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO
Por todo o exposto, e com base na competência outorgada pelo inciso V, do artigo 29, da Resolução TC 261/2013
(Regimento Interno do TCEES), divirjo parcialmente do
entendimento técnico e ministerial e VOTO no sentido
de que o Colegiado aprove a seguinte minuta de Acórdão
que submeto à sua consideração:
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Terça-feira, 13 de novembro de 2018
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Conselheiro relator
1.DECISÃO:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, DECIDEM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão Plenária, ante as razões expostas pelo relator:
1.1. NOTIFICAR, nos termos do art. 358, III do RITCEES,
os senhores Max Freitas Mauro Filho (prefeito municipal), Roberto Antônio Beling Neto (Secretário Municipal
de Educação) e Rafael Gumiero de Oliveira (Secretário
Municipal de Administração) para que, no prazo de 10
(dez) dias contados da publicação desta Decisão, informar a esta Corte de Contas acerca da contratação de instituição para realização do concurso público para os cargos de provimento efetivo no quadro de pessoal pretendidos pela Secretaria Municipal de Educação, sob pena
de multa pecuniária, nos termos do artigo 389, IV da Resolução 261 de 4 de junho de 2013.
1.2. NOTIFICAR o Órgão de Controle Interno Municipal
acerca desta Decisão; e
1.3. ENCAMINHAR à SEGEX para monitoramento.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 06/11/2018 – 39ª Sessão Ordinária
do Plenário.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (presidente), Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun (relator),
Sebastião Carlos Ranna de Macedo, Sérgio Manoel Nader Borges e Rodrigo Coelho do Carmo;
4.2. Conselheira substituta: Márcia Freitas Jaccoud (em
substituição).
5. Membro do Ministério Público Especial de Contas: Luciano Vieira.
Conselheiro Sérgio Aboudib Ferreira Pinto
Presidente
www.tce.es.gov.br
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Atas das Sessões - Plenário
SESSÃO: 1ª SESSÃO ESPECIAL DO PLENARIO –
27/2/2018
Aos vinte e sete dias do mês de fevereiro do ano de dois
mil e dezoito, às treze horas, na sala das sessões “FRANCISCO LACERDA DE AGUIAR”, o excelentíssimo senhor
presidente deste Tribunal, conselheiro SÉRGIO ABOUDIB
FERREIRA PINTO, declarou aberta a Primeira Sessão Especial do corrente exercício, convocada nos termos dos
artigos 6º da Lei Complementar Estadual nº 451/2008,
2º, inciso II, e 13, inciso III, da Lei Complementar Estadual nº 621/2012 e 9º, inciso XVIII, 20, inciso III, 39 e 63, inciso IV, do Regimento Interno desta Corte, destinada à
posse do excelentíssimo senhor procurador especial de
contas do Ministério Público junto a este Tribunal DR.
LUCIANO VIEIRA no cargo de procurador-geral do Ministério Público Especial de Contas, após ser nomeado pelo
excelentíssimo senhor Governador do Estado do Espírito
Santo, PAULO CÉSAR HARTUNG GOMES, por meio do decreto nº 123-s, publicado no Diário Oficial deste Estado
no dia 30 de janeiro do corrente, para exercer o cargo no
biênio 2018/2019, em recondução. Integrando o Plenário, estiveram presentes à sessão especial os excelentíssimos senhores conselheiros DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER, RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARAIS CHAMOUN e
SÉRGIO MANOEL NADER BORGES e os excelentíssimos
senhores conselheiros em substituição JOÃO LUIZ COTTA
LOVATTI, ocupando a relatoria do conselheiro afastado
JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL, MARCO ANTONIO
DA SILVA, ocupando a relatoria do conselheiro afastado
VALCI JOSÉ FERREIRA DE SOUZA, e MÁRCIA JACCOUD
FREITAS. Presentes o Ministério Público Especial de Contas, na pessoa do DR. LUCIANO VIEIRA, procurador-geral;
e ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR, secretário-geral
das sessões. Inicialmente, o senhor presidente, conselheiro SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO, lembrou que
compõem o Parquet de Contas desta Corte, juntamente

com o dr. LUCIANO VIEIRA, os drs. LUÍS HENRIQUE ANASTACIO DA SILVA e HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA,
todos procuradores especiais de contas, aprovados em
concurso público reconhecido por sua altíssima dificuldade. Na sequência, o senhor presidente convidou o senhor procurador especial de contas LUCIANO VIERA a
prestar compromisso público, nos termos do artigo 61,
parágrafo 2º, da Lei Complementar Estadual nº 95, de 28
de janeiro de 1997. De pé, na mesa reservada ao Ministério Público junto a este Tribunal, localizada à direita do
assento do senhor presidente da Corte, o senhor procurador especial de contas LUCIANO VIEIRA prometeu, no
exercício do cargo de procurador-geral do Ministério Público Especial de Contas do Tribunal de Contas do Estado
do Espírito Santo, cumprir e defender fielmente a Constituição Federal, a deste Estado e as leis e dedicar-se às
atividades desta Corte, cumprindo e fazendo cumprir o
seu Regimento Interno, mantendo a dignidade do cargo
e promovendo a aplicação da justiça. Após ouvir do senhor procurador especial de contas dr. LUCIANO VIEIRA
o compromisso de bem e fielmente desempenhar as
atribuições do cargo, com fundamento no artigo 13, inciso III, da Lei Orgânica desta Corte, o senhor presidente,
conselheiro SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO, deferiu-lhe o compromisso e o declarou empossado no cargo de
procurador-geral do Ministério Público junto ao Tribunal
de Contas do Estado do Espírito Santo, para mandato de
dois anos, considerando-o em exercício a partir da data
da sessão, por ter sido reconduzido ao cargo. Em seguida, o senhor presidente concedeu a palavra ao senhor
procurador-geral do Ministério Púbico Especial de Contas recém empossado, tendo sua excelência aproveitado
a oportunidade para agradecer ao seu colega procurador
de contas, dr. LUIS HENRIQUE ANASTACIO DA SILVA, pelo
auxílio prestado em suas principais decisões, aos servidores do Ministério Público junto a este Tribunal, em especial à secretária-geral da procuradoria, Karla Nicco de
Freitas, todos presentes à sala das sessões, aos senhores
conselheiros e conselheiros substitutos, especialmente
www.tce.es.gov.br

ao senhor presidente, conselheiro SÉRGIO ABOUDIB
FERREIRA PINTO, por todo apoio dado para que o órgão
ministerial exerça suas funções institucionais, e aos servidores deste Tribunal, destacadamente às unidades técnica da Casa. Na ocasião, o senhor presidente congratulou o senhor procurador-geral empossado, assim como o
senhor procurador especial de contas dr. LUIS HENRIQUE
ANASTÁCIO DA SILVA e os servidores do Ministério Público Especial de Contas, enaltecendo o trabalho firme e
responsável desenvolvido pelo órgão junto a esta Corte,
e franqueou a palavra aos membros do Plenário. O senhor conselheiro SÉRGIO MANOEL NADER BORGES desejou excelente trabalho ao senhor procurador-geral e
parabenizou a postura em que se manteve, bem como
parabenizou o senhor procurador especial de contas
LUIS HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA e a secretária-geral
do Parquet de Contas karla Nicco de Freitas, além de toda a equipe do MPEC, desejando saúde ao procurador-geral. De pronto, o senhor conselheiro DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER também parabenizou o senhor procurador e ressaltou que teve a honra de trabalharem juntos
no Ministério Público de Contas, por dois anos. Na sequência o senhor conselheiro RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARAIS CHAMOUN destacou o trabalho realizado pelo senhor procurador, bem como sua trajetória de vida, fazendo leitura do texto “Justiça em Estado Puro” de autoria e escritor Séneca. Parabenizou também o procurador-geral a senhora conselheira em substituição MÁRCIA
JACCOUD FREITAS, que desejou que sua excelência continue tendo sucesso. Por fim, o senhor conselheiro em
substituição MARCO ANTONIO DA SILVA felicitou o procurador, por estar a frente de uma instituição tão nobre,
tudo conforme notas taquigráficas a seguir transcritas:
“O SR. PROCURADOR-GERAL LUCIANO VIEIRA – Neste
momento só quero agradecer. Agradecer os servidores
do Ministério Público de Contas pelo empenho durante
todo o primeiro mandato; ao meu colega Luis Henrique,
que é mais que um colega, sempre foi um co-procurador,
sempre atuando, ajudando nas principais decisões; à
Terça-feira, 13 de novembro de 2018
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Karla, fiel escudeira do MPC; aos conselheiros e aos conselheiros substitutos, especialmente o presidente, que
tem dado todo o apoio ao MP para o exercício das suas
funções institucionais, e aos servidores do Tribunal de
Contas, especialmente as unidades técnicas que têm
prontamente atendido a todas as nossas solicitações e
nos auxiliando na nossa função de desenvolver os nossos
trabalhos prévios e, também, a nos preparar melhor para manifestar em processos de complexidade maiores
que, por vez, precisamos desse apoio, que tem sido sempre imediato. O SR. PRESIDENTE, CONSELHEIRO SÉRGIO
ABOUDIB FERREIRA PINTO – Parabenizamos o Dr. Luciano! Parabenizar os servidores do Ministério Público Especial de Contas e também o Dr. Luis Henrique Anastácio.
Dizer da nossa satisfação desse trabalho firme e responsável produzido pelo Ministério Público Especial de Contas junto a esta Corte. O SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES – Pela ordem, presidente, só quero desejar ao Dr. Luciano um excelente trabalho. Como
procurador-geral já demonstrou sua capacidade. Saudar
o Dr. Luis Henrique, a Karla, todos que trabalham no MP
de Contas. Dizer que o Ministério Público de Contas é um
órgão importantíssimo dentro do Tribunal de Contas,
que nos ajuda a fazer as decisões mais apuradas. Desejo
ao Dr. Luciano e a toda equipe muita felicidade, muita
saúde! Que a paz de Deus esteja sempre com você! O SR.
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER – Parabenizo o procurador-geral, Dr. Luciano Vieira, com quem
tive a honra de trabalhar no Ministério Público de Contas, por dois anos, quando, na realidade, foi aqui inaugurada esta nova fase do Tribunal tendo o Ministério Público de Contas nos padrões da Constituição Federal. E que
isso foi um dos fatores - dentre outros que também ocorreram nesse tempo todo - que ajudou a construir o Tribunal de Contas, que hoje é outro se comparado ao Tribunal do passado, julgando com rapidez, com razoabilidade, tentando fazer o máximo possível de justiça nas contas públicas. Também registro a presença do Dr. Luis
Henrique, da Karla e de servidores do Ministério Público

de Contas, boa parte convivi durante dois anos. Desejo
ao Dr. Luciano e ao Ministério Público de Contas que continuem fazendo esse trabalho profícuo que estão realizando a frente da nossa Corte de Contas. O SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN –
Gostaria de destacar que o procurador Luciano tem uma
carreira que merece muito respeito. Sua carreira não começou aqui, começou como estudante de uma escola do
interior de Guarapari, na comunidade de Todos os Santos. Não lembro o nome da escola. Todos os santos é
uma comunidade muito querida, mais próxima da Cidade de Alfredo Chaves do que de Guarapari. Fica distante,
uma hora e meia, dependendo da qualidade das estradas. O procurador Luciano saiu do banco de uma escola
pública da região rural de Guarapari. Fez concurso no
Ministério Público Federal, onde foi servidor, e depois esse concurso bastante difícil porque é multidisciplinar, não
só matéria de Direito, mas outras matérias também caem na prova de procurador de contas. É novo, tem um futuro brilhante pela frente, vai passar – como todos nós
quando lideramos uma instituição – por sofrimento.
Acho que já passou por algum, obviamente. Então, parabenizo-o pela sua trajetória, não só aqui dentro do Tribunal, uma trajetória que começou, insisto em dizer, numa
distante escola do interior; do interior mais distante do
centro da nossa cidade de Guarapari. Desejo felicidade
para seus familiares, para sua equipe, para todos que estão aqui, para o procurador Luis. Gostaria de ler um texto que tem mais de dois mil anos. Tem dois ou três parágrafos, um texto de Sêneca: “A justiça em estado puro”.
Acho que esse texto tem que fazer parte do nosso dia a
dia, de qualquer Corte, de qualquer sistema, Ministério
Público, Justiça. “A Justiça em estado puro. Quero que me
ensinem também o valor sagrado da justiça — da justiça
que apenas tem em vista o bem dos outros, e para si
mesma nada reclama senão o direito de ser posta em
prática. A justiça nada tem a ver com a ambição ou a cobiça da fama, apenas pretende merecer aos seus próprios olhos. Acima de tudo, cada um de nós deve convenwww.tce.es.gov.br

cer-se de que temos de ser justos sem buscar recompensa. Não há que pensar qual virá a ser o prêmio de um ato
justo; o maior prêmio está no fato de ele ser praticado”.
É uma carta a Lucílio, de Sêneca a Lucílio. “Mete também
na tua ideia aquilo que há pouco te dizia: não interessa
para nada saber quantas pessoas estão a par do teu espírito de justiça. Fazer publicidade da nossa virtude significa que nos preocupamos com a fama, e não com a virtude em si. Não queres ser justo sem gozares da fama de
o ser? Pois fica sabendo: muitas vezes não poderás ser
justo sem que façam mau juízo de ti!”. Isto vale à pena repetir, principalmente para nós que julgamos CPFs e CNPJs
todos os dias, há centenas. “Não queres ser justo sem gozares da fama de o ser? Pois fica sabendo: muitas vezes
não poderás ser justo sem que façam mau juízo de ti! Em
tal circunstância, se te comportares como sábio, até sentirás prazer em ser mal julgado por uma causa nobre!”
(Séneca). Ser justo não é para qualquer um! E o exercício
de maturidade, a sua vida, e o que vossa excelência prova aqui, mesmos nos nossos confrontos, é que vossa excelência tem espírito de justiça. Parabéns! Deus te abençoe! A SR.ª CONSELHEIRA SUBSTITUTA MÁRCIA JACCOUD FREITAS – Senhor presidente, parabenizo Dr. Luciano Vieira! Desejo que continue tendo sucesso à frente
do Ministério Público de Contas deste Tribunal. O SR.
CONSELHEIRO SUBSTITUTO MARCO ANTONIO DA SILVA
– Senhor presidente, felicito o eminente procurador-geral, Dr. Luciano Vieira, pela posse à frente desta instituição tão nobre, que ajuda o Colegiado a firmar a sua convicção de maneira, como diz o conselheiro Chamoun, justa. Também felicito todos os demais membros da instituição que o compõe, especialmente o procurador Luis Henrique. Que Deus abençoe vossa excelência, procurador
Luciano, na continuidade desse mister!” Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente, conselheiro SÉRGIO
ABOUDIB FERREIRA PINTO, agradeceu à presença de todos e declarou encerrada a sessão às treze horas e quinze minutos, convocando, antes, os senhores conselheiros, senhores conselheiros substitutos e senhor procuraTerça-feira, 13 de novembro de 2018
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dor para a próxima sessão, que seria ordinária, a ser realizada no mesmo dia, à hora regimental. E, para constar,
eu, ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR, secretário-geral
das sessões, lavrei a presente ata, que, depois de lida e
aprovada, vai por mim assinada, bem como pelo senhor
presidente, demais conselheiros e senhor procurador.
SESSÃO: 2ª SESSÃO ESPECIAL DO PLENARIO –
27/3/2018
Aos vinte sete dias do mês de março do ano de dois mil e
dezoito, às treze horas, na Sala das Sessões “FRANCISCO
LACERDA DE AGUIAR”, o excelentíssimo senhor presidente, conselheiro SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO, declarou aberta a Segunda Sessão Especial do corrente exercício, convocada nos termos do artigo 63, inciso I, do Regimento Interno deste Tribunal, para a apreciação de recurso de reconsideração interposto em face do Parecer
Prévio TC-066/2017, exarado nos autos da prestação de
contas anual do Governador do Estado do Espírito Santo referente ao exercício de 2016. Compondo o Plenário, estiveram presentes a sessão especial os excelentíssimos senhores conselheiros SEBASTIÃO CARLOS RANNA
DE MACEDO, DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER, RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN e SÉRGIO MANOEL NADER BORGES, e os excelentíssimos senhores conselheiros em substituição JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI, ocupando a relatoria do conselheiro afastado JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL, e MARCO ANTONIO DA SILVA,
ocupando a relatoria do conselheiro afastado VALCI JOSÉ
FERREIRA DE SOUZA. Na auditoria, a excelentíssima senhora conselheira substituta MÁRCIA JACCOUD FREITAS.
Representando o Ministério Público junto a este Tribunal, o excelentíssimo senhor procurador-geral, LUCIANO
VIEIRA. Presente, ainda, LUCIRLENE SANTOS RIBAS, secretária-adjunta das sessões em substituição ao secretário-geral. Dando início aos trabalhos, o senhor presidente, conselheiro SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO, concedeu a palavra ao relator, senhor conselheiro SEBAS-

TIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO, para relatar o processo TC-6540/2017, constante da pauta, devidamente disponibilizada na edição do Diário Oficial Eletrônico desta
Corte do último dia 16 de março, que procedeu à leitura
do relatório do processo, e, após, proferiu voto por não
conhecer do recurso quanto às recomendações, por conhecer quanto às razões recursais interpostas das determinações e, no mérito, por negar-lhe provimento. Posto
o processo em discussão e votação, o senhor conselheiro
em substituição MARCO ANTONIO DA SILVA solicitou vista dos autos. Antes de encerrar a sessão, o senhor presidente, conselheiro SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO,
consultou ao senhor conselheiro em substituição MARCO
ANTONIO DA SILVA se haveria possibilidade de sua excelência inserir o voto-vista até o dia seis de abril próximo,
até às dezenove horas, para que a próxima sessão especial pudesse ser marcada para o dia dez de abril próximo, sendo respondido por sua excelência positivamente. – ORDEM DO DIA – Apreciação do processo constante da pauta, fl. 4. Nada mais havendo a tratar, o senhor
presidente, conselheiro SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO, declarou encerrada a sessão especial às treze horas
e quarenta minutos, convocando, antes, os excelentíssimos senhores conselheiros, senhores auditores e senhor
procurador para a próxima sessão, ordinária, a ser realizada no mesmo dia, à hora regimental. E, para constar, eu, LUCIRLENE SANTOS RIBAS, secretária-adjunta das
sessões em substituição ao secretário-geral, lavrei a presente ata, que, depois de lida e aprovada, vai por mim
assinada, bem como pelo senhor presidente, demais conselheiros, senhores auditores e senhor procurador.
- CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Processo: 06540/2017-1
Unidade gestora: Governo do Estado do Espírito Santo
Classificação:
Recurso
de
Reconsideração
Apensos:
00205/2017-1,
01081/2017-7,
01164/2017-6,
01165/2017-1,
01457/2017www.tce.es.gov.br

4,
03139/2017-1,
05948/2016-8,
08518/20161, 08519/2016-6, 08812/2016-2, 10340/2016-7
Recorrente: PAULO CESAR HARTUNG GOMES [BRUNO FUNCHAL, ERFEN JOSÉ RIBEIRO SANTOS]
Deliberações: Vista concedida. Marco Antônio da Silva.
Total: 1 processo
Total geral: 1 processo
SESSÃO: 3ª SESSÃO ESPECIAL DO PLENARIO –
10/4/2018
Aos dez dias do mês de abril do ano de dois mil e dezoito, às treze horas, na Sala das Sessões “FRANCISCO LACERDA DE AGUIAR”, o excelentíssimo senhor presidente,
conselheiro SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO, declarou
aberta a Terceira Sessão Especial do corrente exercício,
convocada nos termos do artigo 63, inciso I, do Regimento Interno deste Tribunal, para a apreciação de recurso
de reconsideração interposto em face do Parecer Prévio
TC-066/2017, exarado nos autos da prestação de contas
anual do Governador do Estado do Espírito Santo referente ao exercício de 2016. Compondo o Plenário, estiveram presentes à sessão especial os excelentíssimos senhores conselheiros SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO, DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER, RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN e SÉRGIO MANOEL NADER BORGES e os excelentíssimos senhores conselheiros
em substituição JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI, ocupando a
relatoria do conselheiro afastado JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL, e MARCO ANTONIO DA SILVA, ocupando
a relatoria do conselheiro afastado VALCI JOSÉ FERREIRA
DE SOUZA. Na auditoria, a excelentíssima senhora conselheira substituta MÁRCIA JACCOUD FREITAS. Representando o Ministério Público junto a este Tribunal, o procurador especial em substituição ao procurador-geral LUIS
HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA. Presente, ainda, ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR, secretário-geral das sessões. Dando início aos trabalhos, o senhor presidente,
conselheiro SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO, esclare-
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ceu que a sessão fora convocada, conforme pauta devidamente disponibilizada na edição do Diário Oficial Eletrônico desta Corte do último dia 16 de março, com republicação em 02 de abril do corrente, para o prosseguimento da apreciação do processo TC-6540/2017, que
trata de recurso de reconsideração interposto pelo excelentíssimo senhor governador do Estado do Espírito Santo, PAULO CÉSAR HARTUNG GOMES, em face do parecer
prévio TC-066/2017, prolatado nos autos da prestação
de contas anual do governo do Estado relativa ao exercício de 2016 (processo TC-3139/2017), de relatoria do
senhor conselheiro SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO. Na ocasião, o senhor presidente recordou que a
apreciação fora suspensa, na Segunda Sessão Especial
deste Tribunal de 2018, ocorrida em 27 de março próximo passado, por pedido de vista do senhor conselheiro substituto MARCO ANTONIO DA SILVA. Antes de retomar o julgamento do processo constante da pauta, o senhor presidente, conselheiro SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA
PINTO, registrou e agradeceu a presença na sessão de
alunos do curso de direito das Faculdades Integradas de
Aracruz – FAACZ, sob a coordenação da professora Flávia Spinassé Frigini. Em seguida, sua excelência concedeu
a palavra ao relator, senhor conselheiro SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO, que a repassou ao senhor conselheiro substituto MARCO ANTÔNIO DA SILVA, para que
proferisse seu voto-vista. Divergindo parcialmente do relator, que acompanhara integralmente os pareceres técnico e ministerial, pelo conhecimento parcial e negativa
de provimento às razões recursais conhecidas, o senhor
conselheiro substituto votou, no sentido do voto do relator, por não conhecer do recurso quanto às recomendações expedidas no parecer recorrido, ante a ausência de
utilidade no provimento, e por conhecer do recurso em
relação às razões interpostas em face das determinações
expedidas, e, no mérito, diversamente do voto do decano
do colegiado, pelo provimento do recurso, com o fim de
afastar a incidência das determinações recorridas, transformando-as em recomendações. Devolvida a palavra ao

relator, sua excelência, ressaltando a complexidade das
questões debatidas nos autos, em especial o impacto das
determinações contidas no parecer recorrido na gestão
atuarial do Estado do Espírito Santo, retirou o processo
de pauta, para melhor análise acerca do voto divergente apresentado, informando que o recolocaria em nova
pauta em prazo não superior a trinta dias. – ORDEM DO
DIA – Apreciação do processo constante da pauta, fl. 5.
Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente, conselheiro SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO, declarou encerrada a sessão especial às treze horas e quarenta minutos, convocando, antes, os excelentíssimos senhores
conselheiros, senhores conselheiros substitutos e senhor
procurador para a próxima sessão, ordinária, a ser realizada no mesmo dia, à hora regimental. E, para constar,
eu, ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR, secretário-geral
das sessões, lavrei a presente ata, que, depois de lida e
aprovada, vai por mim assinada, bem como pelo senhor
presidente, demais conselheiros, senhores conselheiros
substitutos e senhor procurador.
- CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Processo: 06540/2017-1
Unidade gestora: Governo do Estado do Espírito Santo
Classificação:
Recurso
de
Reconsideração
Apensos:
00205/2017-1,
01081/2017-7,
01164/2017-6,
01165/2017-1,
01457/20174,
03139/2017-1,
05948/2016-8,
08518/20161, 08519/2016-6, 08812/2016-2, 10340/2016-7
Recorrente: PAULO CESAR HARTUNG GOMES [BRUNO FUNCHAL, ERFEN JOSÉ RIBEIRO SANTOS]
Deliberações: Devolvido. Retirado de pauta.
Total: 1 processo
Total geral: 1 processo
SESSÃO: 4ª SESSÃO ESPECIAL DO PLENARIO –
9/7/2018
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Aos nove dias do mês de julho do ano de dois mil e dezoito, às nove horas, na Sala das Sessões “FRANCISCO LACERDA DE AGUIAR”, o excelentíssimo senhor presidente,
conselheiro SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO, declarou
aberta a Quarta Sessão Especial do corrente exercício,
convocada nos termos do artigo 63, inciso I, do Regimento Interno deste Tribunal, para a apreciação da prestação de contas anual do Governador do Estado do Espírito
Santo relativa ao exercício 2017, objeto do processo TC4021/2018. Compondo o Plenário, estiveram presentes à
sessão especial os excelentíssimos senhores conselheiros
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER, RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN e SÉRGIO MANOEL NADER BORGES e os excelentíssimos senhores conselheiros em substituição MÁRCIA JACCOUD FREITAS, ocupando a relatoria
do conselheiro afastado VALCI JOSÉ FERREIRA DE SOUZA,
e JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI, ocupando a relatoria do
conselheiro afastado JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL. Na auditoria, o excelentíssimo senhor conselheiro
substituto MARCO ANTONIO DA SILVA. Representando o
Ministério Público junto a este Tribunal, o excelentíssimo
senhor procurador-geral, LUCIANO VIEIRA. Presente, ainda, ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR, secretário-geral
das sessões. Dando início aos trabalhos, o senhor presidente, conselheiro SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO,
esclareceu que a sessão fora convocada, conforme pauta
devidamente disponibilizada na edição do Diário Oficial
Eletrônico desta Corte do último dia vinte e seis de junho,
para a emissão de parecer prévio acerca das contas de
governo referente ao exercício de 2017 e passou a palavra ao relator, senhor conselheiro RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN, que de imediato, registrou o empenho e a competência da comissão técnica de auditores
de controle externo desta Casa responsável pela análise
da prestação de contas em apreço, assim como o exaustivo e entusiástico trabalho realizado. Em seguida, o relator procedeu à leitura de seu voto, destacando que a comissão iniciou o trabalho com o planejamento das atividades, entre os meses de julho e setembro de 2017, reTerça-feira, 13 de novembro de 2018
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sultando em relatório estruturado em três eixos de atuação: o primeiro referente ao acompanhamento sistemático da execução orçamentária e da gestão fiscal e a realização da auditoria financeira piloto no Balanço Geral
do Estado, ressaltando ser este último novidade para este exercício; o segundo relacionado às ações de fiscalizações específicas, visando conhecer a realidade dos royalties e da estrutura de governança da receita (renúncia e
incentivo fiscal), incluindo, também, a avaliação da previdência estadual; e o terceiro relativo à análise das
contas enviadas pela Assembleia Legislativa a esta Corte,
prestadas pelo Chefe do Poder Executivo Estadual. Sua
excelência esclareceu que, em função dos prazos disponíveis, o capítulo referente a renúncia de receita e incentivos fiscais serão abordados na prestação de contas anual
do exercício subsequente, de relatoria do senhor conselheiro SÉRGIO MANOEL NADER BORGES. Na sequência, o
relator, senhor conselheiro RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN, pontuou as divergências de seu voto
em relação aos pareceres técnico e ministerial, que o levaram a propor a emissão de parecer prévio pela aprovação da prestação de contas anual com determinações
ao invés de recomendação quanto à necessidade de aprimoramento do controle dos recursos de royalties, participações especiais e Fundo Especial do Petróleo e de adequação das premissas atuariais adotadas pelo Fundo
Previdenciário do Estado com as políticas de reposição
de pessoal, no que foi acompanhado pela maioria do Plenário, restando parcialmente vencido o senhor conselheiro DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER, que acompanhou integralmente a área técnica, e o senhor conselheiro em substituição JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI, que proferiu voto pela rejeição das contas, tudo conforme notas
taquigráficas a seguir transcritas: “O SR. CONSELHEIRO
RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN - Obrigado,
presidente! Eu preciso dar uma explicação preliminar
antes mesmo de entrar no mérito. Peço a exposição do
voto na parte do relatório. Bom dia a todos! Gostaria de
saudar a equipe do Governador Paulo Hartung. Saudar

especialmente - não estou conseguindo ver todos - a Comissão Técnica das Contas de Governador. Estou vendo o
auditor Robert, mas não sei se estão os demais auditores. É possível levantar a mão? Só então o “capitão do time” que está presente - depois de um trabalho exaustivo. Mas gostaria de fazer esse registro, presidente, da
competência, do empenho; sobretudo, em relação a matérias novas, como o capítulo 01, sobre “participações
governamentais royalties, participação especial fundo
especial de petróleo”. O relatório final, com todos os capítulos, tem aproximadamente 400 páginas. Mas somente esse trabalho de royalties, separadamente, tinha
próximo disso. Então, um trabalho feito pela área técnica, que sempre nos surpreende pela competência, pelo
empenho e pelo entusiasmo. Então, a explicação é a seguinte: registrei no relatório, o planejamento foi concebido, estruturado em três eixos. O primeiro é referente ao
acompanhamento sistemático da execução orçamentária da gestão fiscal e realização de auditoria financeira,
piloto. Outro destaque, auditoria financeira é uma das
ferramentas de auditoria. Tem auditoria de conformidade, auditoria operacional. E a auditoria financeira inaugurou, de forma mais robusta, organizada, neste ano,
nas Contas de Governador. Então, parabenizo também a
equipe que inaugurou esse modelo de auditoria. Com
bastante foco, trabalharam dentro do possível em relação ao que tinham de auditores disponíveis e tempo para
realização da auditoria. O segundo, relacionado às ações
de fiscalizações específicas visando conhecer a realidade
dos royalties e da estrutura de governança da receita, renúncia e incentivo fiscal. É aqui que faço uma breve explicação. Não está no relatório do voto, e pode ser que confunda os julgadores. Essa comissão técnica, formada
com esse escopo de trabalho - aquele trabalho de todos
os balanços - acrescido a esse trabalho uma análise da
estrutura de renúncias e incentivos fiscais, acrescido a
esse trabalho, uma análise sobre as receitas de petróleo
e gás, especificamente sobre os incentivos fiscais, em determinado momento da auditoria, recebi da nossa equiwww.tce.es.gov.br

pe, subscrito pelos auditores que cuidaram desse tema,
(leitura) por conta desse trabalho, houve um pedido de
dilação de prazo, pedido esse que teve concordância dessa equipe de auditoria nesses termos (leitura). Então, o
próximo conselheiro, relator das Contas de Governador,
conselheiro Sérgio Borges, poderá aproveitar desse trabalho. Então, houve uma necessidade de dilação de prazo. E eu, por fim, concordei com essa dilação. Portanto,
não teremos nessa avaliação, de Contas de Governador
de 2017, o capítulo de renúncia e incentivos fiscais. Então, faço essa explicação. E continuo a leitura do relatório para logo entrar no mérito (leitura)... A LRF é guardada pelos Tribunais de Contas e mais ninguém. Onde estavam estes estados que não viram isso a tempo de corrigir
rumo? Então, duas constatações essa tabela. O trabalho
que estamos fazendo aqui alguns cenários é um exercício, obviamente, podemos até errar. E esse registro. O Espírito Santo e o Pará desde 2014 com nota A. Então, passamos agora para o capítulo da gestão previdenciária.
(leitura) só três estados, aqueles que estão com nota D é
que estão na nossa frente no que se refere a comprometimento da receita corrente liquida com aporte para cobrir rombo da Previdência. (leitura) então, aqui deixo de
repetir de que estou acompanhando balanço geral não
farei nenhuma menção porque está no voto. Apenas para ilustrar, a auditora Simone passou uma palestra; ele
fez para o caso de Mato Grosso uma mudança com 6% o
resultado atuarial 35 anos era da ordem de 20 milhões
de reais... (leitura) é tudo muito sutil, então ele quis provar o seguinte. É incontestável pelo menos no histórico
dessa baixíssima que em 2016 houve um salto embasado
atrapalhado pela lei que permite essa transfusão de vidas de um fundo para o outro. Voto por emitir o parecer
prévio pela aprovação com as determinações, calibrados
os prazos de todas as determinações. Estou sugerindo,
tanto no capitulo de royalties quanto no capitulo de Previdência, é nesses prazos que eu divergi da área técnica,
apenas, nos demais não, que estou acompanhando a
área técnica. Não há mudança de prazo. Nesses que o
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próximo governo terá dois anos como limite máximo para adequação de todas essas determinações. Diversas
sugestões da equipe, inclusive sugestões já cientificadas
de outros trabalhos para aprimorar os nossos instrumentos de controle sobre aplicação de royalties, tanto no Estado quanto nos municípios, que gostaria de deixar e
agradecer mais uma vez o empenho da equipe, que também trouxe luz muito grande para melhorar a nossa atuação. Agradeço mais uma vez a paciência dos todos os
senhores e senhoras. Agradeço, mais uma vez, a competente equipe da comissão técnica, todos os auditores que
participaram deste trabalho. Quero destacar, presidente,
que a decisão que vossa excelência colocou em prática,
que surgiu do nosso planejamento estratégico a partir da
gestão do conselheiro Domingos de criar secretarias especializadas, o resultado está aí. Toda essa dificuldade
de se prever algo tão relevante para o futuro das contas
públicas capixabas, só foi possível visualizar a partir de
uma secretaria especializada de Previdência quando, até
então, só se avaliava assuntos – aqui entre nós – muito
periféricos, muitíssimo periféricos do IPAJM – carta convite... O que é estruturante, considerando as premissas
de transparência fiscal para decidirmos o presente, 2017,
e alertarmos sobre o futuro, - insisto, esse voto, mais que
uma análise de 2017, é um alerta sobre o futuro das contas públicas capixabas, precisamos agir com mecanismos mais modernos. Então, parabenizo também a nova
estrutura do Tribunal. Obrigado! O SR. PRESIDENTE,
CONSELHEIRO ABOUDIB FERREIRA PINTO - Esclarecer
ao conselheiro Rodrigo Chamoun que em face de um investimento em tecnologia da informação, estamos recebendo já as informações dos municípios de forma eletrônica e estruturada. A análise é feita por um sistema e, em
breve, nos próximos 40, 50 dias, teremos mais de 400
processos em condições de parecer ministerial e voto de
conselheiros. A área técnica do Tribunal, junto à área técnica da Secretaria da Fazenda, já está construindo os caminhos para que isso ocorra também via Governo do Estado. Essa questão de transparência é um valor que deve

ser desenvolvido de forma permanente e esse prazo de
dois anos para desenvolvimento do sistema é um prazo
razoável. Com relação às questões das aposentadorias
das premissas atuariais é evidente que é um estudo que
deve ser feito, mas para não fazer duas vezes. Deve ser
feito até após a reforma, que sabemos que é absolutamente inevitável. E se não fizermos em dois anos, enquanto país, com certeza viveremos um final de semana
tipo Grécia. Então, tem uma divergência parcial propondo determinações com esse prazo. E coloco o processo
em discussão. O SR. CONSELHEIRO SUBSTITUTO JOÃO
LUIZ COTTA LOVATTI - Presidente, primeiro tecer um comentário sobre um ponto que o conselheiro Rodrigo destacou quando falou sobre royalties que ele denominou
de ilusão fiscal. Já tive oportunidade de fazer um estudo
acerca daquilo que chama escolha pública. Que é exatamente o Duchanan, que foi prêmio nobel. Busquei aqui
um trecho de um artigo que escrevi, onde ele fala, o que
chama de escolha pública, isto é, “a partir da premissa
de que as ações estatais sofrem competição de interesse
de eleitores, políticos e burocráticas com estes procuramos maximizar a sua utilidade de acordo com o seu próprio interesse, sugere-se a edição de normas que restringe a discricionariedade do gestor público no campo das
finanças públicas impondo-lhe normas de restrições de
assunção de despesas”. Isso tem a ver com teoria da economia pública. Quanto à prestação de contas em si, tenho duas divergências em relação ao voto do conselheiro. Farei a leitura de um voto vogal (leitura) O SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER - Senhor presidente, senhores conselheiros, Ministério Público de
Contas, servidores e técnicos do Tribunal, secretários de
Estado e demais gestores estaduais aqui presentes, bom
dia! Parabenizo a área técnica pelo brilhante trabalho,
assim como o Ministério Público de Contas, e como o voto muito bem fundamentado do relator. (leitura) Senhor
presidente, é como voto, discordando parcialmente do
conselheiro Rodrigo Chamoun e também do conselheiro
Lovatti. O SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER
www.tce.es.gov.br

BORGES - Senhor presidente, essa análise...hoje aqui...é
proveniente de um estudo diário de uma equipe do Tribunal de Contas que, após a reformulação, a forma ... traz
uma luz bem grande... Quero dizer ao conselheiro Rodrigo – o conselheiro Domingos já ... quem sou eu para não
chamar – o Rodrigo é um conselheiro tranquilo, competente estudioso, e assessorado por uma equipe técnica
de alto padrão, inclusive reconhecida no Brasil. A equipe
técnica de processos de gestão relatórios muito bem elaborados. E é na verdade, um aprendizado para nós, que
todo ano estamos controlando e julgando as contas da
relatoria do conselheiro Rodrigo. A única coisa que já resolveu, que é o prazo de dois anos para Estado. Tudo o
que eu ia falar, educação, segurança pública, exceção já
foi falado pelo conselheiro Lovatti, pelo conselheiro Domingos e pelo próprio relator e mais a equipe técnica.
Muito bem feito. Quero deixar uma observação em relação ao Legislativo, conselheiro Rodrigo que foi presidente do Poder Legislativo e relatei contas de Governo durante oito anos. Há uma necessidade do aprimoramento
legislativo. Como seria isso? No meu modo de ver seria
muito simples: a Assembleia tem que capacitar a comissão de finanças com efetivos e competentes, com o Tribunal de Contas e acompanhar dia a dia. Evidentemente
que tem o viés político do Legislativo. Mas o viés político
normalmente é conduzido pelo acerto das conclusões
técnicas. Quero deixar aqui o reconhecimento ao voto de
louvor da equipe técnica, bem coordenado pelos coordenadores e secretários e ao conselheiro Rodrigo Chamoun
porque conhecemos bem o cuidado que ele tem com a
coisa pública. Não só aqui, como conselheiro, bem como
... O meu voto é acompanhando integralmente o relator
com a ... de aprovação sem ressalva das Contas de Governo de 2017. E agradecer também porque sou o relator
das contas de 2018 e já tenho um paramento bom. Parabéns, Rodrigo! Parabéns a todos os técnicos, aos conselheiros pelas análises! Recuperação, de modernização do
nosso Tribunal, dos órgãos do Espírito Santo, Legislativo,
Executivo, Judiciário, Ministério Público, etc. O SR. CONTerça-feira, 13 de novembro de 2018
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SELHEIRO SUBSTITUTO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI - Presidente, quero fazer um esclarecimento porque no início
da fala do conselheiro Domingos, sei que não foi a intenção dele, para entender que a solução mais fácil, chamou
de populista, na verdade, conselheiro, sou coerente. Os
meus votos, em todos os processos que julgo, tenho mantido esse posicionamento. E não é uma coisa fácil. Só
quem conviveu comigo nos últimos 15 dias que fiz uma
leitura, busquei informações complementares, procurei
me aprofundar sobre todos os temas, pode dizer da angústia que tenho dessa análise. Inclusive, ontem, também estava fazendo a revisão da proposta que submeti
hoje a este egrégio Plenário, e, em nenhum momento,
busca-se essa solução mais fácil, contrário, ela atende a
uma reflexão e de um pensamento que aquilo que foi colocado pelo conselheiro Rodrigo, no início, quando ele coloca as dificuldades dos Estados do Rio grande do Sul,
Minas Gerais e alguns outros Estados, em relação a alguns temas, talvez envolvendo as contas públicas, de
maneira geral. Mas a reflexão que trouxe, que me levou
a adotar essa atitude extrema de rejeição está relacionada à atuação do controle externo... que deveria ser mais
rigoroso de algumas situações. Então, isso foi num momento personalizado, também não trago para o pessoal,
por isso que fiz questão só de fazer essa observação, até
porque eu e o conselheiro Domingos temos uma certa
proximidade. Então, é só para esclarecimento, porque
pode deixar entender que o conselheiro Domingos me
chamou de populista. E na verdade não é isso. O SR.
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER - Senhor
presidente, só para esclarecer que realmente o termo populista que falei foi de maneira geral que acontece hoje
no Brasil. Realmente o conselheiro é muito coerente. O
SR. PRESIDENTE, CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO - Vou aproveitar, embora o Regimento ... eu
só vote em caso de empate, o Regimento me autoriza a
participar do processo de discussão, e vou dar ciência a
todos de uma audiência que tive com a Ministra Rosa
Weber, exatamente no dia 23 de maio de 2017. Essa

questão foi levantada numa ação da Procuradoria Geral
da República porque questionava uma resolução desta
Corte que entendia, Resolução 2012, possível o cômputo
da aplicação da educação dos gastos com os aposentados. Essa ação teve pedido de liminar. E estive em Brasília entregando todo o material. E levando para a Ministra, naquela oportunidade, o nosso Painel de Controle,
para vermos a importância da transparência. Na oportunidade, tive condição de defender à Ministra de que não
havia nenhuma restrição legal com relação a essa possibilidade de incluir o cômputo com educação dos gastos
com aposentados. Havia sim uma divergência com relação à Portaria do Manual da Secretaria do Tesouro Nacional, e que não tem competência para fazê-lo. A competência é do Poder Legislativo. E provava eu, naquela
oportunidade, as diversas oportunidades que o Legislativo teve para se posicionar com relação a isso. Mas o
mais interessante é que com o Painel de Controle pude
demonstrar para a Ministra que em sendo verdadeira esse impedimento, o Estado do Espírito Santo teria que
gastar, no ano de 2016, mais 600 milhões com educação.
E 600 milhões com educação sem poder contratar professor e dar aumento. Tendo em vista os limites da Lei de
Responsabilidade Fiscal. Como se gasta 600 milhões de
reais a mais sem poder contratar professor e dar aumento? Construindo escolas, porque não poderão ser usadas
porque não tem professor e nem aumento. Esse erro já
cometemos na saúde no Brasil. Temos aproximadamente
mil unidades de pronto atendimento prontos para ser
usadas, e não podem ser usados porque as prefeituras
não conseguem contratar pessoal. Iríamos construir as
UPAs da Educação. Mas esse não é o principal problema.
Também com o Painel de Controle pude demonstrar à
Ministra que esse volume de recurso teria que tirar de algum lugar do orçamento. Não existe no ar, onde posso tirar 600 milhões e botar aqui. De onde tirar 600 milhões?
Só há dois lugares, com essa quantidade de recurso, saúde e segurança. A questão da saúde, temos uma demanda crescente em face do envelhecimento da população, e
www.tce.es.gov.br

não é indicado que se tire. Resta segurança. Não é por
acaso que somos um dos poucos e, talvez, o único Estado
da Federação que não tenha presídio comandado por
facção criminosa. A consequência dessa decisão seria entregar os presídios para as facções criminosas, o Estado
do Espírito Santo. Foi isso que consegui demonstrar à Ministra Rosa Weber. E ela, de forma sábia, não concedeu a
cautelar. E esse processo agora está em discussão com o
Poder Judiciário. Temos um voto pela aprovação. O SR.
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN – Senhor presidente, solicito mais três minutos,
depois do debate que o conselheiro João Luiz traz dois
pontos sobre os dados de renúncia ou incentivos etc ... O
SR. PRESIDENTE, CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO - Conselheiro Chamoun, a grande verdade
é que essas questões não serão decididas sem que tenham sustentabilidade. Se for decidida no viés ideológico
sem sustentabilidade, o país quebra do mesmo jeito, com
voto ou sem voto. Falando em votos, temos aqui um voto
pela rejeição, dois votos pela aprovação, com uma divergência entre si, uma vez que o voto do relator transforma
duas recomendações em determinações, e o conselheiro
Domingos acompanha apenas aquela relacionada à
transparência de receitas e aplicação de royalties. A outra, vossa excelência propõe que seja recomendação em
face de que a saída se dá no fundo financeiro e a entrada
se dá no fundo previdenciário. O SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER - Presidente, isso. A primeira, inclusive, aderi à proposta do relator, porque ele
alterou para dois anos. A divergência, mantem-se na segunda, porque entendo que deva ser recomendação e
não determinação. O SR. PRESIDENTE, CONSELHEIRO
SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO - O conselheiro Borges acompanha integralmente o conselheiro relator. A
SR.ª CONSELHEIRA SUBSTITUTA MÁRCIA JACCOUD
FREITAS - Senhor presidente, senhores conselheiros, parabenizo o trabalho realizado pela equipe técnica, pelo
relator, e acompanho o voto de Sua Excelência. O SR.
PRESIDENTE, CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREITerça-feira, 13 de novembro de 2018
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RA PINTO - Iremos proclamar o resultado na forma relatada por Sua Excelência, pela aprovação, por determinações e recomendações. Vencido parcialmente o conselheiro Taufner na segunda determinação que Sua Excelência, o relator, fez. E vencido, na totalidade, o conselheiro Cotta Lovatti.” – ORDEM DO DIA – Apreciação do
processo constante da pauta, fl. 12. Nada mais havendo
a tratar, o senhor presidente, conselheiro SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO, declarou encerrada a sessão especial às onze horas e quarenta e cinco minutos, convocando, antes, os excelentíssimos senhores conselheiros, senhores conselheiros substitutos e senhor procurador para a próxima sessão, ordinária, a ser realizada no dia dez
de julho, à hora regimental. E, para constar, eu, ODILSON
SOUZA BARBOSA JUNIOR, secretário-geral das sessões,
lavrei a presente ata, que, depois de lida e aprovada, vai
por mim assinada, bem como pelo senhor presidente, demais conselheiros, senhores conselheiros substitutos e
senhor procurador.
- CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Processo: 04021/2018-9
Unidade gestora: Governo do Estado do Espírito Santo
Classificação: Prestação de Contas Anual de Governador
Exercício: 2017
Apensos:
02256/2018-4,
08265/2017-6,
06937/2017-1,
06536/2017-4,
06001/20177,
05788/2017-5,
03974/2017-5,
03310/20179, 03306/2017-2, 03305/2017-8, 02100/2017-8
Interessado:
Chefe
do
Poder
Legislativo
Estadual
(ES,
ERICK
MUSSO)
Responsável: PAULO CESAR HARTUNG GOMES
Deliberações: Parecer Prévio. Aprovação. Determinações. Recomendações. Arquivar. Por maioria. Nos termos do voto do relator. Vencido o cons. em subst. João
Luiz, que votou pela rejeição com expedição de determinações, conforme seu voto vogal, e parcialmente vencido o cons. Domingos, que acompanhou a área técnica

pela expedição de recomendação quanto ao item III.2.4
do voto do relator.
Total: 1 processo
SESSÃO: 5ª SESSÃO ESPECIAL DO PLENARIO –
13/8/2018
Aos treze dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezoito, na Sala das Sessões instalada no Auditório deste
Tribunal, o excelentíssimo senhor presidente, conselheiro SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO, declarou aberta a
solenidade de posse do senhor RODRIGO COELHO DO
CARMO no cargo de conselheiro do Tribunal de Contas
do Estado do Espírito Santo. Presentes à solenidade os
excelentíssimos senhores conselheiros SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO, DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER, RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN, SÉRGIO MANOEL NADER BORGES, que se encontrava em gozo de férias, e os excelentíssimos senhores conselheiros
substitutos MÁRCIA JACCOUD FREITAS, ocupando a relatoria do conselheiro afastado VALCI JOSÉ FERREIRA DE
SOUZA, e JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI. Representando o
Ministério Público junto a este Tribunal, o senhor LUIS
HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA, procurador especial de
contas em substituição ao procurador-geral do Ministério Público Especial de Contas. Como convidados, compuseram a mesa o excelentíssimo senhor governador do
Estado do Espírito Santo, PAULO CÉSAR HARTUNG GOMES, o excelentíssimo senhor presidente da Assembleia
Legislativa do Estado do Espírito Santo, Deputado ERICK
MUSSO, o excelentíssimo senhor presidente do Tribunal
de Justiça do Estado do Espírito Santo, Desembargador
SÉRGIO LUIZ TEIXEIRA DA GAMA, o excelentíssimo senhor presidente do Tribunal Regional Eleitoral, Desembargador ANNÍBAL DE REZENDE LIMA, o excelentíssimo
senhor procurador-geral do Ministério Público do Estado
do Espírito Santo, Doutor ÉDER PONTES, o excelentíssimo senhor prefeito municipal de Vitória, senhor LUCIANO RESENDE, e o empossado, senhor RODRIGO COELHO
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DO CARMO. Após a execução do Hino Nacional Brasileiro
e do Hino do Estado do Espírito Santo, o senhor presidente convidou o senhor RODRIGO COELHO DO CARMO
a prestar compromisso, nos termos do art. 27, caput e
parágrafos 1º e 2º, do Regimento Interno deste Tribunal.
Na sequência, após ouvir do senhor RODRIGO COELHO
DO CARMO o compromisso de bem e fielmente desempenhar suas funções, o senhor presidente, conselheiro
SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO, deferiu-lhe o compromisso e, nos termos do artigo 15, inciso II, da Lei
Complementar nº 32/93, o declarou empossado no cargo de Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo. Após a declaração de posse do senhor
conselheiro RODRIGO COELHO DO CARMO, o senhor
presidente concedeu a palavra ao senhor conselheiro
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER, para se manifestar em
nome dos membros desta Corte de Contas, tendo sua excelência saudado o novo conselheiro, conforme notas taquigráficas a seguir: “O SR. CONSELHEIRO DOMINGOS
AUGUSTO TAUFNER – Muito boa tarde! Cumprimento o
excelentíssimo Governador do Estado do Espírito Santo,
Paulo Hartung. Que bom estar conosco na tarde de hoje!
Cumprimento o excelentíssimo conselheiro Sérgio Aboudib, presidente desta Corte de Contas; desembargador
Sérgio Gama, presidente do Tribunal de Justiça; deputado Erick Musso, presidente da Assembleia Legislativa; Dr.
Éder Pontes, procurador-geral de Justiça; desembargador Anníbal de Rezende, presidente do TRE. Cumprimento os excelentíssimos conselheiros Rodrigo Chamoun,
Carlos Ranna, Sérgio Borges e agora o também conselheiro Rodrigo Coelho. Também cumprimento os conselheiros substitutos Márcia Freitas, João Luiz Cotta Lovatti
e Marco Antonio da Silva. Também cumprimento o Dr.
Luis Henrique, procurador de Contas, representando o
Dr. Luciano Vieira, que é o procurador-geral de contas
desta Corte de Contas. Cumprimento também os deputados e todas as respeitáveis autoridades presentes nesta
tarde. Cumprimento os servidores e as servidoras desta
Corte de Contas, que atuam nas áreas técnica e adminisTerça-feira, 13 de novembro de 2018
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trativa, e que estão nos ajudando a construir um Tribunal
mais eficiente. Cumprimento os ilustres convidados, especialmente os familiares do nosso novo conselheiro Rodrigo Coelho. Prezado Rodrigo Coelho do Carmo, primeiro agradeço a escolha pelo meu nome para saudá-lo, representando esta Corte de Contas. Dou as boas-vindas a
vossa excelência e manifesto a enorme satisfação por recebê-lo como conselheiro deste Tribunal de Contas. Nobre conselheiro, a sua pouca idade representa juventude.
Jamais inexperiência. Sei que muito novo perdeu seu pai,
e ainda adolescente começou a assumir responsabilidade de gente grande. Sendo também arrimo de família.
Atuante na igreja católica, também muito cedo se engajou nos movimentos sociais, sensibilizado pelas causas
daqueles que mais precisam da atenção dos órgãos públicos. Portanto, uma vida fundamentada no respeito às
liberdades civis, nos direitos humanos, prezando pela garantia das liberdades fundamentais dos cidadãos, da cultura, da paz, do diálogo e da tolerância. Graduou-se em
ciências contábeis e pós graduou-se em gestão pública.
Acumula experiência como gestor. Foi secretário municipal de governo de Cachoeiro de Itapemirim e também secretário de Estado duas vezes. Também tem experiência
como legislador, já que assumiu a vaga de deputado estadual, em 2012, e depois reeleito em 2014, mandato
que exercia até o dia de hoje. Uma vida que perpassa por
várias áreas de atuação no executivo e no legislativo. E
agora assume um posto equivalente ao Judiciário, já que
terá a nobre e responsável função de apreciar e julgar as
contas dos gestores públicos. Tarefa essa que sei, em razão de sua competência, equilíbrio, dedicação e imparcialidade, exercerá de forma brilhante. Este Tribunal de
Contas é um órgão de soberania e com fundamento
constitucional, que tem a missão de gerar benefícios para a sociedade por meio do controle externo e do aperfeiçoamento da gestão dos recursos públicos. Com a visão
de ser reconhecido como instrumento de cidadania. A
nossa constituição prescreve as várias funções desta Corte: emitir parecer prévio nas contas do Executivo, sendo

que quem vota é o Legislativo; julgar conta dos demais
administradores; também registrar atos de admissão de
servidores, bem como aposentadorias, reformas e pensões e também, suspender, cautelarmente, atos praticados pela administração pública que desrespeitem os
princípios constitucionais e legais. Mas, para que tudo
isso funcione, é importante que o julgamento seja justo.
E isso implica que seja respeitado o princípio da duração
razoável do processo, acrescentado na Constituição Federal pela Emenda 45. E agora, especialmente, com a recente decisão do Supremo Tribunal Federal, que limitou a
imprescritibilidade do ressarcimento ao erário, atos dolosos de improbidade administrativa, isso exige julgamentos mais rápidos. Não é uma tarefa fácil, já que um
processo de julgamento de contas deve seguir vários trâmites. E por falar em prazos, registro que o conselheiro
Rodrigo Coelho chega a um Tribunal moderno, que conquistou vários avanços nos últimos anos. Atualmente
sendo tempestivo, transparente e útil. Exemplo muito
claro disso é o controle de prazos para despachar e julgar
processos, implantado pela liderança do nosso atual corregedor, conselheiro Rodrigo Chamoun. Em breve, não
haverá mais julgamentos atrasados nesta Corte de Contas, respeitando o, já falado, princípio da duração razoável do processo. Outro exemplo de avanço são as diversas ferramentas que estão à disposição da sociedade, como é o caso do Painel de controle e do Sistema CidadEs,
que prezam, ainda mais, pela transparência. Todas essas
conquistas foram construídas com boas escolhas políticas. Pois, a boa técnica e a boa política andam juntas. Diferentemente do que é apregoado, a técnica não faz oposição à política. O que faz oposição à política é a barbárie. E este Tribunal também vem, no dia a dia, promovendo e socializando seus entendimentos para que os gestores possam ter mais segurança para agir, para tomar decisões em favor de políticas públicas que atendam às necessidades sociais. Importante aqui destacar a valorização deste Tribunal em orientar seus jurisdicionados. Nossa Escola de Contas dispõe e promove vários cursos, tanwww.tce.es.gov.br

to presencias como à distância. Destaco também o Juris,
encontro regional de capacitação e orientação técnica
realizado in loco nos municípios, todos os anos, por nossos técnicos aos gestores. Pois não nos limitamos a promover fiscalização. Não é nosso desejo encontrar erros e
mais erros, mas sim evitar que ocorram, punindo apenas
aqueles que insistem em praticar conduta de natureza
grave. Nesta Corte de Contas temos um ponto positivo
que facilita muito a atuação decisória. Temos uma área
técnica, formada por servidores bem preparados, que faz
um trabalho diligente e eficiente, com garantia de independência nos seus opinamentos, que ressalto, são de
grande qualidade, mesmos nos assuntos em que, respeitosamente, divergimos. Constato a existência de uma
boa instrução processual, com bons argumentos técnicos
e jurídicos. Quero dizer aqui, ao conselheiro Rodrigo Coelho, que terá muito trabalho, mas também terá todo o
apoio e condições para realizá-lo. Quero, por fim, ressaltar que o desejo de justiça social, o desejo de construir
uma sociedade com oportunidades iguais para todos, independente da nacionalidade, sexo, raça, opção sexual,
ou qualquer outra condição que seja, conselheiro, que isso tudo seja o alicerce desse seu novo oficio. E assim,
possa colaborar com a construção de uma sociedade
mais justa e fraterna. Que Deus o ajude nessa tarefa! Seja bem-vindo, Rodrigo Coelho! Muito obrigado a todos e
a todas! “ Em seguida, o senhor presidente passou a palavra ao novo membro deste Tribunal, senhor conselheiro RODRIGO COELHO DO CARMO, que proferiu discurso
de posse, conforme notas taquigráficas a seguir: “O SR.
RODRIGO COELHO DO CARMO – Boa tarde! Nenhuma
palavra seria melhor, e tornaria mais bonito este evento,
do que a presença de vocês. Então, serão poucas. Antes,
porém, cumprimento o excelentíssimo Governador Paulo
Hartung. Cumprimento o excelentíssimo senhor presidente do Tribunal de Contas, conselheiro Sérgio Aboudib
Ferreira Pinto, em nome de quem cumprimento os demais colegas conselheiros titulares e substitutos. Cumprimento o excelentíssimo senhor presidente do Tribunal
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de Justiça, desembargador Sérgio Luiz Teixeira da Gama;
o excelentíssimo senhor presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo, deputado Erick Musso,
em nome de quem, muito carinhosamente, cumprimento
cada um dos, até então, meus colegas deputados e deputadas estaduais aqui presentes. Cumprimento o excelentíssimo senhor presidente do Tribunal Regional Eleitoral,
desembargador Anníbal de Rezende Lima. Cumprimento
o procurador-geral do Ministério Público do Estado do
Espírito Santo, Dr. Éder Pontes. Cumprimento o Dr. Luis
Henrique, representando o Ministério Público de Contas.
Demais autoridades, cumprimentando o deputado federal Lelo Coimbra; servidores desta Casa, senhoras e senhores. Inicialmente, com profundo carinho, quero agradecer ao excelentíssimo senhor Governador Paulo Hartung pela confiança em mim depositada ao longo da minha trajetória. E, sobretudo, delegando-me a tarefa de líder do governo da Assembleia Legislativa, o que procurei
fazer com muita responsabilidade em favor dos capixabas, senhor governador. Quero agradecer, de maneira
muitíssima especial, aos deputados e deputadas estaduais pela convivência respeitosa, harmônica e amiga, que
me proporcionaram, ao longo dos anos que passei no Poder Legislativo. E, sobretudo, por me concederem a honra de chegar a este Tribunal para cumprir tão nobre e desafiadora missão. Expresso aqui meus cumprimentos
também ao conselheiro José Antônio de Almeida Pimentel, a quem substituo por ocasião de sua aposentadoria.
Faço sinceros votos de que possa encontrar fonte inspiradora para o futuro na própria trajetória pessoal e profissional, graças a qual granjeou amigos e admiradores por
todo o Estado do Espírito Santo. Quero agradecer aos
conselheiros deste Tribunal de Contas pela acolhida e paciência, que já demonstraram ter comigo neste curto período, desde a minha aprovação pela Assembleia Legislativa. E também pelas gentis palavras do amigo conselheiro Taufner. Agradecer aos amigos, de maneira geral,
não só pela presença, que em meu caminhar estiveram
presentes fazendo o caminho, torcendo ou até mesmo

me incluindo em suas orações. Por fim, preciso registrar
a imensa gratidão que tenho a Deus por ter me concedido a família que tenho, minha esposa Giliane, minhas filhas Bricia, Beatriz e Bianca. Esse núcleo familiar me dá
força, me orienta e me conforta. Sem vocês eu não conseguiria trazer a essência que carrego no dia a dia. Hoje,
inclusive, eu completo mais um ano, mais uma primavera que namoro essa bela jovem senhora. Hoje completamos 26 anos de namoro e foi sui generis e especial a data escolhida; data escolhida pelo nosso presidente Sérgio
Aboudib. Amo vocês, meninas! Assumo hoje a importante e nobre missão de, junto com este competente colegiado, exercer a função de conselheiro nesta Corte de
Contas. Entendo que neste nosso tempo é fundamental
que seja evidenciada e aprofundada a relação entre o
controle e a gestão. Sabemos que, quem passa pela gestão e chega ao controle, seja interno, externo, apresenta
gritante diferencial na avaliação e no entendimento. O
controle no Brasil tem boa estrutura. Porém, houve um
desvio na atuação, pois a auditoria se distanciou da gestão, como se por ela também não fosse responsável. Numa visão contemporânea é fundamental que sejam respeitados os papéis institucionais do controle interno, do
controle externo e da gestão. Sem que esses causem uma
paralisia nos serviços prestados à população. O controle
deve propiciar segurança ao bom gestor, sendo mecanismo eficiente e atuante no contexto da transparência pública, efetivando-se, inclusive, como importante instrumento de controle social. O que muito se vê hoje no país
- e no Espírito Santo não é diferente – são bons quadros
de gestores se afastando da gestão por receio se serem
ordenadores de despesa. Precisamos refletir porque isso
também ter a ver com a forma de atuação dos órgãos de
controle. Reconheço e valorizo a seriedade, dedicação,
comprometimento e competência dos servidores deste
tribunal, sobretudo aos auditores de contas, em suas
análises técnicas preliminares. A todos vocês, quero registrar que chego para que juntos possamos evoluir,
sempre com os propósitos de sermos mais justos e resowww.tce.es.gov.br

lutivos em nossas tarefas. Conversando com os nobres
conselheiros, neste breve período, clara ficou a preocupação de todos em ser justos a fim de que não seja esta
Casa a razão do afastamento de pessoas que se esforçam para realizar uma boa gestão. Evidentemente que,
ao apurar atos ilícitos de corrupção, de má-gestão, esses
devem ter tratamento rígidos e compatível com o ato
praticado. É importante ressaltar também que, cabe aos
gestores visitarem os votos proferidos aqui, assim como
as análises técnicas. Pois, contém um conjunto de pontuações e preocupações que, se observadas corretamente,
pode contribuir efetivamente para melhoria de suas gestões. Desse modo, o julgamento aqui não acabaria em si,
eis que traz consigo uma formulação pedagógica com
forte potencial transformador. Nesse contexto, chego a
esta Corte para me colocar como agente complementar
na elaboração do julgamento realizado aqui. Digo isso
por ter a compreensão de que a justiça não faz uma morada solitária em mim ou em qualquer um de nós, e será
pela união de nossas visões, experiências e conhecimentos que coletivamente teremos as condições necessárias
para produzirmos os melhores acórdãos. Além de trazer
um acúmulo daquilo que já vivenciei, estudei, aprendi,
sei que ainda tenho muito a aprender com todos, com os
conselheiros, servidores e com todas as pessoas que passarem pela minha vida nessa jornada. Mas saibam, saibam todos, que a minha dedicação para isso será integral e efetiva. Que Deus me abençoe nessa nobre missão! Muito obrigado!” Ao final, o senhor presidente,
conselheiro SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO, concedeu a palavra ao excelentíssimo senhor governador do
Estado do Espírito Santo, PAULO CÉSAR HARTUNG GOMES, que se manifestou conforme notas taquigráficas a
seguir: “O SR. PAULO CÉSAR HARTUNG GOMES – Boa
tarde a todos! Queria saudar carinhosamente o nosso
presidente, conselheiro Sérgio Aboudib; queria saudar o
nosso procurador de contas, representando o Ministério
Público de Contas, Luiz Henrique Anastácio. Saudar, da
mesma forma, o presidente do Tribunal de Justiça, deTerça-feira, 13 de novembro de 2018
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sembargador Sérgio Gama; presidente do Tribunal Regional Eleitoral, desembargador Anníbal; saudar o presidente da Assembleia, deputado Erick Musso. Estender a
saudação a todos os deputados aqui presentes, deputadas aqui presentes. Acho que citando o deputado Luiz
Durão, contemplo toda a Assembleia Legislativa, neste
momento. Queria saudar carinhosamente o conselheiro
empossado, parabenizá-lo pela fala, uma fala com conteúdo e com uma boa reflexão, conselheiro Rodrigo Coelho! Saudar a Giliane, saudar as meninas da sua vida, de
uma maneira carinhosa. Saudar o Ministério Público Estadual, na figura querida do Dr. Éder Pontes. Saudar o vice-presidente desta Casa, conselheiro Domingos Taufner;
conselheiro Sérgio Borges; conselheiro Rodrigo Chamoun; conselheiro Carlos Ranna. Saudar a academia
aqui presente na figura do reitor da UVV, magnífico reitor Heráclito Amâncio Pereira. Queria saudar a nossa
equipe de Governo, aqui numerosa a sua presença, na figura da Ângela Silvares, que já trabalhou aqui nesta Instituição. Queria saudar os prefeitos, vice-prefeitos, vereadores aqui presentes. Expressiva presença aqui. Queria
saudar a prefeita da minha terra, Vera, que está lá atrás.
Queria saudar carinhosamente os servidores do Tribunal
de Contas do nosso Estado. Extraordinários técnicos que
fazem um excelente trabalho. Peço uma salva de palmas
para todos eles. Saudar a todos! Meu papel aqui é, primeiro, desejar ao conselheiro Rodrigo – vou aprender falar – sucesso! Missão importante. Um país como o nosso
que, infelizmente, tem a marca do patrimonialismo na
sua história, precisa de órgãos de controles funcionando
na sua plenitude, mas alerto que, diferente do senso comum, que acha que o desvio e a corrupção são o problema do Brasil, isso não é verdade! Desvio e corrupção é
um dos problemas do nosso país. E se não tivermos clareza como isso, clareza em relação ao tema, vamos simplesmente navegar, como vem acontecendo nos últimos
tempos, numa outra onda de populismo brasileiro e latino-americano. Precisamos combater a corrupção. Mas,
precisamos melhorar a educação dos nossos jovens, a

instrução dos nossos jovens. Que é questão sine qua non
para dar um espaço de oportunidade para nossa juventude. E para trazer competitividade sistêmica para um
país que precisa de espaço neste mundo de economia integrada que estamos vivendo. Precisamos evoluir na infraestrutura deste país, que é precária. E não adianta ficarmos agarrados numa visão do passado de estatismo,
como se o poder público tivesse condições e meios de dotar este país da sua infraestrutura básica. Não tem! Se
continuarmos perseverando nesse caminho equivocado,
só vamos fazer uma coisa: perder mais tempo na nossa
caminhada. Como vamos dotar este país de esgoto tratado, que é saúde pública na veia? Com dinheiro público?
Esquece! Como vamos dotar este país de rodovias, ferrovias, portos, aeroportos, energia, transmissão de dados,
com dinheiro do orçamento da União? É uma absoluta
perda de tempo. Temos que fazer o que o mundo desenvolvido já fez. Precisamos de segurança jurídica para trazer o capital privado para desenvolver esses setores. Para sairmos do atraso na educação dos nossos jovens e...
competitividade para evoluímos na infraestrutura, que é
básica. Para colocar este país em algum lugar ao sol para o desenvolvimento do planeta que volto a dizer, não
são mais nas ações isoladas mais. É um mundo integrado. Por isso, conselheiro Rodrigo, com a experiência do
outro lado do balcão, nós aqui depositamos muita esperança em vosso trabalho. Mas tenho que lhe dizer que
você chega em uma instituição que nos últimos anos - e
estou falando de todos os presidentes que estão aqui que
passaram – vem fazendo um trabalho de atualização e
de modernização, que merece o aplauso de todos os capixabas. Instituição que é a guardiã da Lei de Responsabilidade Fiscal. Vou repetir: Instituição que é a guardiã da
Lei de Responsabilidade Fiscal. Num país que, infelizmente, ainda valoriza a bagunça. Num país que, lamentavelmente, aplaude a desorganização fiscal. O gasto sem financiamento. E esta Instituição não é uma Instituição
para se prender a essa cultura atrasada do nosso país. É
uma Instituição que tem a responsabilidade de ajudar a
www.tce.es.gov.br

atualizar a cultura e a mentalidade do nosso país. Não é
só dos gestores públicos, é da sociedade brasileira. Quando saí da Prefeitura de Vitória, fui convidado pelo governo americano para visitar 18 cidades americanas. Visitar
o quê? Saber quais os impostos que cobravam e qual os
serviços que prestavam. Na primeira cidade que visitei,
no interior da Carolina do Sul, uma pequena cidade, mas
com serviços caros. Eu, ao jantar com a família típica da
cidade, a primeira pergunta que fiz foi se eles não sentiam desconforto com o peso dos impostos que pagavam. E a dona da casa, uma senhorinha, respondeu na
bucha: “nós pagamos pela qualidade dos serviços que
queremos da nossa cidade”. Isso é consciência tributária.
Estamos longe disso em nosso país. E esta Casa tem tudo
para nos ajudar a criar cultura, a criar uma nova mentalidade no pais. Que explique que dinheiro do prefeito não
estica, que o dinheiro do prefeito é o dinheiro da arrecadação que ele administra. Que explique que o Governo
do Estado não tem casa da moeda. Quem tem casa da
moeda é o Governo Central, que emite dinheiro e emite
títulos. Nem prefeituras e nem governos estaduais emitem dinheiros ou emitem títulos. E tem que ter a capacidade de colocar despesa dentro da arrecadação existente. Tem hora que a arrecadação sobe. Tem hora que encolhe. E gestão não é só para quem trabalha na hora que
ela amplia, gestão é, principalmente, para quem tem capacidade de conviver com a diversidade. Colocar uma
despesa pública dentro de uma receita em queda é uma
África. Com tanto gesso que temos no setor público brasileiro. Os americanos, quando quebra o estado, dão autonomia aos gestores para reorganizar o estado. Nós,
aqui, temos o Rio de Janeiro quebrado ao nosso lado, e
pode colocar lá...Fui convidado para ser candidato a governador do Rio de Janeiro. Pode colocar o gestor que for
no Rio de Janeiro. Mas, o Rio de Janeiro não tem ferramenta para poder reorganizar as despesas compatíveis
com a receita que tem. Vamos ter que evoluir muito. Mas
quero aplaudir meu presidente querido, quero aplaudir o
trabalho de vocês, conselheiros! Aplaudir o trabalho dos
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técnicos do Tribunal de Contas, por uma ferramenta que
foi criada recentemente aqui. Acho que valeu trazer a
Dom Cabral para cá, acho que valeu trazer o planejamento estratégico para cá. Porque o painel de controle,
infelizmente isso não foi discutido pela sociedade capixaba, ainda, mas de público, como governador, é uma ferramenta vital para que o Espírito Santo não vire Rio de
Janeiro amanhã, não vire Minas Gerais amanhã. E possamos ter orgulho de dizer: somos Espírito Santo! E somos diferentes deste Brasil desorganizado, que estamos
assistindo e convivendo! (aplausos) As palmas são para
vocês. Temos hoje um painel. Eu, governador, não sei se
sabem disso, eu recebo. Recebo, abro, mando para Bruno Funchal, que fala assim: “já recebi”. Mando para o Regis, que fala assim: “já recebi”. O presidente do Tribunal
de Justiça recebe, o procurador Éder recebe, a nossa querida “Sandrinha”, que está aqui, da defensoria pública,
escondidinha, que é baixinha como eu, recebe. Isso é
muito importante. Gente, quero terminar aqui. Sua missão, conselheiro Rodrigo, é uma missão bacana. É uma
missão bacana. Desejo muito sucesso! E a missão desta
Instituição aqui é uma missão nobre. Gente, guarde o
que o governador está falando para vocês! Organizar é
muito difícil. Na vida da gente, nas empresas privadas,
que tem flexibilidade para cortar o que precisa cortar, se
for necessário. Organizar é muito difícil. Desorganizar é
muito fácil. É num estalar de dedos. É um decreto, fruto
de uma pressão que, muitas vezes, é insuportável, mas
que você não pode assinar. Você tem que matar no peito
e aguentar o tranco. Quem quer liderar - e esta Casa pode nos ajudar a liderar o futuro do Espírito Santo – não
pode ter receio de conviver com incompreensões. Quem
lidera não pode ser “Maria vai com as outras”. Quem lidera não pode ir a favor do vento, se o vento estiver levando na direção errada! Quem lidera não pode ir a favor da correnteza, se ela está empurrando para um precipício! Quem lidera tem que ter a capacidade de olhar
no branco do olho dos seus e, respeitosamente, buscar o
convencimento! Às vezes as pessoas não querem ouvir!

Quem lidera não pode desistir, tem que ser “água mole
em pedra dura”, porque água mole em pedra dura tanto
bate até que fura”. Tem que olhar no branco do olho e falar: “vai chegar uma hora que convence”. Quando convence, mobiliza, motiva e bota para a frente. Ninguém
vai ter futuro com casa desorganizada. Hoje, o Espírito
Santo e o Governador do Espírito Santo são um ponto fora da curva no Brasil, por quê? (aplausos) Porque estamos com a casa organizada. Hoje eu não posso parar no
aeroporto para esperar o avião, que não vem algum, do
Brasil inteiro... Antigamente, eu parava no aeroporto, todo mundo sabe que gosto muito de ler, ficava lendo e vinha alguém bater em minhas costas. Normalmente era
capixaba, filho de capixaba, capixabas que estão morando pelo Brasil afora. Agora não! Agora vem e batem em
meu ombro, gente do Ceará, Rondônia, do Rio Grande do
Sul, para dizer da admiração que tem pelo o que estamos
fazendo nas terras capixabas. E olhe que fizemos um brutal ajuste fiscal e não deixamos de modernizar as políticas sociais do nosso Estado. Não deixamos de colocar de
pé a Escola Viva, o pacto pela aprendizagem, o jovem de
futuro, a ocupação social. Bombamos com reflorestar
junto aos nossos proprietários rurais. Abrimos frentes
importantes, como é o programa de barragens no nosso
Estado. É possível cuidar das contas. É possível! E digo
mais, só com apoio do Tribunal de Contas que podemos
cuidar das contas para ter força, energia e meios para
cuidar carinhosamente dos nossos irmãos e irmãs. Conselheiro Rodrigo – agora aprendi a falar -, boa sorte! Que
Deus lhe proteja! Que Deus lhe proteja, como me protegeu dias atrás! A mim, à Cristina, aos nossos dois pilotos.
Que Deus lhe proteja! E que você seja, aqui, luz! Uma
boa luz nesta Casa iluminada! Importante dizer. Boa luz
nesta Casa iluminada, que tem feito muito nos últimos
tempos. Tem modernizado a sua ação e tem feito essa
parceria que o conselheiro Rodrigo falou, do controle
com a gestão, de um lado do balcão e do outro. Sabendo
que dos dois lados do balcão quem paga a conta não é o
governador Paulo Hartung, é o povo do Espírito Santo
www.tce.es.gov.br

que paga essa conta com duros impostos que paga ao
nosso Estado. Que Deus nos ajude para que possamos
fazer melhor pelo Espírito Santo. E fazendo pelos capixabas, a gente produzir aquilo que o Brasil está precisando.
O Brasil hoje está precisando, nessa “confa” que o Brasil
está vivendo, está precisando de bons exemplos e de boas atitudes. E ouso dizer, este pequeno Estado do nosso
país, que é pequeno no território, que é pequeno na população, hoje se agiganta num bom exemplo para o futuro do nosso país. Parabéns, Rodrigo! Parabéns a esta Casa! Parabéns, funcionários, pelo trabalho que realizam!
Muito obrigado!” Nada mais havendo a tratar, o senhor
presidente, conselheiro SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO, agradecendo a presença de todos, declarou encerrada a solenidade às dezoito horas e quarenta e cinco minutos, convocando antes, os excelentíssimos senhores
conselheiros, senhores conselheiros substitutos e senhor procurador para a próxima sessão ordinária, a ser
realizada no dia quatorze de agosto de dois mil e dezoito,
às quatorze horas. E, para constar, eu, LUCIRLENE SANTOS RIBAS, secretária-geral das sessões em substituição,
lavrei a presente ata que, depois de lida e aprovada, vai
por mim assinada, bem como pelo senhor presidente,
demais conselheiros e senhor procurador.
SESSÃO: 6ª SESSÃO ESPECIAL DO PLENARIO –
28/8/2018
Aos vinte e oito dias do mês de agosto do ano de dois mil
e dezoito, às treze horas, na Sala das Sessões “FRANCISCO LACERDA DE AGUIAR”, o excelentíssimo senhor presidente, conselheiro SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO, declarou aberta a Sexta Sessão Especial do corrente
exercício, convocada nos termos do artigo 63, inciso I, do
Regimento Interno deste Tribunal, para a apreciação do
Recurso de Reconsideração interposto pelo senhor Paulo César Hartung Gomes em face do Parecer Prévio TC66/2017, que recomendou a aprovação, com emissão
de determinações e recomendações, da prestação de
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contas anual do Governador do Estado do Espírito Santo relativa ao exercício de 2016, objeto do processo TC03139/2017. Compondo o Plenário, estiveram presentes
à sessão especial os excelentíssimos senhores conselheiros SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO, DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER, RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN, SÉRGIO MANOEL NADER BORGES e RODRIGO COELHO DO CARMO e a excelentíssima senhora
conselheira em substituição MÁRCIA JACCOUD FREITAS,
ocupando a relatoria do conselheiro afastado VALCI JOSÉ
FERREIRA DE SOUZA. Na auditoria, o excelentíssimo senhor conselheiro substituto JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI.
Representando o Ministério Público junto a este Tribunal, o excelentíssimo senhor procurador-geral, LUCIANO
VIEIRA. Presente, ainda, ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR, secretário-geral das sessões. Dando início aos trabalhos, o senhor presidente, conselheiro SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO, esclareceu que a sessão fora convocada, conforme pauta devidamente disponibilizada na
edição do Diário Oficial Eletrônico desta Corte do último dia dezesseis de agosto, para apreciação do processo TC-06540/2017-1, que trata de Recurso de Reconsideração interposto pelo senhor Governador do Estado em
face do Parecer Prévio TC-66/2017, e, em seguida, passou a palavra ao relator, senhor conselheiro SEBASTIÃO
CARLOS RANNA DE MACEDO, que procedeu à leitura de
voto, complementar ao lido na sessão especial anterior
destinada à apreciação dos autos, pelo não conhecimento da pretensão recursal em relação às recomendações
e pelo conhecimento e provimento parcial em relação
às determinações, discordando do voto-vista proferido
em sessão passada pelo senhor conselheiro substituto
MARCO ANTONIO DA SILVA, que havia votado por transformar as determinações recorridas em recomendações.
Após a leitura do voto do relator e aberta a discussão, o
senhor conselheiro SÉRGIO MANOEL NADER BORGES solicitou vista dos autos. – ORDEM DO DIA – Apreciação do
processo constante da pauta, fls. 4. Nada mais havendo
a tratar, o senhor presidente, conselheiro SÉRGIO ABOU-

DIB FERREIRA PINTO, declarou encerrada a sessão especial às catorze horas, convocando, antes, os excelentíssimos senhores conselheiros, senhores conselheiros substitutos e senhor procurador para a próxima sessão, ordinária, a ser realizada na sequência, com intervalo de vinte minutos. E, para constar, eu, ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR, secretário-geral das sessões, lavrei a presente ata, que, depois de lida e aprovada, vai por mim assinada, bem como pelo senhor presidente, demais conselheiros, senhor conselheiro substituto e senhor procurador.
- 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,
01165/20171,
01164/2017-6,
01081/2017-7,
00205/20171,
10340/2016-7,
08812/2016-2,
08519/20166,
08518/2016-1,
05948/2016-8,
05245/20165,
04733/2016-4,
03949/2016-9,
03948/20164, 02211/2016-1, 00880/2016-4, 00878/2016-7
Recorrente: PAULO CESAR HARTUNG GOMES [BRUNO FUNCHAL, ERFEN JOSÉ RIBEIRO SANTOS]
Deliberações: Vista concedida. Sérgio Manoel Nader
Borges.
Total: 1 processo
Total geral: 1 processo
SESSÃO: 7ª SESSÃO ESPECIAL DO PLENARIO –
16/10/2018
Aos dezesseis dias do mês de outubro do ano de dois mil
e dezoito, às treze horas, na Sala das Sessões “FRANCISCO LACERDA DE AGUIAR”, o excelentíssimo senhor presidente, conselheiro SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO, declarou aberta a Sétima Sessão Especial do corren-
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te exercício, convocada nos termos do artigo 63, inciso I,
do Regimento Interno deste Tribunal, para a apreciação
do processo TC-06540/2017-1, que trata de Recurso de
Reconsideração interposto pelo senhor Paulo César Hartung Gomes em face do Parecer Prévio TC-66/2017, que
recomendou a aprovação, com emissão de determinações e recomendações, da prestação de contas anual do
Governador do Estado do Espírito Santo relativa ao exercício de 2016, objeto do processo TC-03139/2017. Compondo o Plenário, estiveram presentes à sessão especial os senhores conselheiros SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO, DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER, RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN e RODRIGO
COELHO DO CARMO, e a senhora conselheira em substituição MÁRCIA JACCOUD FREITAS, ocupando a relatoria
do conselheiro afastado VALCI JOSÉ FERREIRA DE SOUZA. Na auditoria, os senhores conselheiros substitutos
JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI e MARCO ANTONIO DA SILVA. Representando o Ministério Público junto a este Tribunal, o senhor procurador-geral, LUCIANO VIEIRA. Presente, ainda, LUCIRLENE SANTOS RIBAS, secretária-geral
das sessões ad hoc. Dando início aos trabalhos, o senhor
presidente, conselheiro SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO, esclareceu que a sessão fora convocada, conforme
pauta devidamente disponibilizada na edição do Diário
Oficial Eletrônico desta Corte do último dia dez de outubro para apreciação do processo TC-06540/2017-1, que
trata de Recurso de Reconsideração interposto pelo senhor Governador do Estado em face do Parecer Prévio
TC-66/2017, e, em seguida, informou que o senhor conselheiro SÉRGIO MANOEL NADER BORGES, que está com
vista do processo, não pôde comparecer por motivos de
saúde, prorrogando a sua vista e sugerindo ao relator o
adiamento do processo, o que foi acatado. – ORDEM DO
DIA – Apreciação do processo constante da pauta, fls. 4.
Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente, conselheiro SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO, declarou encerrada a sessão especial às treze horas e dez minutos,
convocando, antes, os excelentíssimos senhores conseTerça-feira, 13 de novembro de 2018
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lheiros, senhores conselheiros substitutos e senhor procurador para a próxima sessão, ordinária, a ser realizada
na sequência, e também para a próxima sessão especial
em continuidade a esta, que será realizada no dia vinte
e dois de outubro às onze horas. E, para constar, eu, LUCIRLENE SANTOS RIBAS, secretária-geral das sessões ad
hoc, lavrei a presente ata, que, depois de lida e aprovada, vai por mim assinada, bem como pelo senhor presidente, demais conselheiros, senhor conselheiro substituto e senhor procurador.
- CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Processo: 06540/2017-1
Unidade gestora: Governo do Estado do Espírito Santo
Classificação:
Apensos:

Recurso

de

Reconsideração

05694/2017-8,

01527/2017-6,

03139/2017-1,

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 [BRUNO

FUNCHAL,

ERFEN

JOSÉ

RIBEIRO

SANTOS]

Deliberações: Vista prorrogada.
Total: 1 processo
Total geral: 1 processo
www.tce.es.gov.br
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Atos da 1ª Câmara

1 a CÂMARA

Outras Decisões - 1ª Câmara
NOTIFICAÇÃO do conteúdo dispositivo da(s) Decisão(ões) abaixo, nos termos do artigo 66, parágrafo único, da Lei Complementar nº 621/2012, encontrando-se
os autos na Secretaria Geral das Sessões no Tribunal de
Contas do Estado do Espírito Santo.
COMPOSIÇÃO DA 1a CÂMARA
Decisão 02801/2018-4
Conselheiros
Sebastião Carlos Ranna de Macedo - Presidente
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun

(Essa Decisão encontra-se disponível na íntegra, inclusive com suas figuras e tabelas, no sistema de Consulta
Processual, no endereço eletrônico www.tce.es.gov.br)
Processo: 03309/2018-4

Conselheiros-substitutos
Márcia Jaccoud Freitas
Marco Antônio da Silva

Ministério Público Especial de Contas

Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2017
UG: FMSDSL - Fundo Municipal de Saúde de Divino de
São Lourenço
Relator: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
Responsável: OSVALDO NEVES DE FIGUEIREDO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO DE 2017 –
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO – REJEITAR JUSTIFICATIVAS APRESENTADAS
– FORMAR AUTOS APARTADOS PARA APLICAÇÃO DE
MULTA – REITERAR NOTIFICAÇÃO
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
1 RELATÓRIO

SESSÕES
Quartas-feiras às 14 horas

Cuidam os presentes autos da Prestação de Contas Anual
do Fundo Municipal de Saúde de Divino de São Lourenço referente ao exercício de 2017, sob a responsabilidade do senhor Osvaldo Neves de Figueiredo.
O Núcleo de Contabilidade e Economia elaborou a Instrução Técnica Inicial 217/2018, com sugestão de citawww.tce.es.gov.br

ção do responsável para apresentação de razões de defesa em razão do desatendimento ao Termo de Notificação Eletrônico para encaminhar a PCA de 2017, o que foi
acolhido na Decisão SEGEX 241/2018.
Devidamente citado, o responsável anexou aos autos suas justificativas (Defesa/ Justificativa 684/2018).
Foram os autos encaminhados ao Núcleo de Contabilidade e Economia, o qual elaborou a Instrução Técnica Inicial 381/2018, sugerindo:
O não acolhimento das justificativas apresentadas e a
formação de autos apartados, para aplicação de 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.
Citação do responsável, sob pena de nova multa, para em 15 dias improrrogáveis apresentar as justificativas que entender necessárias, em razão do descumprimento a Decisão SEGEX 00241/2018-9/Termo de Notificação 00360/2018-4 (art. 63, I, da Lei Complementar
621/2012);
3. Reiterar Notificação ao responsável, para que encaminhe 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 Con- 2017
artigo 139 da Res. TCEES
tas Anual de Gestão
261/2013 e Instrução Norma(CidadES)
tiva TC 43/2017

No mesmo sentido opinou o Ministério Público de Contas, em manifestação da lavra do Excelentíssimo Procurador Luis Henrique Anastácio da Silva (Parecer do Ministério Público de Contas 3423/2018).
Ressalta-se que o senhor Osvaldo Neves de Figueiredo
requer que lhe seja oportunizada sustentação oral, nos
termos do art. 327 do Regimento Interno desta Egrégia
Corte de Contas (Resolução TC 261/2013).
Terça-feira, 13 de novembro de 2018
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É o relatório.

ta sujeita o responsável à sanção por multa.

2 FUNDAMENTAÇÃO

Observa-se que o encaminhamento dos dados, as datas
limites de cumprimento da obrigatoriedade, bem como
as sanções cabíveis, têm embasamento nos arts. 139 e
135 da Res. TCEES 261/2013 e na Instrução Normativa
TC 43/2017.

Como bem ressalta a área técnica, compulsando-se o
sistema CidadES, verifica-se que a omissão permanece,
conforme comprovante:
INSERIR FIGURA
Ratifico o opinamento técnico e Ministerial pelo não
acolhimento das justificativas apresentadas e a formação de autos apartados, para aplicação de sanção por
multa ao responsável pelo não encaminhamento 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, nos termos da Instrução Técnica Inicial 381/2018, abaixo transcrita:
Em que pese o gestor ter apresentado razões de justificativa indicando como responsável o Prefeito Municipal,
tais argumentações não merecem prosperar, visto que é
o ordenador de despesas do Fundo Municipal de Saúde,
conforme cadastro realizado pelo próprio município no
sistema CidadES, listado a seguir.
INSERIR FIGURA
O fundo é entidade autônoma que recebe recursos públicos para serem aplicados na área de saúde municipal,
estando seu ordenador de despesas sujeito à prestação
de contas nos termos constitucionais, ademais, não foram acostados documentos ou legislação específica que
indicassem a ausência de responsabilidade do Sr. OSVALDO NEVES DE FIGUEIREDO, sendo, portanto, responsável pela gestão dos recursos repassados pelo município e
aplicados pelo fundo e, também, pela prestação de contas desses recursos junto ao Tribunal. De outra sorte as
alegações apresentadas são de ordem administrativa e,
conforme argumentos apresentados, permanecem ainda hoje, transcorridos 18 (dezoito) meses de gestão.
O envio da Prestação de Contas Anual do Exercício de
2017 pode ser realizada em qualquer tempo, com data limite regulamentar de 31/03/2018. O envio após esta da-

Acolho, ainda, a proposta de que deve ser reiterada a
notificação ao responsável, para que encaminhe 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), sob pena
de aplicação de nova multa:
Descrição
Exercício Legislação Pertinente
Prestação de Con- 2017
artigo 139 da Res. TCEES
tas Anual de Gestão
261/2013 e Instrução Norma(CidadES)
tiva TC 43/2017

Divirjo, entretanto, da sugestão de citação do responsável, sob pena de nova multa, para em 15 dias improrrogáveis apresentar as justificativas que entender necessárias, em razão do descumprimento a Decisão SEGEX
00241/2018-9/Termo de Notificação 00360/2018-4 (art.
63, I, da Lei Complementar 621/2012).
Inicialmente, cabe ressaltar que o exercício do contraditório e da ampla defesa é um direito do gestor, e não
uma obrigação legal. Nesse sentido, o não exercício desse direito é uma faculdade do responsável, não sendo
passível de aplicação de multa.
Ademais, conforme informado na própria Instrução Técnica Inicial 381/2018, o senhor Osvaldo Neves de Figueiredo foi devidamente citado da Decisão SEGEX 241/2018
e encaminhou justificativas em 11/06/2018 (Defesa/ Justificativa 684/2018).
Portanto, não houve qualquer descumprimento à Decisão SEGEX 241/2018, e o fato das justificativas do responsável não serem acolhidas não enseja nova citação
ao gestor para apresentação de razões de defesa diversas das já apresentadas.
www.tce.es.gov.br

Ante o exposto, obedecidos todos os trâmites processuais e legais, acolhendo parcialmente o entendimento técnico e do Ministério Público de Contas, VOTO no
sentido de que o Colegiado aprove a seguinte minuta de
Acórdão que submeto à sua consideração.
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Relator
1. DELIBERAÇÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, DECIDEM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as
razões expostas pelo Relator, em:
1.1. Rejeitar as justificativas apresentadas pelo senhor
Osvaldo Neves de Figueiredo pelo não encaminhamento da Prestação de Contas Anual referente ao exercício
de 2017, e determinar a formação de autos apartados,
para aplicação de 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;
1.2. Reiterar notificação ao responsável para que encaminhe 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), sob pena de aplicação de nova multa:
Descrição
Exercício Legislação Pertinente
Prestação de Con- 2017
artigo 139 da Res. TCEES
tas Anual de Gestão
261/2013 e Instrução Norma(CidadES)
tiva TC 43/2017.

2. Unânime.
3. Data da Sessão: 17/10/2018 – 35ª Sessão Ordinária da
Primeira Câmara.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiro: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
(presidente/relator) e Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun;
Terça-feira, 13 de novembro de 2018
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4.2. Conselheiros substitutos: Márcia Jaccoud Freitas
(em substituição).
5. Membro do Ministério Público Especial de Contas: Heron Carlos Gomes de Oliveira.

Encaminhados os autos para análise técnica, a Secretaria de Controle Externo de Fiscalizações Não Especializadas –
SecexMeios, nos termos da Manifestação Técnica n.º 00709/2018-4 e da Instrução Técnica Inicial n.º 00458/2018-1,
opinou pelo (i) conhecimento da representação; (ii) conversão do feito em tomada de contas especial; e (iii) citação
dos responsáveis.

CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
Presidente

Pelo exposto, acompanho integralmente a área técnica, com fulcro nos artigos 56, incisos II e III, e 58 da Lei Orgânica,
VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a minuta de deliberação que submeto à apreciação.

Decisão 02802/2018-9
Processo: 06188/2018-9
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
UG: PMCB - Prefeitura Municipal de Conceição da Barra
Relator: Márcia Jaccoud Freitas
Responsável: JORGE DUFFLES ANDRADE DONATI, ADELIA AUGUSTA DE MATTOS PEREIRA MARCHIORI, URBIS INSTITUTO DE GESTAO PUBLICA
Representante: Membros do Ministério Público de Contas (LUCIANO VIEIRA)

Em 03 de setembro de 2018.
MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Conselheira Substituta
1. DELIBERAÇÃO
DECIDEM os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão da Primeira Câmara,
ante as razões expostas pela Relatora, em:
1.1. CONVERTER os presentes autos em Tomada de Contas Especial;
1.2. CITAR os responsáveis abaixo elencados, nos termos do artigo 288, IX, do RITCEES, para que, no prazo de 30 (trinta) dias, apresentem, individual ou conjuntamente, alegações de defesa e/ou recolham a importância devida, em face
aos indícios de irregularidade identificados na Manifestação Técnica n.º 00709/2018-4 e na Instrução Técnica Inicial
n.º 00458/2018-1, cujas cópias deverão ser encaminhadas junto aos termos de citação:

REPRESENTAÇÃO – CITAÇÃO – DEIXAR DE CONVERTER
EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL NESTE MOMENTO
PROCESSUAL

Achado
Pagamento antecipado ao contratado sem a homologação da compensação dos créditos tributários pela Receita Federal (subitem 2.1 da ITI n.º
00458/2018-1)
Pagamento de juros, multa e encargos em decorrência de compensação indevida de INSS (subitem 2.2
da ITI n.º 00458/2018-1)

A EXMA. SRA. CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO MÁRCIA JACCOUD FREITAS:

2. Unânime.

Terceiro interessado: MONICA DUFFLES ANDRADE DONATO

Trata-se de Representação apresentada pelo Ministério Público de Contas, denunciando possíveis irregularidades na contratação do Instituto de Gestão Pública –
URBIS pelo Município de Conceição da Barra, sob a responsabilidade do então prefeito, Sr. Jorge Duffles Andrade Donati (falecido em 03/11/2016), representado pela Sra. Mônica Duffles Andrade Donato (inventariante),
e da Sra. Adélia Augusta de Mattos Pereira, então vice-prefeita.

Responsáveis Solidários
Ressarcimento (VRTE)
Espólio do Sr. Jorge Duffles Andrade Donati (na pes- 21.087,6090
soa de sua inventariante, Sra. Mônica Duffles Andrade Donato); Sra. Adélia Augusta de Mattos Pereira
Marchiori; e Instituto de Gestão Pública – URBIS
Espólio do Sr. Jorge Duffles Andrade Donati (na pes- 74.003,5991.
soa de sua inventariante, Sra. Mônica Duffles Andrade Donato); Sra. Adélia Augusta de Mattos Pereira
Marchiori; e Instituto de Gestão Pública – URBIS

3. Data da Sessão: 17/10/2018 – 35ª Sessão Ordinária da Primeira Câmara.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiro: Sebastião Carlos Ranna de Macedo (presidente) e Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun;
4.2. Conselheiros substitutos: Márcia Jaccoud (relatora/em substituição).
5. Membro do Ministério Público Especial de Contas: Heron Carlos Gomes de Oliveira.
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Presidente
www.tce.es.gov.br
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Decisão 02924/2018-8
Processo: 06601/2018-1
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Monitoramento
UG: PMJM - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro
Relator: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
Interessado: SERGIO FARIAS FONSECA
MONITORAMENTO – DECISÃO 1832/2017 – RETIRAR
CONTAS BANCÁRIAS DA ANÁLISE NA TOMADA DE CONTAS ESPECIAL – CONCEDER PRORROGAÇÃO DE PRAZO
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
1 RELATÓRIO
Tratam os autos de Monitoramento da Decisão
1832/2017 - Processo TC 3723/2014 – Tomada de Contas Especial.
A Decisão 1832/2017 determinou:
1. CITAR na forma do art. 56, III da Lei Complementar
621/2012, os Senhores Francisco Alcemir Rosseto, Ruy
Roberto Ribeiro, José Roberto Baptista Louvem, Neuzedino Domingos de Souza e Keyla do Nascimento Oliveira Lopes, para, no prazo de 30 (trinta) dias, apresentarem justificativas conforme suas responsabilidades, em
relação aos indícios de irregularidades apontados na Instrução Técnica Inicial 261/2017, descritos no item 2.1 do
voto do relator, e/ou recolham as importâncias devidas;
2. DETERMINAR ao atual Prefeito de Jerônimo Monteiro,
Senhor Sérgio Farias Fonseca que:
2.1 – Apure as irregularidades na execução orçamentária de despesas da Prefeitura de Jerônimo Monteiro, de
todas as contas bancárias, do período de 01/01/2009 a
31/12/2012,(exceto quanto a execução orçamentária de
despesas de 01/01/2012 a 30/09/2012, da conta bancária nº 2.942.423 do Banco Banestes, que foi objeto
do TCE), conforme item 2.2.1 da Manifestação Técnica

411/2017, e se restar ao final das apurações a comprovação de dano ao erário, que seja instaurada Tomada de
Contas Especial, nos termos da Instrução Normativa TC
32/2014;
2.2 – Apure todas as irregularidades na arrecadação,
contabilização e registro bancário das receitas da Prefeitura, do período de 01/01/2009 a 31/12/2012, conforme
item 2.2.2 da Manifestação Técnica 411/2017, e se restar
ao final das apurações a comprovação de dano ao erário,
que seja instaurada Tomada de Contas Especial, nos termos da Instrução Normativa TC 32/2014;
2.3 – Apure as irregularidades relacionadas aos empréstimos por consignações, os pagamentos dos débitos ocorridos em folha de pagamento (consignações),
pois tais pagamentos não conferem os valores efetivamente retidos das folhas de pagamento, do período de
01/01/2009 a 31/12/2012, conforme descrito no item
2.2.3 da Manifestação Técnica 411/2017, e se restar ao
final das apurações a comprovação de dano ao erário,
que seja instaurada Tomada de Contas Especial, nos termos da Instrução Normativa TC 32/2014;
3. DETERMINAR ao Senhor Sérgio Farias Fonseca, Prefeito de Jerônimo Monteiro:
3.1 – A imediata adoção das medidas administrativas necessárias para caracterização ou elisão do dano no prazo
de até 120 (cento e vinte) dias, nos termos do art. 2º da
Instrução Normativa TC 32/2014;
3.2 – Caso as medidas administrativas adotadas pela autoridade competente não forem suficientes para elidir o
dano, seja imediatamente instaurada Tomada de Contas Especial, mediante autuação de processo específico,
comunicando o fato ao Tribunal, no prazo de 15 (quinze) dias, de acordo com o art. 5º da Instrução Normativa TC32/2014;
3.3 – Que encaminhe ao Tribunal o processo de Tomadas de Contas Especial, no prazo de até 90 (noventa dias)
contados a partir do ato de sua instauração, conforme
www.tce.es.gov.br

arts.13 e 14 da Instrução Normativa TC 32/2014, o qual
deverá ser formalizado por esta Egrégia Corte de Contas
em autos apartados.
Considerando os itens 2 e 3 da referida decisão, o Prefeito Municipal de Jerônimo Monteiro, Sérgio Farias Fonseca, protocolizou sob o nº 6509/2018 (doc. 02) pedido de
prorrogação de prazo para atender os termos da decisão
e, em seguida, protocolizou sob o nº 12191/2018 (doc.
09), documentação reiterando o pedido de prorrogação
e solicitando a retirada de determinadas contas bancárias da determinação.
Os autos foram encaminhados à SecexMeios, conforme
Despacho 43248/2018 (doc. 12), para análise e instrução
do pedido constante no protocolo nº 12191/2018, sobre
a retirada de algumas contas bancárias a serem auditadas de acordo com a Decisão TC 1832/2017.
A SecexMeios exarou a Manifestação Técnica 872/2018,
opinando pela exclusão das contas bancárias listadas no
pedido do Prefeito de Jerônimo Monteiro, considerando
que já são monitoradas de forma específica.
No mesmo sentido manifestou-se o Ministério Público
de Contas, no Parecer 4702/2018, da lavra do Procurador Luciano Vieira.
2 FUNDAMENTAÇÃO
Ratifico o posicionamento da área técnica e do Ministério Público Especial de Contas para tomar como razão de
decidir a fundamentação exarada na Manifestação Técnica 872/2018, abaixo transcrita:
O Prefeito Municipal de Jerônimo Monteiro, em face da
Decisão 01832/2017, encaminhou a seguinte solicitação
a este Tribunal de contas:
DA RETIRADA DE CONTAS BANCÁRIAS
De acordo com o item 2 da Decisão 01832/2017-1, transcrito abaixo, houve a determinação
“ao atual Prefeito de Jerônimo Monteiro, o Senhor Sérgio Farias Fonseca que: 2.1 - Apure as irregularidades na
Terça-feira, 13 de novembro de 2018
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execução orçamentária de despesas da Prefeitura de Jerônimo Monteiro, de todas as contas bancárias, do período de 01/09/2009 a 31/12/2012, (exceto quando a
execução orçamentária de despesas de 01/01/2009 a
30/09/2009, da conta bancária n° 2.942.423 do Banco
Banestes, que foi objeto do TCE), conforme item 2.2.1
da Manifestação Técnica 411/2017, e se restar ao final
das apurações a comprovação de dano ao erário, que seja instaurada Tomada de Contas Especial, nos termos da
Instrução Normativa TC 32/2014;”

-PLANO DE AÇÃO ARTICULADA-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO, PROJETOR, MOBILIÁRIO E ÔNIBUS PRONACAMPO Conta 177-22.942-3-MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL TRANSF. DIRETA-APOIO A CRECHES

Conta 127 - 16.894.503 - CONVENIO 106/2009 - CASA DE
AMPARO “MARIA BOSSOES LANNES”

• 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Conta 32 - 006.00394000-3 -PNAE-MERENDA ESCOLAR

Conta 129 - 16.894.578-CONVENIO
10112009-CASA DE PASSAGEM

Conta 47-006.00440031-2-PNAE CRECHE-PNAC

Conta 130-17.602.871-SESPORT LEI PELÉ

Conta 116-006.00672001-2-PNATE

Embora a determinação seja no sentido de apurar possíveis irregularidades na execução orçamentária de todas
as contas bancárias, com a devida vênia, solicitamos que
seja feita a retirada de determinadas contas, em virtude
de estas já serem alvo de análises através da prestação
de contas a órgãos externos, já havendo, por conseguinte, uma apuração, conforme critérios específicos de cada
prestação de contas.

Informamos gue as Contas Bancárias abaixo são oriundas de repasses de CONVÊNIOS, sujeitas à prestação de
contas e não foram movimentadas nos anos de 2009 a
2012, apenas tiveram rendimentos de aplicação financeira:

Conta 131-17.463.159-CONVENIO SEDURB 090/2009-INFRA-ESTRUTURA DE ESGOTO, DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO NO BAIRRO BOA ESPERENÇA

A retirada destas contas do crivo da Comissão da TCE
ora instaurada se mostra como uma medida eficiente,
evitando análises redundantes em contas que já foram
apreciadas, possibilitando que o trabalho, dada sua vultuosidade, seja realizado de modo mais criterioso e zeloso onde necessariamente deve ser observado.
Ante as razões acima expostas, solicitamos que as contas
que abaixo se seguem não sejam incluídas no rol de contas a serem a analisadas pela TCE.
Contas Bancárias oriundas de repasse do FNDE e sujeitas à prestação de contas:
• 001-BANCO DO BRASIL

Conta 120-006.00672005-5-PMJM-MERENDA ESCOLAR

• 021 - BANCO BANESTES E 001 -BANCO DO BRASIL
Conta 97 - 11.634.425 -CONVENIO 231/06 -CONCLUSÃO
DA ESCOLA DE ENSINO ESPECIAL
Conta 65-6.281.612-CONVENIO MUNICIPALIZAÇÃO
Conta
100-14.789-3-PMJM/FUNASA
586/2006 (saldo devolvido em 2012)

CONVENIO

Conta 114-12.740.841-PRONAF CAPIXABA 2007
Conta 117 -13.007.273 -CONVENIO SEDURB - PAVIMENTAÇÃO BOA ESPERANÇA
Conta 118-12.943.320-CONVENIO SAMARCO
Contas Bancárias oriundas de repasse de CONVÊNIOS e
sujeitas à prestação de contas:
• 021-BANCO BANESTES, 001-BANCO DO BRASIL e 104CEF

Conta 128 - 17.075.888 - CONVENIO 064/2009 - CRAS
CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL

Conta
132-16.871.105-CONVENIO
068/2009-QUALIFICAÇÃO SOCIAL

SETADES

SETADES

Conta
133-17.408.410-CONVENIO
SETADES
259/2009-BENEFICIOS EVENTUAIS (AUXILIOS NATALIDADE E FUNERAL)
Conta 134 -17.859.083 -FUNCOP -FUNDO DE COMBATE
À POBREZA E DESIGUALDADES SOCIAIS
Conta 137-17.697.624-CONVENIO COMPRA DIRETA
Conta
138-17.974.346-CONVENIO
SEAG
068/2010-AQUISIÇÃO DE VEICULO UTILITÁRIO

N°

Conta 139-18.058.297-CONVENIO N° 075/2010-CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY
Conta 140-16.952.277-RETORNO AO SONHO-SEMDES
Conta 143-20.587-7-CONVENIO-PREVENÇÃO DE ENCHENTES-TERMO DE COMPROMISSO 99/2011
Conta 145-647.055-5-PAVIMENTAÇÃO RUA AGOSTINHO
BREDA

Conta 20-2.942.506-TRANSPORTE ESCOLAR

Conta 146-006.00000122-7-CONTRATO DE REPASSE
0332497-19-AQUISiÇÃO DE TRATOR AGRICOLA EQUIPADO COM LAMINA DIANTEIRA

Conta 53 -12.142-8 -PNATE -PROGRAMA NACIONAL DE
TRANSPORTE ESCOLAR

Conta 119 -12.967.949 -CONVENIO 197/08 CONSTRUÇÃO DE 30 CASAS POPULARES

Conta 147 -006.00647097-0 -CONTRA TO DE REPASSE
0329111-94 -AQUISIÇÃO DE MAQUINAS

Conta 141-20.007-7-PDDE-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA Conta 150-20.936-8-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE Conta 170-22.390-5 -PAR-

Conta 122 - TRANSPORTE ESCOLAR-CONVENIO 066/2009
Conta 126 - 16.815.599-CONVENIO SEAG 053/2009-PONTE NA LOCALIDADE DE LUZITÂNIA

Conta 148-18.307.306-PMJM/SEASTDH-CONVENIO N°
009/2011

Conta 51-11.857-5-COTA MUNICIPAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO

www.tce.es.gov.br

Conta 151 -10.325-1 -CONTRATO DE REPASSE 0329111Terça-feira, 13 de novembro de 2018

37

ATOS DA 1a CÂMARA

94 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS
Conta 152-013.00010287-5-CONTRATO DE REPASSE
0332497-19-AQUISIÇÃO DE 01 TRATOR AGRICOLA EQUIPADO COM LAMINA DIANTEIRA
Conta 153-006.00672006-3-caminho DA ESCOLA-ÔNIBUS ESCOLARES PTC
Conta 154 -17.973.827 -CONST. VESTIÁRIO E CANTINA QUADRA POLIESPORTIVA BARRA LIMA-CONVENIO
46/2011
Conta 155-20.001.277-PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE
Conta 156-20.001.038-BENEFÍCIOS EVENTUAIS
Conta 157-21.048.657-PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE Conta 160-21.048.632 -BENEFÍCIOS EVENTUAIS
Conta 161-21.176.813-PB FIXO PROGRAMA INCLUIR
Conta 168-21.255.396-SEDU-TRANSPORTE ESCOLAR
Conta 169-21.048.582-PISO BÁSICO FIXO-CRAS
Conta 171-21.563.812-FUNCOP
Conta 172-20.056.818 -CONVENIO 092/2012 SEDURB-PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM BAIRRO SANTA CLARA
Conta 20 do FMS -17.166.208 -CONVENIO 145/2009
-AQUISIÇÃO DE VEICULO P ATEND. SECRETARIA DE SAÚDE
Conta 24 do FMS -19.597.723 -PMJM/AQUISIÇÃO DE
EQUIPAMENTOS DE INFORMA TICA.
Isto posto e confiando no senso de justiça de V. Exa., requeiro a prorrogação do prazo por mais 90 (noventa
dias) e a retirada das contas bancárias acima elencadas,
para dar continuidade ao trabalho da Tomada de Contas
Especial, haja visto o grande número de registros contábeis a serem analisados e a importância desse procedimento para a Administração Pública do município de Jerônimo Monteiro.
O Prefeito argumentou que no conjunto das contas
a serem analisadas, por determinação da Decisão TC
1832/2017, existem várias que estariam sujeitas à pres-

tação de contas, sendo apuradas conforme critérios específicos, de acordo com a vinculação dos recursos nelas
existentes a programas ou convênios.
O Prefeito encaminhou a listagem das contas que no seu
entendimento não precisariam ser analisadas. Verifica-se que dentre as contas listadas existem contas criadas
para movimentar recursos destinados ao FNDE – Fundo
Nacional de Desenvolvimento da Educação, que tem por
finalidade transferir recursos financeiros e prestar assistência técnica aos estados e municípios e ao Distrito Federal, que são auditadas na esfera federal pelo Ministério da Educação, AGU e TCU.
Da lista encaminhada pelo gestor constam também contas criadas para movimentar recursos de convênios, que
por sua natureza são auditadas de forma específica na
esfera federal ou estadual, de acordo com a origem dos
recursos, obedecendo critérios estabelecidos em lei.
Sendo assim, considerando que as contas apresentadas
pelo Prefeito de Jerônimo Monteiro, pela natureza dos
recursos que movimentam, já estão sujeitas ao monitoramento específico por entidades de controle da esfera
federal ou estadual, entende-se como procedente o pedido pela retirada destas contas do conjunto de contas
que será analisado pela Prefeitura.
3. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Diante de todo o exposto, sugere-se que seja atendida a
solicitação do Prefeito de Jerônimo Monteiro, permitindo que as contas listadas em seu pedido sejam excluídas
do rol de contas a serem a analisadas na Tomada de Contas Especial, considerando que estas contas já são monitoradas de forma específica, de acordo com a vinculação
dos recursos nelas existentes a programas ou convênios
das esferas federal e estadual.
Observa-se ainda haver pedido de prorrogação de prazo
realizado pelo Prefeito Municipal de Jerônimo Monteiro,
em face da Decisão 01832/2017, nos seguintes termos:
Da Dilação de Prazo
www.tce.es.gov.br

Trata-se de Tomada de Contas Especial, instituída pelo Decreto Municipal n ° 5.450 de 16 de outubro de
2017, alterada pelo Decreto Municipal n° 5.495 de 16
de novembro de 2017 e alterada pelo Decreto Municipal 5.836 de 19 de junho de 2018, decorrente do processo acima epigrafado, no intuito de apurar as irregularidades na execução orçamentária da Prefeitura de Jerônimo Monteiro, de todas as contas bancárias, do período de 01/01/2009 a 31/12/2012, a ser encaminhada
ao Tribunal no prazo de até 90 dias, contados a partir do
ato de sua instauração, conforme arts. 13 e 14 da IN TC
n° 32/2014.
Em que pese a TCE haver sido instaurada, o município
vem enfrentando grandes dificuldades na realização dos
trabalhos dentro do prazo assinalado, tendo em vista
que a Comissão ora instituída conta, atualmente, com
apenas duas servidoras para realizar este trabalho de tamanha vultuosidade, pois um dos membros designados
para compô-la encontra-se de licença médica. A dificuldade enfrentada perpassa também pela falta de formação técnica no quadro de nossos servidores efetivos, o
que dificulta a formação de uma Comissão com pessoal apto e em número suficiente para proceder a todos os
levantamentos que envolvem conhecimentos contábeis.
A instauração da Tomada de Contas Especial, mesmo
diante de todas as dificuldades enfrentadas pelo município, vem com escopo de sanar todas as irregularidades possivelmente encontradas, bem como elidir o dano
possivelmente encontrado, firmando compromisso com
os princípios da Administração Pública, sobretudo, a Supremacia do Interesse Público.
Diante das razões acima expostas, a Comissão precisou
ser alterada três vezes, tendo a última alteração ocorrida em 19 de junho de 2018, conforme pode ser comprovado nos Decretos anexos, ressaltando que a mesma encontra-se na iminência de ser novamente alterada em face de um dos membros encontrar-se de licença médica
e também não possuir o conhecimento técnico necessáTerça-feira, 13 de novembro de 2018
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rio, ou seja, mais uma vez, os trabalhos serão atravancados, não por falta de interesse do município, mas por razões extrínsecas e difíceis de contornar.
Além disso, o trabalho a ser realizado envolve a verificação de todas as contas bancárias da Prefeitura em um
período de O 110112009 até 31/12/2012, análises relacionadas a registros de despesas, receitas e consignações em pagamento de tais contas, o que evidencia o
grande volume de material a ser analisado, conforme
fluxo de caixa contábil em anexo, revelando-se extenuante e vultoso para a quantidade de servidores disponíveis a compor a presente Comissão.
Após análise dos argumentos apresentados pelo Prefeito Municipal, entendo justificado o pedido de dilação
de prazo, tendo em vista a demonstração de razões suficientes, em especial o escopo da Tomada de Contas Especial envolver a análise de considerável material a ser
verificado.
Ante o exposto, obedecidos todos os trâmites processuais e legais, subscrevendo, o entendimento técnico e do
Ministério Público de Contas, VOTO no sentido de que o
Colegiado aprove a seguinte deliberação que submeto à
sua consideração.
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Relator
1. DELIBERAÇÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, DECIDEM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão colegiada, ante as razões expostas pelo relator, em:
1.1. Excluir do item 2 da Decisão 1832/2017, prolatada
nos autos do Processo TC 3723/2014, as seguintes contas bancárias:

Conta 53 -12.142-8 -PNATE -PROGRAMA NACIONAL DE
TRANSPORTE ESCOLAR

Conta 128 - 17.075.888 - CONVENIO 064/2009 - CRAS
CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL

Conta 141-20.007-7-PDDE-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA Conta 150-20.936-8-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE Conta 170-22.390-5 -PAR-PLANO DE AÇÃO ARTICULADA-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO, PROJETOR, MOBILIÁRIO E ÔNIBUS PRONACAMPO Conta 177-22.942-3-MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL TRANSF. DIRETA-APOIO A CRECHES

Conta 129 - 16.894.578-CONVENIO
10112009-CASA DE PASSAGEM

• 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Conta 32 - 006.00394000-3 -PNAE-MERENDA ESCOLAR
Conta 47-006.00440031-2-PNAE CRECHE-PNAC
Conta 116-006.00672001-2-PNATE
Conta 120-006.00672005-5-PMJM-MERENDA ESCOLAR
• 021 - BANCO BANESTES E 001 -BANCO DO BRASIL
Conta 97 - 11.634.425 -CONVENIO 231/06 -CONCLUSÃO
DA ESCOLA DE ENSINO ESPECIAL
Conta 65-6.281.612-CONVENIO MUNICIPALIZAÇÃO
Conta
100-14.789-3-PMJM/FUNASA
586/2006 (saldo devolvido em 2012)

CONVENIO

Conta 114-12.740.841-PRONAF CAPIXABA 2007
Conta 117 -13.007.273 -CONVENIO SEDURB - PAVIMENTAÇÃO BOA ESPERANÇA
Conta 118-12.943.320-CONVENIO SAMARCO
• 021-BANCO BANESTES, 001-BANCO DO BRASIL e 104CEF

SETADES

Conta 130-17.602.871-SESPORT LEI PELÉ
Conta 131-17.463.159-CONVENIO SEDURB 090/2009-INFRA-ESTRUTURA DE ESGOTO, DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO NO BAIRRO BOA ESPERENÇA
Conta
132-16.871.105-CONVENIO
068/2009-QUALIFICAÇÃO SOCIAL

SETADES

Conta
133-17.408.410-CONVENIO
SETADES
259/2009-BENEFICIOS EVENTUAIS (AUXILIOS NATALIDADE E FUNERAL)
Conta 134 -17.859.083 -FUNCOP -FUNDO DE COMBATE
À POBREZA E DESIGUALDADES SOCIAIS
Conta 137-17.697.624-CONVENIO COMPRA DIRETA
Conta
138-17.974.346-CONVENIO
SEAG
068/2010-AQUISIÇÃO DE VEICULO UTILITÁRIO

N°

Conta 139-18.058.297-CONVENIO N° 075/2010-CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY
Conta 140-16.952.277-RETORNO AO SONHO-SEMDES
Conta 143-20.587-7-CONVENIO-PREVENÇÃO DE ENCHENTES-TERMO DE COMPROMISSO 99/2011
Conta 145-647.055-5-PAVIMENTAÇÃO RUA AGOSTINHO
BREDA

Conta 20-2.942.506-TRANSPORTE ESCOLAR

Conta 146-006.00000122-7-CONTRATO DE REPASSE
0332497-19-AQUISiÇÃO DE TRATOR AGRICOLA EQUIPADO COM LAMINA DIANTEIRA

Conta 119 -12.967.949 -CONVENIO 197/08 CONSTRUÇÃO DE 30 CASAS POPULARES

Conta 147 -006.00647097-0 -CONTRA TO DE REPASSE
0329111-94 -AQUISIÇÃO DE MAQUINAS

Conta 122 - TRANSPORTE ESCOLAR-CONVENIO 066/2009

Conta 148-18.307.306-PMJM/SEASTDH-CONVENIO N°
009/2011

• 001-BANCO DO BRASIL

Conta 126 - 16.815.599-CONVENIO SEAG 053/2009-PONTE NA LOCALIDADE DE LUZITÂNIA

Conta 51-11.857-5-COTA MUNICIPAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO

Conta 127 - 16.894.503 - CONVENIO 106/2009 - CASA DE
AMPARO “MARIA BOSSOES LANNES”
www.tce.es.gov.br

Conta 151 -10.325-1 -CONTRATO DE REPASSE 032911194 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS
Conta 152-013.00010287-5-CONTRATO DE REPASSE
Terça-feira, 13 de novembro de 2018

39

ATOS DA 1a CÂMARA

0332497-19-AQUISIÇÃO DE 01 TRATOR AGRICOLA EQUIPADO COM LAMINA DIANTEIRA

4.2. Conselheiros substitutos: Márcia Jaccoud Freitas
(em substituição).

Conta 153-006.00672006-3-caminho DA ESCOLA-ÔNIBUS ESCOLARES PTC

5. Membro do Ministério Público Especial de Contas: Heron Carlos Gomes de Oliveira.

Conta 154 -17.973.827 -CONST. VESTIÁRIO E CANTINA QUADRA POLIESPORTIVA BARRA LIMA-CONVENIO
46/2011

CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
Presidente

Conta 155-20.001.277-PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE
Conta 156-20.001.038-BENEFÍCIOS EVENTUAIS
Conta 157-21.048.657-PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE Conta 160-21.048.632 -BENEFÍCIOS EVENTUAIS
Conta 161-21.176.813-PB FIXO PROGRAMA INCLUIR
Conta 168-21.255.396-SEDU-TRANSPORTE ESCOLAR
Conta 169-21.048.582-PISO BÁSICO FIXO-CRAS
Conta 171-21.563.812-FUNCOP
Conta 172-20.056.818 -CONVENIO 092/2012 SEDURB-PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM BAIRRO SANTA CLARA
Conta 20 do FMS -17.166.208 -CONVENIO 145/2009
-AQUISIÇÃO DE VEICULO P ATEND. SECRETARIA DE SAÚDE
Conta 24 do FMS -19.597.723 -PMJM/AQUISIÇÃO DE
EQUIPAMENTOS DE INFORMA TICA.
1.2. DEFERIR a prorrogação, por mais 90 (noventa) dias,
contados a partir da publicação da presente deliberação, do prazo concedido ao Prefeito Municipal de Jerônimo Monteiro na Decisão 1832/2017, para que encaminhe o processo de Tomada de Contas Especial a esta
Corte de Contas.

Decisão 02969/2018-5
Processo: 07700/2018-1
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
UG: PMG - Prefeitura Municipal de Guarapari
Relator: Márcia Jaccoud Freitas
Responsável: EDSON FIGUEIREDO MAGALHAES
Terceiro interessado: C LORENZUTTI PARTICIPACOES LTDA
Representante: MINISTERIO PUBLICO DE CONTAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Procuradores: ALCURE, PEREIRA & PUPPIM ADVOGADOS (CNPJ: 05.131.637/0001-30), WANDERSON GONCALVES MARIANO (OAB: 11660-ES), ADRIESLEY ESTEVES DE ASSIS (OAB: 14596-ES), ALVARO AUGUSTO LAUFF
MACHADO (OAB: 15762-ES), FABIO NEFFA ALCURE (OAB:
12330-ES), ALEXANDRE PUPPIM (OAB: 8265-ES), MARCUS FELIPE BOTELHO PEREIRA (OAB: 8258-ES)

4. Especificação do quórum:

REPRESENTAÇÃO – CONHECIMENTO – MEDIDA CAUTELAR INDEFERIDA – SUBMISSÃO DO FEITO AO RITO ORDINÁRIO – DEFERIR A CONDIÇÃO DE TERCEIRO INTERESSADO PARA A EMPRESA C LORENZUTTI PARTICIPAÇÕES LTDA. – EXPEDIR COMUNICAÇÃO DE DILIGÊNCIA
– NOTIFICAR O TERCEIRO INTERESSADO –CIENTIFICAR
A REPRESENTANTE

4.1. Conselheiro: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
(presidente/relator) e Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun;

Trata-se de Representação, com pedido cautelar, apresentada pelo Ministério Público de Contas, denunciando
possíveis irregularidades no aumento da tarifa de trans-

2. Unânime.
3. Data da Sessão: 31/10/2018 – 37ª Sessão Ordinária da
Primeira Câmara.

www.tce.es.gov.br

porte público coletivo, concedido pela Prefeitura Municipal de Guarapari, por meio do Decreto n.º 107/2018,
publicado em 19 de fevereiro de 2018, sob a responsabilidade do Sr. Edson Figueiredo Magalhães, Prefeito Municipal.
Na Petição Inicial n.º 00316/2018-3, o representante
pleiteia a suspensão cautelar da eficácia do Decreto n.
107/2018, tendo em vista a sua nulidade, decorrente da
violação aos princípios da legalidade, motivação, transparência, publicidade e modicidade, em especial, quanto
à ausência de comprovação da necessidade do aumento,
dos critérios de reajuste, dos custos do serviço e da adequação do novo valor da tarifa, dentre outros motivos.
Inicialmente, nos termos da Decisão Monocrática n.º
01609/2018-3, determinei a notificação do responsável,
para que encaminhasse, no prazo de 05 dias, cópia integral dos procedimentos que resultaram na edição do Decreto n.º 107/2018, bem como razões prévias acerca dos
questionamentos apresentados na exordial.
Devidamente notificado, o Sr. Edson Figueiredo Magalhães encaminhou suas razões (Resposta de Comunicação n.º 00878/2018-8), bem como documentação
de apoio (Peças Complementares n.º 19389/2018-1 a
19392/2018-1).
Nesse ínterim, a empresa concessionária do serviço de
transporte público, C Lorenzutti Participações Ltda., requereu a sua admissão no processo, na condição de terceiro interessado (Petição Intercorrente n.º 01656/20188).
Submetidos os autos à análise técnica, o Núcleo de Controle Externo de Regimes Especiais – NRE, por meio da
Manifestação Técnica n.º 01183/2018-1, sugeriu o (i)
conhecimento da representação; (ii) o indeferimento da
tutela cautelar, uma vez que não evidenciou a presença
dos pressupostos autorizativos; (iii) a submissão do feito
ao rito ordinário; (iv) a expedição de comunicação de diligência ao responsável, Sr. Edson Figueiredo Magalhães,
para que apresente a planilha detalhada que serviu de
Terça-feira, 13 de novembro de 2018
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referência para a licitação, conforme Anexo XI do Edital
da Concorrência n.º 2/2016; (v) o deferimento do pedido de ingresso da empresa C Lorenzutti Participações Ltda. na condição de terceiro interessado; e (vi) a notificação da concessionária para que apresente a planilha detalhada que serviu de referência para a licitação, conforme Anexo XI do Edital da Concorrência n.º 2/2016.
É o relatório.
Inicialmente, entendo por atendidos os requisitos de admissibilidade prescritos nos artigos 94 e 101, parágrafo
único, da Lei Complementar n.º 621/2012, referentes à
legitimidade ativa, clareza, indícios de prova, informações mínimas sobre o fato, autoria, circunstâncias e elementos de convicção, bem como à identificação do pleiteante, constatando que o feito encontra-se apto a ser
recebido e processado por este Tribunal.
No mérito, corroboro integralmente com a conclusão
técnica e adoto como razões de decidir os fundamentos expostos na Manifestação Técnica n.º 01183/2018-1
abaixo transcritos:
3 – PRESSUPOSTOS DA MEDIDA CAUTELAR
Nos termos do art. 376 do RITCEES, são pressupostos essenciais para a concessão de medidas cautelares a ocorrência simultânea de: a) fundado receio de grave lesão
ao erário ou a direito alheio (fumus boni iuris); e b) risco
da ineficácia da decisão de mérito (periculum in mora).
Em relação ao fumus boni iuris, o ponto central da argumentação apresentada pelo MP de Contas é o de que o
procedimento para a definição do percentual de reajuste a ser aplicado sobre a tarifa não obedeceu à princípios
básicos da administração pública, nos seguintes termos:
[...] está exaustivamente comprovado que inexistem estudos, critérios reais e concretos, atingindo o seu ápice
com a total ausência de transparência nos dados e cálculos para se chegar à tarifa técnica do transporte público, havendo aumento ilegal e injustificado à significativa parcela de usuários que mais utilizam o serviço. O au-

mento iníquo e abusivo está acima da inflação do último
período, acentuando os efeitos deletérios da atual conjuntura. (grifo nosso)
Os indícios de irregularidades que acompanham a representação evidenciam a inexistência de transparência de
informações nas planilhas que demonstrem efetivamente a necessidade do reajustamento, tampouco foi respeitada a mais variada gama de normas e princípios que determinam ampla divulgação dos critérios de reajuste e
de seus elementos. É necessário que os responsáveis realizem estudos sérios e fundados para tal mister. Na forma realizada, sem indicar os mínimos vetores, é ilegal
o reajuste formulado, convergindo em sérios indícios de
ato de improbidade administrativa.
Compulsando os autos e toda documentação juntada, é
possível verificar que o procedimento de aferição do percentual de reajuste realizado pela Prefeitura de Guarapari realmente é frágil, não contemplando uma demonstração robusta da variação de cada componente do preço.
Porém, apesar dessa fragilidade e atecnicidade na definição do reajuste da tarifa do transporte público municipal
de Guarapari, não é possível afirmar que o percentual de
reajuste adotado foi superior ao devido, e nem que esse
valor seria o proposto pelo MPC, de R$ 2,80.
Para se afirmar isso é necessária a análise da variação
de cada item constante na planilha apresentada na licitação. Entretanto, não foi verificada, na documentação
juntada, a planilha que serviu de referência para a licitação.
Destaca-se que o item 14.3.1 do edital da licitação estabelece que o cálculo da tarifa será revisado, conforme
planilha detalhada “inserida no Anexo XI do Edital”.
O Anexo XI, por sua vez, estabelece a obrigatoriedade
de utilização da planilha anexa ao edital, nos seguintes
termos:
Não haverá tarifa a ser utilizada como referência para realização do certame, contudo observará os preços e inwww.tce.es.gov.br

sumos que compõem planilha em anexo.
Assim, conclui-se que a planilha constante como anexo
do edital de licitação, e que serviu como referência para
a composição dos preços, é elemento basilar para a análise da conformidade dos reajustes realizados.
Isto posto, verifica-se que, em relação à possibilidade de
grave lesão ao erário ou a direito alheio, não há comprovação, inequivocamente que a tarifa está superdimensionada.
Nesse sentido, entende-se que não restou demonstrado
fumus boni iuris da suposta irregularidade apontada pelo Representante.
4 - PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Diante do exposto, submeto a consideração superior a
seguinte proposta de encaminhamento:
– Conhecer e receber esta representação, na forma dos
arts. 177 c/c 181 do Regimento Interno do TCEES - RITCEES (aprovado pela Resolução TC 261, de 4 de junho de
2013);
– Indeferir a medida cautelar pleiteada, visto que não
restaram demonstrados os pressupostos para sua concessão, dando-se ciência à parte e permitindo a sua oitiva, quanto à decisão do TCEES, nos termos do art. 307,
§ 3º, do RITCEES;
– Determinar que os presentes autos sigam sob o rito ordinário, face à ausência dos pressupostos constantes do
artigo 306 do RITCEES;
- Expedir, com fulcro no art. 358, II, do RITCEES, COMUNICAÇÃO DE DILIGÊNCIA ao responsável, Senhor EDSON
FIGUEIREDO MAGALHÃES, Prefeito Municipal de Guarapari, para que apresente a planilha detalhada que serviu
de referência para a licitação, conforme Anexo XI do Edital da Concorrência 2/2016;
– Dar CIÊNCIA ao responsável supramencionado que o
descumprimento da comunicação de diligência acima
pode ensejar multa, nos termos do art. 389, IV, VI e § 1º,
Terça-feira, 13 de novembro de 2018

41

ATOS DA 1a CÂMARA

do RITCEES;
– Deferir o pedido de admissão da concessionária no
processo, como terceiro interessado;
– Notificar a concessionária para que apresente a planilha detalhada que serviu de referência para a licitação,
conforme Anexo XI do Edital da Concorrência 2/2016”.
Ante o exposto, acompanhando o entendimento da área
técnica, VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a
minuta de deliberação que submeto à apreciação.
Em 17 de outubro de 2018.

1.6. Notificar a empresa C Lorenzutti Participações Ltda. para que apresente, no prazo de 15 dias, a planilha detalhada
que serviu de referência para a licitação, conforme Anexo XI do Edital da Concorrência 2/2016
1.7. Cientificar a representante da presente decisão, nos termos do art. 307, §7º, do RITCEES.
2. Sem divergência, absteve-se de votar, por suspeição, o conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun;
3.Data da Sessão: 07/11/2018 – 38ª Ordinária da 1ª Câmara;
4.Especificação do quórum:
4.1 Conselheiros: Sebastião Carlos Ranna de Macedo (presidente).
4.2. Conselheiros substitutos: Márcia Jaccoud Freitas (em substituição) e Marco Antonio da Silva (convocado).
5.Membro do Ministério Público Especial de Contas: Heron Carlos Gomes de Oliveira.
Conselheiro Sebastião Carlos Ranna de Macedo
Presidente

MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Conselheira Substituta
1.DELIBERAÇÃO:
DECIDEM os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pela relatora, em:
1.1. Conhecer da Representação, uma vez que atendidos os requisitos de admissibilidade prescritos nos artigos 94 e 101, parágrafo único, da Lei Complementar nº
621/2012;
1.2. Indeferir a medida cautelar pleiteada, uma vez que
ausentes os requisitos autorizativos;
1.3. Submeter o feito ao rito ordinário;
1.4. Expedir, com fulcro no art. 358, II, do RITCEES, COMUNICAÇÃO DE DILIGÊNCIA ao Sr. Edson Figueiredo
Magalhães, Prefeito Municipal de Guarapari, para que
apresente, no prazo de 15 dias, a planilha detalhada que
serviu de referência para a licitação, conforme Anexo XI
do Edital da Concorrência nº 002/2016, alertando que o
descumprimento da comunicação de diligência pode ensejar multa, nos termos do art. 389, IV, VI e § 1º, do RITCEES;
1.5. Deferir o ingresso da empresa C Lorenzutti Participações Ltda. no feito, na condição de terceira interessada;
www.tce.es.gov.br
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NOTIFICAÇÃO do conteúdo dispositivo da(s) Decisão(ões) abaixo, nos termos do artigo 66, parágrafo único, da Lei Complementar nº 621/2012, encontrando-se
os autos na Secretaria Geral das Sessões no Tribunal de
Contas do Estado do Espírito Santo.
Decisão 02801/2018-4
(Essa Decisão encontra-se disponível na íntegra, inclusive com suas figuras e tabelas, no sistema de Consulta
Processual, no endereço eletrônico www.tce.es.gov.br)
Processo: 03309/2018-4
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2017
UG: FMSDSL - Fundo Municipal de Saúde de Divino de
São Lourenço
Relator: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
Responsável: OSVALDO NEVES DE FIGUEIREDO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO DE 2017 –
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO – REJEITAR JUSTIFICATIVAS APRESENTADAS
– FORMAR AUTOS APARTADOS PARA APLICAÇÃO DE
MULTA – REITERAR NOTIFICAÇÃO
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
1 RELATÓRIO
Cuidam os presentes autos da Prestação de Contas Anual
do Fundo Municipal de Saúde de Divino de São Lourenço referente ao exercício de 2017, sob a responsabilidade do senhor Osvaldo Neves de Figueiredo.
O Núcleo de Contabilidade e Economia elaborou a Instrução Técnica Inicial 217/2018, com sugestão de citação do responsável para apresentação de razões de defesa em razão do desatendimento ao Termo de Notificação Eletrônico para encaminhar a PCA de 2017, o que foi
acolhido na Decisão SEGEX 241/2018.

Devidamente citado, o responsável anexou aos autos suas justificativas (Defesa/ Justificativa 684/2018).

conforme comprovante:

Foram os autos encaminhados ao Núcleo de Contabilidade e Economia, o qual elaborou a Instrução Técnica Inicial 381/2018, sugerindo:
O não acolhimento das justificativas apresentadas e a
formação de autos apartados, para aplicação de 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.

Ratifico o opinamento técnico e Ministerial pelo não
acolhimento das justificativas apresentadas e a formação de autos apartados, para aplicação de sanção por
multa ao responsável pelo não encaminhamento 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, nos termos da Instrução Técnica Inicial 381/2018, abaixo transcrita:

Citação do responsável, sob pena de nova multa, para em 15 dias improrrogáveis apresentar as justificativas que entender necessárias, em razão do descumprimento a Decisão SEGEX 00241/2018-9/Termo de Notificação 00360/2018-4 (art. 63, I, da Lei Complementar
621/2012);

Em que pese o gestor ter apresentado razões de justificativa indicando como responsável o Prefeito Municipal,
tais argumentações não merecem prosperar, visto que é
o ordenador de despesas do Fundo Municipal de Saúde,
conforme cadastro realizado pelo próprio município no
sistema CidadES, listado a seguir.

3. Reiterar Notificação ao responsável, para que encaminhe 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).

INSERIR FIGURA

Descrição
Exercício Legislação Pertinente
Prestação de Con- 2017
artigo 139 da Res. TCEES
tas Anual de Gestão
261/2013 e Instrução Nor(CidadES)
mativa TC 43/2017

No mesmo sentido opinou o Ministério Público de Contas, em manifestação da lavra do Excelentíssimo Procurador Luis Henrique Anastácio da Silva (Parecer do Ministério Público de Contas 3423/2018).
Ressalta-se que o senhor Osvaldo Neves de Figueiredo
requer que lhe seja oportunizada sustentação oral, nos
termos do art. 327 do Regimento Interno desta Egrégia
Corte de Contas (Resolução TC 261/2013).
É o relatório.
2 FUNDAMENTAÇÃO
Como bem ressalta a área técnica, compulsando-se o
sistema CidadES, verifica-se que a omissão permanece,
www.tce.es.gov.br

INSERIR FIGURA

O fundo é entidade autônoma que recebe recursos públicos para serem aplicados na área de saúde municipal,
estando seu ordenador de despesas sujeito à prestação
de contas nos termos constitucionais, ademais, não foram acostados documentos ou legislação específica que
indicassem a ausência de responsabilidade do Sr. OSVALDO NEVES DE FIGUEIREDO, sendo, portanto, responsável pela gestão dos recursos repassados pelo município e
aplicados pelo fundo e, também, pela prestação de contas desses recursos junto ao Tribunal. De outra sorte as
alegações apresentadas são de ordem administrativa e,
conforme argumentos apresentados, permanecem ainda hoje, transcorridos 18 (dezoito) meses de gestão.
O envio da Prestação de Contas Anual do Exercício de
2017 pode ser realizada em qualquer tempo, com data limite regulamentar de 31/03/2018. 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 nos arts. 139 e
Terça-feira, 13 de novembro de 2018
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135 da Res. TCEES 261/2013 e na Instrução Normativa
TC 43/2017.
Acolho, ainda, a proposta de que deve ser reiterada a
notificação ao responsável, para que encaminhe 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), sob pena
de aplicação de nova multa:
Descrição
Exercício Legislação Pertinente
Prestação de Con- 2017
artigo 139 da Res. TCEES
tas Anual de Gestão
261/2013 e Instrução Nor(CidadES)
mativa TC 43/2017

Divirjo, entretanto, da sugestão de citação do responsável, sob pena de nova multa, para em 15 dias improrrogáveis apresentar as justificativas que entender necessárias, em razão do descumprimento a Decisão SEGEX
00241/2018-9/Termo de Notificação 00360/2018-4 (art.
63, I, da Lei Complementar 621/2012).
Inicialmente, cabe ressaltar que o exercício do contraditório e da ampla defesa é um direito do gestor, e não
uma obrigação legal. Nesse sentido, o não exercício desse direito é uma faculdade do responsável, não sendo
passível de aplicação de multa.
Ademais, conforme informado na própria Instrução Técnica Inicial 381/2018, o senhor Osvaldo Neves de Figueiredo foi devidamente citado da Decisão SEGEX 241/2018
e encaminhou justificativas em 11/06/2018 (Defesa/ Justificativa 684/2018).
Portanto, não houve qualquer descumprimento à Decisão SEGEX 241/2018, e o fato das justificativas do responsável não serem acolhidas não enseja nova citação
ao gestor para apresentação de razões de defesa diversas das já apresentadas.
Ante o exposto, obedecidos todos os trâmites processuais e legais, acolhendo parcialmente o entendimento técnico e do Ministério Público de Contas, VOTO no
sentido de que o Colegiado aprove a seguinte minuta de

Acórdão que submeto à sua consideração.
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO

5. Membro do Ministério Público Especial de Contas:
Heron Carlos Gomes de Oliveira.
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS

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

RANNA DE MACEDO
Presidente
Decisão 02802/2018-9
Processo: 06188/2018-9

1.1. Rejeitar as justificativas apresentadas pelo senhor
Osvaldo Neves de Figueiredo pelo não encaminhamento da Prestação de Contas Anual referente ao exercício
de 2017, e determinar a formação de autos apartados,
para aplicação de 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;

Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Representação

1.2. Reiterar notificação ao responsável para que encaminhe 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), sob pena de aplicação de nova multa:

Representante: Membros do Ministério Público de Contas (LUCIANO VIEIRA)

Descrição
Exercício Legislação Pertinente
Prestação de Con- 2017
artigo 139 da Res. TCEES
tas Anual de Gestão
261/2013 e Instrução Norma(CidadES)
tiva TC 43/2017.

2. Unânime.
3. Data da Sessão: 17/10/2018 – 35ª Sessão Ordinária
da Primeira Câmara.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiro: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
(presidente/relator) e Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun;
4.2. Conselheiros substitutos: Márcia Jaccoud Freitas
(em substituição).
www.tce.es.gov.br

UG: PMCB - Prefeitura Municipal de Conceição da Barra
Relator: Márcia Jaccoud Freitas
Responsável: JORGE DUFFLES ANDRADE DONATI, ADELIA AUGUSTA DE MATTOS PEREIRA MARCHIORI, URBIS INSTITUTO DE GESTAO PUBLICA

Terceiro interessado: MONICA DUFFLES ANDRADE DONATO
REPRESENTAÇÃO – CITAÇÃO – DEIXAR DE CONVERTER
EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL NESTE MOMENTO
PROCESSUAL
A EXMA. SRA. CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO MÁRCIA JACCOUD FREITAS:
Trata-se de Representação apresentada pelo Ministério Público de Contas, denunciando possíveis irregularidades na contratação do Instituto de Gestão Pública –
URBIS pelo Município de Conceição da Barra, sob a responsabilidade do então prefeito, Sr. Jorge Duffles Andrade Donati (falecido em 03/11/2016), representado pela Sra. Mônica Duffles Andrade Donato (inventariante),
e da Sra. Adélia Augusta de Mattos Pereira, então vice-prefeita.
Terça-feira, 13 de novembro de 2018
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Encaminhados os autos para análise técnica, a Secretaria de Controle Externo de Fiscalizações Não Especializadas –
SecexMeios, nos termos da Manifestação Técnica n.º 00709/2018-4 e da Instrução Técnica Inicial n.º 00458/2018-1,
opinou pelo (i) conhecimento da representação; (ii) conversão do feito em tomada de contas especial; e (iii) citação
dos responsáveis.

Processo: 06601/2018-1

Pelo exposto, acompanho integralmente a área técnica, com fulcro nos artigos 56, incisos II e III, e 58 da Lei Orgânica,
VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a minuta de deliberação que submeto à apreciação.

UG: PMJM - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

Decisão 02924/2018-8
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Monitoramento
Relator: Sebastião Carlos Ranna de Macedo

Em 03 de setembro de 2018.

Interessado: SERGIO FARIAS FONSECA

MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Conselheira Substituta
1. DELIBERAÇÃO
DECIDEM os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão da Primeira Câmara,
ante as razões expostas pela Relatora, em:
1.1. CONVERTER os presentes autos em Tomada de Contas Especial;
1.2. CITAR os responsáveis abaixo elencados, nos termos do artigo 288, IX, do RITCEES, para que, no prazo de 30 (trinta) dias, apresentem, individual ou conjuntamente, alegações de defesa e/ou recolham a importância devida, em face
aos indícios de irregularidade identificados na Manifestação Técnica n.º 00709/2018-4 e na Instrução Técnica Inicial
n.º 00458/2018-1, cujas cópias deverão ser encaminhadas junto aos termos de citação:
Achado
Pagamento antecipado ao contratado sem a homologação da compensação dos créditos tributários pela Receita Federal (subitem 2.1 da ITI n.º
00458/2018-1)

Responsáveis Solidários
Ressarcimento (VRTE)
Espólio do Sr. Jorge Duffles Andrade Donati (na pes- 21.087,6090
soa de sua inventariante, Sra. Mônica Duffles Andrade Donato); Sra. Adélia Augusta de Mattos Pereira
Marchiori; e Instituto de Gestão Pública – URBIS

Pagamento de juros, multa e encargos em decor- Espólio do Sr. Jorge Duffles Andrade Donati (na pes- 74.003,5991.
rência de compensação indevida de INSS (subitem soa de sua inventariante, Sra. Mônica Duffles Andra2.2 da ITI n.º 00458/2018-1)
de Donato); Sra. Adélia Augusta de Mattos Pereira
Marchiori; e Instituto de Gestão Pública – URBIS

2. Unânime.

MONITORAMENTO – DECISÃO 1832/2017 – RETIRAR
CONTAS BANCÁRIAS DA ANÁLISE NA TOMADA DE CONTAS ESPECIAL – CONCEDER PRORROGAÇÃO DE PRAZO
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
1 RELATÓRIO
Tratam os autos de Monitoramento da Decisão
1832/2017 - Processo TC 3723/2014 – Tomada de Contas Especial.
A Decisão 1832/2017 determinou:
1. CITAR na forma do art. 56, III da Lei Complementar
621/2012, os Senhores Francisco Alcemir Rosseto, Ruy
Roberto Ribeiro, José Roberto Baptista Louvem, Neuzedino Domingos de Souza e Keyla do Nascimento Oliveira Lopes, para, no prazo de 30 (trinta) dias, apresentarem justificativas conforme suas responsabilidades, em
relação aos indícios de irregularidades apontados na Instrução Técnica Inicial 261/2017, descritos no item 2.1 do
voto do relator, e/ou recolham as importâncias devidas;
2. DETERMINAR ao atual Prefeito de Jerônimo Monteiro,
Senhor Sérgio Farias Fonseca que:

3. Data da Sessão: 17/10/2018 – 35ª Sessão Ordinária da Primeira Câmara.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiro: Sebastião Carlos Ranna de Macedo (presidente) e Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun;
4.2. Conselheiros substitutos: Márcia Jaccoud (relatora/em substituição).
5. Membro do Ministério Público Especial de Contas: Heron Carlos Gomes de Oliveira.
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Presidente
www.tce.es.gov.br

2.1 – Apure as irregularidades na execução orçamentária de despesas da Prefeitura de Jerônimo Monteiro, de
todas as contas bancárias, do período de 01/01/2009 a
31/12/2012,(exceto quanto a execução orçamentária de
despesas de 01/01/2012 a 30/09/2012, da conta bancária nº 2.942.423 do Banco Banestes, que foi objeto
do TCE), conforme item 2.2.1 da Manifestação Técnica
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411/2017, e se restar ao final das apurações a comprovação de dano ao erário, que seja instaurada Tomada de
Contas Especial, nos termos da Instrução Normativa TC
32/2014;
2.2 – Apure todas as irregularidades na arrecadação,
contabilização e registro bancário das receitas da Prefeitura, do período de 01/01/2009 a 31/12/2012, conforme
item 2.2.2 da Manifestação Técnica 411/2017, e se restar
ao final das apurações a comprovação de dano ao erário,
que seja instaurada Tomada de Contas Especial, nos termos da Instrução Normativa TC 32/2014;
2.3 – Apure as irregularidades relacionadas aos empréstimos por consignações, os pagamentos dos débitos ocorridos em folha de pagamento (consignações),
pois tais pagamentos não conferem os valores efetivamente retidos das folhas de pagamento, do período de
01/01/2009 a 31/12/2012, conforme descrito no item
2.2.3 da Manifestação Técnica 411/2017, e se restar ao
final das apurações a comprovação de dano ao erário,
que seja instaurada Tomada de Contas Especial, nos termos da Instrução Normativa TC 32/2014;
3. DETERMINAR ao Senhor Sérgio Farias Fonseca, Prefeito de Jerônimo Monteiro:
3.1 – A imediata adoção das medidas administrativas necessárias para caracterização ou elisão do dano no prazo
de até 120 (cento e vinte) dias, nos termos do art. 2º da
Instrução Normativa TC 32/2014;
3.2 – Caso as medidas administrativas adotadas pela autoridade competente não forem suficientes para elidir o
dano, seja imediatamente instaurada Tomada de Contas Especial, mediante autuação de processo específico,
comunicando o fato ao Tribunal, no prazo de 15 (quinze) dias, de acordo com o art. 5º da Instrução Normativa TC32/2014;
3.3 – Que encaminhe ao Tribunal o processo de Tomadas de Contas Especial, no prazo de até 90 (noventa dias)
contados a partir do ato de sua instauração, conforme

arts.13 e 14 da Instrução Normativa TC 32/2014, o qual
deverá ser formalizado por esta Egrégia Corte de Contas
em autos apartados.
Considerando os itens 2 e 3 da referida decisão, o Prefeito Municipal de Jerônimo Monteiro, Sérgio Farias Fonseca, protocolizou sob o nº 6509/2018 (doc. 02) pedido de
prorrogação de prazo para atender os termos da decisão
e, em seguida, protocolizou sob o nº 12191/2018 (doc.
09), documentação reiterando o pedido de prorrogação
e solicitando a retirada de determinadas contas bancárias da determinação.
Os autos foram encaminhados à SecexMeios, conforme
Despacho 43248/2018 (doc. 12), para análise e instrução
do pedido constante no protocolo nº 12191/2018, sobre
a retirada de algumas contas bancárias a serem auditadas de acordo com a Decisão TC 1832/2017.
A SecexMeios exarou a Manifestação Técnica 872/2018,
opinando pela exclusão das contas bancárias listadas no
pedido do Prefeito de Jerônimo Monteiro, considerando
que já são monitoradas de forma específica.
No mesmo sentido manifestou-se o Ministério Público
de Contas, no Parecer 4702/2018, da lavra do Procurador Luciano Vieira.
2 FUNDAMENTAÇÃO
Ratifico o posicionamento da área técnica e do Ministério Público Especial de Contas para tomar como razão de
decidir a fundamentação exarada na Manifestação Técnica 872/2018, abaixo transcrita:
O Prefeito Municipal de Jerônimo Monteiro, em face da
Decisão 01832/2017, encaminhou a seguinte solicitação
a este Tribunal de contas:

execução orçamentária de despesas da Prefeitura de Jerônimo Monteiro, de todas as contas bancárias, do período de 01/09/2009 a 31/12/2012, (exceto quando a
execução orçamentária de despesas de 01/01/2009 a
30/09/2009, da conta bancária n° 2.942.423 do Banco
Banestes, que foi objeto do TCE), conforme item 2.2.1
da Manifestação Técnica 411/2017, e se restar ao final
das apurações a comprovação de dano ao erário, que seja instaurada Tomada de Contas Especial, nos termos da
Instrução Normativa TC 32/2014;”
Embora a determinação seja no sentido de apurar possíveis irregularidades na execução orçamentária de todas
as contas bancárias, com a devida vênia, solicitamos que
seja feita a retirada de determinadas contas, em virtude
de estas já serem alvo de análises através da prestação
de contas a órgãos externos, já havendo, por conseguinte, uma apuração, conforme critérios específicos de cada
prestação de contas.
A retirada destas contas do crivo da Comissão da TCE
ora instaurada se mostra como uma medida eficiente,
evitando análises redundantes em contas que já foram
apreciadas, possibilitando que o trabalho, dada sua vultuosidade, seja realizado de modo mais criterioso e zeloso onde necessariamente deve ser observado.
Ante as razões acima expostas, solicitamos que as contas
que abaixo se seguem não sejam incluídas no rol de contas a serem a analisadas pela TCE.
Contas Bancárias oriundas de repasse do FNDE e sujeitas à prestação de contas:
• 001-BANCO DO BRASIL

DA RETIRADA DE CONTAS BANCÁRIAS

Conta 51-11.857-5-COTA MUNICIPAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO

De acordo com o item 2 da Decisão 01832/2017-1, transcrito abaixo, houve a determinação

Conta 53 -12.142-8 -PNATE -PROGRAMA NACIONAL DE
TRANSPORTE ESCOLAR

“ao atual Prefeito de Jerônimo Monteiro, o Senhor Sérgio Farias Fonseca que: 2.1 - Apure as irregularidades na

Conta 141-20.007-7-PDDE-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA Conta 150-20.936-8-PROGRAMA DINHEI-

www.tce.es.gov.br
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RO DIRETO NA ESCOLA-PDDE Conta 170-22.390-5 -PAR-PLANO DE AÇÃO ARTICULADA-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO, PROJETOR, MOBILIÁRIO E ÔNIBUS PRONACAMPO Conta 177-22.942-3-MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL TRANSF. DIRETA-APOIO A CRECHES
• 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Conta 32 - 006.00394000-3 -PNAE-MERENDA ESCOLAR
Conta 47-006.00440031-2-PNAE CRECHE-PNAC
Conta 116-006.00672001-2-PNATE
Conta 120-006.00672005-5-PMJM-MERENDA ESCOLAR
Informamos gue as Contas Bancárias abaixo são oriundas de repasses de CONVÊNIOS, sujeitas à prestação de
contas e não foram movimentadas nos anos de 2009 a
2012, apenas tiveram rendimentos de aplicação financeira:
• 021 - BANCO BANESTES E 001 -BANCO DO BRASIL
Conta 97 - 11.634.425 -CONVENIO 231/06 -CONCLUSÃO
DA ESCOLA DE ENSINO ESPECIAL
Conta 65-6.281.612-CONVENIO MUNICIPALIZAÇÃO
Conta
100-14.789-3-PMJM/FUNASA
586/2006 (saldo devolvido em 2012)

CONVENIO

Conta 114-12.740.841-PRONAF CAPIXABA 2007
Conta 117 -13.007.273 -CONVENIO SEDURB - PAVIMENTAÇÃO BOA ESPERANÇA
Conta 118-12.943.320-CONVENIO SAMARCO
Contas Bancárias oriundas de repasse de CONVÊNIOS e
sujeitas à prestação de contas:
• 021-BANCO BANESTES, 001-BANCO DO BRASIL e 104CEF
Conta 20-2.942.506-TRANSPORTE ESCOLAR
Conta 119 -12.967.949 -CONVENIO 197/08 CONSTRUÇÃO DE 30 CASAS POPULARES

TE NA LOCALIDADE DE LUZITÂNIA

009/2011

Conta 127 - 16.894.503 - CONVENIO 106/2009 - CASA DE
AMPARO “MARIA BOSSOES LANNES”

Conta 151 -10.325-1 -CONTRATO DE REPASSE 032911194 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS

Conta 128 - 17.075.888 - CONVENIO 064/2009 - CRAS
CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL

Conta 152-013.00010287-5-CONTRATO DE REPASSE
0332497-19-AQUISIÇÃO DE 01 TRATOR AGRICOLA EQUIPADO COM LAMINA DIANTEIRA

Conta 129 - 16.894.578-CONVENIO
10112009-CASA DE PASSAGEM

SETADES

Conta 130-17.602.871-SESPORT LEI PELÉ

Conta 153-006.00672006-3-caminho DA ESCOLA-ÔNIBUS ESCOLARES PTC

Conta 131-17.463.159-CONVENIO SEDURB 090/2009-INFRA-ESTRUTURA DE ESGOTO, DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO NO BAIRRO BOA ESPERENÇA

Conta 154 -17.973.827 -CONST. VESTIÁRIO E CANTINA QUADRA POLIESPORTIVA BARRA LIMA-CONVENIO
46/2011

Conta
132-16.871.105-CONVENIO
068/2009-QUALIFICAÇÃO SOCIAL

Conta 155-20.001.277-PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE

SETADES

Conta
133-17.408.410-CONVENIO
SETADES
259/2009-BENEFICIOS EVENTUAIS (AUXILIOS NATALIDADE E FUNERAL)

Conta 156-20.001.038-BENEFÍCIOS EVENTUAIS

Conta 134 -17.859.083 -FUNCOP -FUNDO DE COMBATE
À POBREZA E DESIGUALDADES SOCIAIS

Conta 161-21.176.813-PB FIXO PROGRAMA INCLUIR

Conta 137-17.697.624-CONVENIO COMPRA DIRETA
Conta
138-17.974.346-CONVENIO
SEAG
068/2010-AQUISIÇÃO DE VEICULO UTILITÁRIO

N°

Conta 139-18.058.297-CONVENIO N° 075/2010-CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY
Conta 140-16.952.277-RETORNO AO SONHO-SEMDES
Conta 143-20.587-7-CONVENIO-PREVENÇÃO DE ENCHENTES-TERMO DE COMPROMISSO 99/2011
Conta 145-647.055-5-PAVIMENTAÇÃO RUA AGOSTINHO
BREDA
Conta 146-006.00000122-7-CONTRATO DE REPASSE
0332497-19-AQUISiÇÃO DE TRATOR AGRICOLA EQUIPADO COM LAMINA DIANTEIRA

Conta 122 - TRANSPORTE ESCOLAR-CONVENIO 066/2009

Conta 147 -006.00647097-0 -CONTRA TO DE REPASSE
0329111-94 -AQUISIÇÃO DE MAQUINAS

Conta 126 - 16.815.599-CONVENIO SEAG 053/2009-PON-

Conta 148-18.307.306-PMJM/SEASTDH-CONVENIO N°
www.tce.es.gov.br

Conta 157-21.048.657-PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE Conta 160-21.048.632 -BENEFÍCIOS EVENTUAIS
Conta 168-21.255.396-SEDU-TRANSPORTE ESCOLAR
Conta 169-21.048.582-PISO BÁSICO FIXO-CRAS
Conta 171-21.563.812-FUNCOP
Conta 172-20.056.818 -CONVENIO 092/2012 SEDURB-PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM BAIRRO SANTA CLARA
Conta 20 do FMS -17.166.208 -CONVENIO 145/2009
-AQUISIÇÃO DE VEICULO P ATEND. SECRETARIA DE SAÚDE
Conta 24 do FMS -19.597.723 -PMJM/AQUISIÇÃO DE
EQUIPAMENTOS DE INFORMA TICA.
Isto posto e confiando no senso de justiça de V. Exa., requeiro a prorrogação do prazo por mais 90 (noventa
dias) e a retirada das contas bancárias acima elencadas,
para dar continuidade ao trabalho da Tomada de Contas
Especial, haja visto o grande número de registros contábeis a serem analisados e a importância desse procedimento para a Administração Pública do município de Jerônimo Monteiro.
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O Prefeito argumentou que no conjunto das contas
a serem analisadas, por determinação da Decisão TC
1832/2017, existem várias que estariam sujeitas à prestação de contas, sendo apuradas conforme critérios específicos, de acordo com a vinculação dos recursos nelas
existentes a programas ou convênios.
O Prefeito encaminhou a listagem das contas que no seu
entendimento não precisariam ser analisadas. Verifica-se que dentre as contas listadas existem contas criadas
para movimentar recursos destinados ao FNDE – Fundo
Nacional de Desenvolvimento da Educação, que tem por
finalidade transferir recursos financeiros e prestar assistência técnica aos estados e municípios e ao Distrito Federal, que são auditadas na esfera federal pelo Ministério da Educação, AGU e TCU.
Da lista encaminhada pelo gestor constam também contas criadas para movimentar recursos de convênios, que
por sua natureza são auditadas de forma específica na
esfera federal ou estadual, de acordo com a origem dos
recursos, obedecendo critérios estabelecidos em lei.
Sendo assim, considerando que as contas apresentadas
pelo Prefeito de Jerônimo Monteiro, pela natureza dos
recursos que movimentam, já estão sujeitas ao monitoramento específico por entidades de controle da esfera
federal ou estadual, entende-se como procedente o pedido pela retirada destas contas do conjunto de contas
que será analisado pela Prefeitura.
3. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Diante de todo o exposto, sugere-se que seja atendida a
solicitação do Prefeito de Jerônimo Monteiro, permitindo que as contas listadas em seu pedido sejam excluídas
do rol de contas a serem a analisadas na Tomada de Contas Especial, considerando que estas contas já são monitoradas de forma específica, de acordo com a vinculação
dos recursos nelas existentes a programas ou convênios
das esferas federal e estadual.
Observa-se ainda haver pedido de prorrogação de prazo

realizado pelo Prefeito Municipal de Jerônimo Monteiro,
em face da Decisão 01832/2017, nos seguintes termos:
Da Dilação de Prazo
Trata-se de Tomada de Contas Especial, instituída pelo Decreto Municipal n ° 5.450 de 16 de outubro de
2017, alterada pelo Decreto Municipal n° 5.495 de 16
de novembro de 2017 e alterada pelo Decreto Municipal 5.836 de 19 de junho de 2018, decorrente do processo acima epigrafado, no intuito de apurar as irregularidades na execução orçamentária da Prefeitura de Jerônimo Monteiro, de todas as contas bancárias, do período de 01/01/2009 a 31/12/2012, a ser encaminhada
ao Tribunal no prazo de até 90 dias, contados a partir do
ato de sua instauração, conforme arts. 13 e 14 da IN TC
n° 32/2014.
Em que pese a TCE haver sido instaurada, o município
vem enfrentando grandes dificuldades na realização dos
trabalhos dentro do prazo assinalado, tendo em vista
que a Comissão ora instituída conta, atualmente, com
apenas duas servidoras para realizar este trabalho de tamanha vultuosidade, pois um dos membros designados
para compô-la encontra-se de licença médica. A dificuldade enfrentada perpassa também pela falta de formação técnica no quadro de nossos servidores efetivos, o
que dificulta a formação de uma Comissão com pessoal apto e em número suficiente para proceder a todos os
levantamentos que envolvem conhecimentos contábeis.
A instauração da Tomada de Contas Especial, mesmo
diante de todas as dificuldades enfrentadas pelo município, vem com escopo de sanar todas as irregularidades possivelmente encontradas, bem como elidir o dano
possivelmente encontrado, firmando compromisso com
os princípios da Administração Pública, sobretudo, a Supremacia do Interesse Público.
Diante das razões acima expostas, a Comissão precisou
ser alterada três vezes, tendo a última alteração ocorrida em 19 de junho de 2018, conforme pode ser comprowww.tce.es.gov.br

vado nos Decretos anexos, ressaltando que a mesma encontra-se na iminência de ser novamente alterada em face de um dos membros encontrar-se de licença médica
e também não possuir o conhecimento técnico necessário, ou seja, mais uma vez, os trabalhos serão atravancados, não por falta de interesse do município, mas por razões extrínsecas e difíceis de contornar.
Além disso, o trabalho a ser realizado envolve a verificação de todas as contas bancárias da Prefeitura em um
período de O 110112009 até 31/12/2012, análises relacionadas a registros de despesas, receitas e consignações em pagamento de tais contas, o que evidencia o
grande volume de material a ser analisado, conforme
fluxo de caixa contábil em anexo, revelando-se extenuante e vultoso para a quantidade de servidores disponíveis a compor a presente Comissão.
Após análise dos argumentos apresentados pelo Prefeito Municipal, entendo justificado o pedido de dilação
de prazo, tendo em vista a demonstração de razões suficientes, em especial o escopo da Tomada de Contas Especial envolver a análise de considerável material a ser
verificado.
Ante o exposto, obedecidos todos os trâmites processuais e legais, subscrevendo, o entendimento técnico e do
Ministério Público de Contas, VOTO no sentido de que o
Colegiado aprove a seguinte deliberação que submeto à
sua consideração.
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Relator
1. DELIBERAÇÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, DECIDEM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão colegiada, ante as razões expostas pelo relator, em:
1.1. Excluir do item 2 da Decisão 1832/2017, prolatada
nos autos do Processo TC 3723/2014, as seguintes conTerça-feira, 13 de novembro de 2018
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tas bancárias:

Conta 122 - TRANSPORTE ESCOLAR-CONVENIO 066/2009

0329111-94 -AQUISIÇÃO DE MAQUINAS

• 001-BANCO DO BRASIL

Conta 126 - 16.815.599-CONVENIO SEAG 053/2009-PONTE NA LOCALIDADE DE LUZITÂNIA

Conta 148-18.307.306-PMJM/SEASTDH-CONVENIO N°
009/2011

Conta 127 - 16.894.503 - CONVENIO 106/2009 - CASA DE
AMPARO “MARIA BOSSOES LANNES”

Conta 151 -10.325-1 -CONTRATO DE REPASSE 032911194 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS

Conta 128 - 17.075.888 - CONVENIO 064/2009 - CRAS
CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL

Conta 152-013.00010287-5-CONTRATO DE REPASSE
0332497-19-AQUISIÇÃO DE 01 TRATOR AGRICOLA EQUIPADO COM LAMINA DIANTEIRA

Conta 51-11.857-5-COTA MUNICIPAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO
Conta 53 -12.142-8 -PNATE -PROGRAMA NACIONAL DE
TRANSPORTE ESCOLAR
Conta 141-20.007-7-PDDE-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA Conta 150-20.936-8-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE Conta 170-22.390-5 -PAR-PLANO DE AÇÃO ARTICULADA-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO, PROJETOR, MOBILIÁRIO E ÔNIBUS PRONACAMPO Conta 177-22.942-3-MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL TRANSF. DIRETA-APOIO A CRECHES
• 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Conta 32 - 006.00394000-3 -PNAE-MERENDA ESCOLAR
Conta 47-006.00440031-2-PNAE CRECHE-PNAC
Conta 116-006.00672001-2-PNATE
Conta 120-006.00672005-5-PMJM-MERENDA ESCOLAR
• 021 - BANCO BANESTES E 001 -BANCO DO BRASIL
Conta 97 - 11.634.425 -CONVENIO 231/06 -CONCLUSÃO
DA ESCOLA DE ENSINO ESPECIAL
Conta 65-6.281.612-CONVENIO MUNICIPALIZAÇÃO
Conta
100-14.789-3-PMJM/FUNASA
586/2006 (saldo devolvido em 2012)

CONVENIO

Conta 114-12.740.841-PRONAF CAPIXABA 2007
Conta 117 -13.007.273 -CONVENIO SEDURB - PAVIMENTAÇÃO BOA ESPERANÇA
Conta 118-12.943.320-CONVENIO SAMARCO
• 021-BANCO BANESTES, 001-BANCO DO BRASIL e 104CEF
Conta 20-2.942.506-TRANSPORTE ESCOLAR
Conta 119 -12.967.949 -CONVENIO 197/08 CONSTRUÇÃO DE 30 CASAS POPULARES

Conta 129 - 16.894.578-CONVENIO
10112009-CASA DE PASSAGEM

SETADES

Conta 130-17.602.871-SESPORT LEI PELÉ

Conta 153-006.00672006-3-caminho DA ESCOLA-ÔNIBUS ESCOLARES PTC

Conta 131-17.463.159-CONVENIO SEDURB 090/2009-INFRA-ESTRUTURA DE ESGOTO, DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO NO BAIRRO BOA ESPERENÇA

Conta 154 -17.973.827 -CONST. VESTIÁRIO E CANTINA QUADRA POLIESPORTIVA BARRA LIMA-CONVENIO
46/2011

Conta
132-16.871.105-CONVENIO
068/2009-QUALIFICAÇÃO SOCIAL

Conta 155-20.001.277-PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE

SETADES

Conta
133-17.408.410-CONVENIO
SETADES
259/2009-BENEFICIOS EVENTUAIS (AUXILIOS NATALIDADE E FUNERAL)

Conta 156-20.001.038-BENEFÍCIOS EVENTUAIS

Conta 134 -17.859.083 -FUNCOP -FUNDO DE COMBATE
À POBREZA E DESIGUALDADES SOCIAIS

Conta 161-21.176.813-PB FIXO PROGRAMA INCLUIR

Conta 137-17.697.624-CONVENIO COMPRA DIRETA

Conta 169-21.048.582-PISO BÁSICO FIXO-CRAS

Conta
138-17.974.346-CONVENIO
SEAG
068/2010-AQUISIÇÃO DE VEICULO UTILITÁRIO

N°

Conta 139-18.058.297-CONVENIO N° 075/2010-CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY
Conta 140-16.952.277-RETORNO AO SONHO-SEMDES
Conta 143-20.587-7-CONVENIO-PREVENÇÃO DE ENCHENTES-TERMO DE COMPROMISSO 99/2011
Conta 145-647.055-5-PAVIMENTAÇÃO RUA AGOSTINHO
BREDA
Conta 146-006.00000122-7-CONTRATO DE REPASSE
0332497-19-AQUISiÇÃO DE TRATOR AGRICOLA EQUIPADO COM LAMINA DIANTEIRA
Conta 147 -006.00647097-0 -CONTRA TO DE REPASSE
www.tce.es.gov.br

Conta 157-21.048.657-PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE Conta 160-21.048.632 -BENEFÍCIOS EVENTUAIS
Conta 168-21.255.396-SEDU-TRANSPORTE ESCOLAR
Conta 171-21.563.812-FUNCOP
Conta 172-20.056.818 -CONVENIO 092/2012 SEDURB-PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM BAIRRO SANTA CLARA
Conta 20 do FMS -17.166.208 -CONVENIO 145/2009
-AQUISIÇÃO DE VEICULO P ATEND. SECRETARIA DE SAÚDE
Conta 24 do FMS -19.597.723 -PMJM/AQUISIÇÃO DE
EQUIPAMENTOS DE INFORMA TICA.
1.2. DEFERIR a prorrogação, por mais 90 (noventa) dias,
contados a partir da publicação da presente deliberação, do prazo concedido ao Prefeito Municipal de Jerônimo Monteiro na Decisão 1832/2017, para que encaminhe o processo de Tomada de Contas Especial a esta
Corte de Contas.
Terça-feira, 13 de novembro de 2018
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2. Unânime.
3. Data da Sessão: 31/10/2018 – 37ª Sessão Ordinária da
Primeira Câmara.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiro: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
(presidente/relator) e Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun;
4.2. Conselheiros substitutos: Márcia Jaccoud Freitas
(em substituição).
5. Membro do Ministério Público Especial de Contas: Heron Carlos Gomes de Oliveira.
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
Presidente
Decisão 02969/2018-5
Processo: 07700/2018-1
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
UG: PMG - Prefeitura Municipal de Guarapari
Relator: Márcia Jaccoud Freitas
Responsável: EDSON FIGUEIREDO MAGALHAES
Terceiro interessado: C LORENZUTTI PARTICIPACOES LTDA
Representante: MINISTERIO PUBLICO DE CONTAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Procuradores: ALCURE, PEREIRA & PUPPIM ADVOGADOS (CNPJ: 05.131.637/0001-30), WANDERSON GONCALVES MARIANO (OAB: 11660-ES), ADRIESLEY ESTEVES DE ASSIS (OAB: 14596-ES), ALVARO AUGUSTO LAUFF
MACHADO (OAB: 15762-ES), FABIO NEFFA ALCURE (OAB:
12330-ES), ALEXANDRE PUPPIM (OAB: 8265-ES), MARCUS FELIPE BOTELHO PEREIRA (OAB: 8258-ES)
REPRESENTAÇÃO – CONHECIMENTO – MEDIDA CAUTELAR INDEFERIDA – SUBMISSÃO DO FEITO AO RITO OR-

DINÁRIO – DEFERIR A CONDIÇÃO DE TERCEIRO INTERESSADO PARA A EMPRESA C LORENZUTTI PARTICIPAÇÕES LTDA. – EXPEDIR COMUNICAÇÃO DE DILIGÊNCIA
– NOTIFICAR O TERCEIRO INTERESSADO –CIENTIFICAR
A REPRESENTANTE
Trata-se de Representação, com pedido cautelar, apresentada pelo Ministério Público de Contas, denunciando
possíveis irregularidades no aumento da tarifa de transporte público coletivo, concedido pela Prefeitura Municipal de Guarapari, por meio do Decreto n.º 107/2018,
publicado em 19 de fevereiro de 2018, sob a responsabilidade do Sr. Edson Figueiredo Magalhães, Prefeito Municipal.
Na Petição Inicial n.º 00316/2018-3, o representante
pleiteia a suspensão cautelar da eficácia do Decreto n.
107/2018, tendo em vista a sua nulidade, decorrente da
violação aos princípios da legalidade, motivação, transparência, publicidade e modicidade, em especial, quanto
à ausência de comprovação da necessidade do aumento,
dos critérios de reajuste, dos custos do serviço e da adequação do novo valor da tarifa, dentre outros motivos.
Inicialmente, nos termos da Decisão Monocrática n.º
01609/2018-3, determinei a notificação do responsável,
para que encaminhasse, no prazo de 05 dias, cópia integral dos procedimentos que resultaram na edição do Decreto n.º 107/2018, bem como razões prévias acerca dos
questionamentos apresentados na exordial.
Devidamente notificado, o Sr. Edson Figueiredo Magalhães encaminhou suas razões (Resposta de Comunicação n.º 00878/2018-8), bem como documentação
de apoio (Peças Complementares n.º 19389/2018-1 a
19392/2018-1).
Nesse ínterim, a empresa concessionária do serviço de
transporte público, C Lorenzutti Participações Ltda., requereu a sua admissão no processo, na condição de terceiro interessado (Petição Intercorrente n.º 01656/2018-8).
Submetidos os autos à análise técnica, o Núcleo de Conwww.tce.es.gov.br

trole Externo de Regimes Especiais – NRE, por meio da
Manifestação Técnica n.º 01183/2018-1, sugeriu o (i)
conhecimento da representação; (ii) o indeferimento da
tutela cautelar, uma vez que não evidenciou a presença
dos pressupostos autorizativos; (iii) a submissão do feito
ao rito ordinário; (iv) a expedição de comunicação de diligência ao responsável, Sr. Edson Figueiredo Magalhães,
para que apresente a planilha detalhada que serviu de
referência para a licitação, conforme Anexo XI do Edital
da Concorrência n.º 2/2016; (v) o deferimento do pedido de ingresso da empresa C Lorenzutti Participações Ltda. na condição de terceiro interessado; e (vi) a notificação da concessionária para que apresente a planilha detalhada que serviu de referência para a licitação, conforme Anexo XI do Edital da Concorrência n.º 2/2016.
É o relatório.
Inicialmente, entendo por atendidos os requisitos de admissibilidade prescritos nos artigos 94 e 101, parágrafo
único, da Lei Complementar n.º 621/2012, referentes à
legitimidade ativa, clareza, indícios de prova, informações mínimas sobre o fato, autoria, circunstâncias e elementos de convicção, bem como à identificação do pleiteante, constatando que o feito encontra-se apto a ser
recebido e processado por este Tribunal.
No mérito, corroboro integralmente com a conclusão
técnica e adoto como razões de decidir os fundamentos expostos na Manifestação Técnica n.º 01183/2018-1
abaixo transcritos:
3 – PRESSUPOSTOS DA MEDIDA CAUTELAR
Nos termos do art. 376 do RITCEES, são pressupostos essenciais para a concessão de medidas cautelares a ocorrência simultânea de: a) fundado receio de grave lesão
ao erário ou a direito alheio (fumus boni iuris); e b) risco
da ineficácia da decisão de mérito (periculum in mora).
Em relação ao fumus boni iuris, o ponto central da argumentação apresentada pelo MP de Contas é o de que o
procedimento para a definição do percentual de reajusTerça-feira, 13 de novembro de 2018
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te a ser aplicado sobre a tarifa não obedeceu à princípios
básicos da administração pública, nos seguintes termos:
[...] está exaustivamente comprovado que inexistem estudos, critérios reais e concretos, atingindo o seu ápice
com a total ausência de transparência nos dados e cálculos para se chegar à tarifa técnica do transporte público, havendo aumento ilegal e injustificado à significativa parcela de usuários que mais utilizam o serviço. O aumento iníquo e abusivo está acima da inflação do último
período, acentuando os efeitos deletérios da atual conjuntura. (grifo nosso)
Os indícios de irregularidades que acompanham a representação evidenciam a inexistência de transparência de
informações nas planilhas que demonstrem efetivamente a necessidade do reajustamento, tampouco foi respeitada a mais variada gama de normas e princípios que determinam ampla divulgação dos critérios de reajuste e
de seus elementos. É necessário que os responsáveis realizem estudos sérios e fundados para tal mister. Na forma realizada, sem indicar os mínimos vetores, é ilegal
o reajuste formulado, convergindo em sérios indícios de
ato de improbidade administrativa.
Compulsando os autos e toda documentação juntada, é
possível verificar que o procedimento de aferição do percentual de reajuste realizado pela Prefeitura de Guarapari realmente é frágil, não contemplando uma demonstração robusta da variação de cada componente do preço.
Porém, apesar dessa fragilidade e atecnicidade na definição do reajuste da tarifa do transporte público municipal
de Guarapari, não é possível afirmar que o percentual de
reajuste adotado foi superior ao devido, e nem que esse
valor seria o proposto pelo MPC, de R$ 2,80.
Para se afirmar isso é necessária a análise da variação
de cada item constante na planilha apresentada na licitação. Entretanto, não foi verificada, na documentação
juntada, a planilha que serviu de referência para a licitação.

Destaca-se que o item 14.3.1 do edital da licitação estabelece que o cálculo da tarifa será revisado, conforme
planilha detalhada “inserida no Anexo XI do Edital”.
O Anexo XI, por sua vez, estabelece a obrigatoriedade
de utilização da planilha anexa ao edital, nos seguintes
termos:
Não haverá tarifa a ser utilizada como referência para realização do certame, contudo observará os preços e insumos que compõem planilha em anexo.
Assim, conclui-se que a planilha constante como anexo
do edital de licitação, e que serviu como referência para
a composição dos preços, é elemento basilar para a análise da conformidade dos reajustes realizados.
Isto posto, verifica-se que, em relação à possibilidade de
grave lesão ao erário ou a direito alheio, não há comprovação, inequivocamente que a tarifa está superdimensionada.
Nesse sentido, entende-se que não restou demonstrado
fumus boni iuris da suposta irregularidade apontada pelo Representante.
4 - PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Diante do exposto, submeto a consideração superior a
seguinte proposta de encaminhamento:
– Conhecer e receber esta representação, na forma dos
arts. 177 c/c 181 do Regimento Interno do TCEES - RITCEES (aprovado pela Resolução TC 261, de 4 de junho de
2013);
– Indeferir a medida cautelar pleiteada, visto que não
restaram demonstrados os pressupostos para sua concessão, dando-se ciência à parte e permitindo a sua oitiva, quanto à decisão do TCEES, nos termos do art. 307,
§ 3º, do RITCEES;
– Determinar que os presentes autos sigam sob o rito ordinário, face à ausência dos pressupostos constantes do
artigo 306 do RITCEES;
- Expedir, com fulcro no art. 358, II, do RITCEES, COMUwww.tce.es.gov.br

NICAÇÃO DE DILIGÊNCIA ao responsável, Senhor EDSON
FIGUEIREDO MAGALHÃES, Prefeito Municipal de Guarapari, para que apresente a planilha detalhada que serviu
de referência para a licitação, conforme Anexo XI do Edital da Concorrência 2/2016;
– Dar CIÊNCIA ao responsável supramencionado que o
descumprimento da comunicação de diligência acima
pode ensejar multa, nos termos do art. 389, IV, VI e § 1º,
do RITCEES;
– Deferir o pedido de admissão da concessionária no
processo, como terceiro interessado;
– Notificar a concessionária para que apresente a planilha detalhada que serviu de referência para a licitação,
conforme Anexo XI do Edital da Concorrência 2/2016”.
Ante o exposto, acompanhando o entendimento da área
técnica, VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a
minuta de deliberação que submeto à apreciação.
Em 17 de outubro de 2018.
MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Conselheira Substituta
1.DELIBERAÇÃO:
DECIDEM os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pela relatora, em:
1.1. Conhecer da Representação, uma vez que atendidos os requisitos de admissibilidade prescritos nos artigos 94 e 101, parágrafo único, da Lei Complementar nº
621/2012;
1.2. Indeferir a medida cautelar pleiteada, uma vez que
ausentes os requisitos autorizativos;
1.3. Submeter o feito ao rito ordinário;
1.4. Expedir, com fulcro no art. 358, II, do RITCEES, COMUNICAÇÃO DE DILIGÊNCIA ao Sr. Edson Figueiredo
Magalhães, Prefeito Municipal de Guarapari, para que
apresente, no prazo de 15 dias, a planilha detalhada que
Terça-feira, 13 de novembro de 2018
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serviu de referência para a licitação, conforme Anexo XI
do Edital da Concorrência nº 002/2016, alertando que o
descumprimento da comunicação de diligência pode ensejar multa, nos termos do art. 389, IV, VI e § 1º, do RITCEES;
1.5. Deferir o ingresso da empresa C Lorenzutti Participações Ltda. no feito, na condição de terceira interessada;
1.6. Notificar a empresa C Lorenzutti Participações Ltda.
para que apresente, no prazo de 15 dias, a planilha detalhada que serviu de referência para a licitação, conforme
Anexo XI do Edital da Concorrência 2/2016
1.7. Cientificar a representante da presente decisão, nos
termos do art. 307, §7º, do RITCEES.
2. Sem divergência, absteve-se de votar, por suspeição, o
conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun;
3.Data da Sessão: 07/11/2018 – 38ª Ordinária da 1ª Câmara;
4.Especificação do quórum:
4.1 Conselheiros: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
(presidente).
4.2. Conselheiros substitutos: Márcia Jaccoud Freitas
(em substituição) e Marco Antonio da Silva (convocado).
5.Membro do Ministério Público Especial de Contas: Heron Carlos Gomes de Oliveira.
Conselheiro Sebastião Carlos Ranna de Macedo
Presidente
www.tce.es.gov.br
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2 a CÂMARA

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

Decisão 02871/2018-1
Processo: 04994/2007-7
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Auditoria
Exercício: 2003
UG: PMMF - Prefeitura Municipal de Marechal Floriano
Relator: Domingos Augusto Taufner

Conselheiros-substitutos
João Luiz Cotta Lovatti

Ministério Público Especial de Contas

Responsável: JOAO CARLOS LORENZONI
Interessado: UMBERTO MESSIAS DE SOUZA
Procuradores: GREGORIO RIBEIRO DA SILVA (OAB:
16046-ES), ALTAMIRO THADEU FRONTINO SOBREIRO
(OAB: 15786-ES)
FISCALIZAÇÃO AUDITORIA – DANO AO ERÁRIO –
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – DECISÃO TC
09/2018 – SOBRESTAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER:
RELATÓRIO
Trata o presente processo de Relatório de Auditoria Especial nº 06/2007, em cumprimento ao Plano de Auditoria nº 196/2007, realizado na Prefeitura Municipal de
Marechal Floriano.

SESSÕES
Quartas-feiras às 10 horas

Verifico que é matéria de debate nestes autos a imposição de dano ao erário, bem como há incidência da prescrição da pretensão punitiva.
É o relatório.
www.tce.es.gov.br

Fundamentação
Inicialmente, cumpre ressaltar que Supremo Tribunal Federal decidiu, à luz do artigo 37, § 5º, da Constituição
Federal, serem imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado
na Lei nº 8.429/92, Lei de Improbidade Administrativa.
E tramitam nessa Corte de Contas vários processos, de
diferentes jurisdicionados, em situação semelhante a
tratada nos presentes autos qual seja, imposição de dano ao erário e prescrição da pretensão punitiva.
Nesses processos, a análise de mérito está fundada em
questionamentos acerca do dolo ou má fé dos atos praticados pelos gestores jurisdicionados dessa Corte de Contas.
Acerca do tema, é cediço que a Suprema Corte brasileira no julgamento do Recurso Extraordinário 852.475, decidiu, à luz do artigo 37, § 5º, da Constituição Federal,
serem imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei nº
8.429/92, Lei de Improbidade Administrativa.
Dessa forma, há necessidade de esclarecimento acerca
da possível incidência da tese de repercussão geral lançada pelo Supremo Tribunal Federal aos processos em
trâmite neste Tribunal, em que há imposição de dano
causado ao erário, com a prescrição da pretensão punitiva relativamente as demais penalidades.
Ademais, outro ponto importante para apreciação dos
autos é publicação do acórdão referente ao referido recurso extraordinário da Suprema Corte, afim de que sejam conhecidos os fundamentos da respectiva decisão;
O Plenário deste Tribunal de Contas, por intermédio da
Decisão TC-09/2018 corroborou sugestão do Procurador
de Contas, no sentido de sobrestar os processos que,
embora prescritos relativamente a aplicação das demais
penalidades, estejam em trâmite no âmbito desta Corte para imputação de ressarcimento, até a publicação do
acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal, quanTerça-feira, 13 de novembro de 2018
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do do julgamento do Recurso Extraordinário 852.475, o
qual fixou a tese: são imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa.
Dessa forma, a fim de evitar decisões conflitantes com o
entendimento da Suprema Corte, entendo que ser cabível o sobrestamento deste processo até a publicação do
acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do Recurso Extraordinário 852.475.
Ante todo o exposto, obedecidos todos os trâmites processuais e legais, VOTO por que seja adotada a deliberação que ora submeto à apreciação deste Colegiado.
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Relator
1. DELIBERAÇÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, DECIDEM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as
razões expostas pelo Relator, em:
1.1. SOBRESTAR estes autos, que embora prescritos relativamente a aplicação das demais penalidades, estão em
trâmite no âmbito desta Corte para imputação de ressarcimento, até a publicação do acórdão proferido pelo
Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do Recurso Extraordinário 852.475.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 24/10/2018 – 36ª Sessão Ordinária da
Segunda Câmara.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Domingos Augusto Taufner (presidente/relator) e Rodrigo Coelho do Carmo;
4.2. Conselheiro substituto: João Luiz Cotta Lovatti.
5. Membro do Ministério Público Especial de Contas:
Luis Henrique Anastácio da Silva.
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
No exercício da Presidência

Decisão 02873/2018-9
Processo: 05717/2018-3
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
UG: PMSM - Prefeitura Municipal de São Mateus

Em síntese, a empresa representante alega a existência
de graves irregularidades no procedimento licitatório citado, quais sejam:
Adoção de sistema de sistema de registro de preços incompatível com o objeto a ser licitado;

Relator: Rodrigo Coelho do Carmo

Divergência de preços globais para os lotes I e II (item
6.2.6 do edital e arquivo de planilha orçamentária base);

Responsável: RENATA ZANETE, DANIEL SANTANA BARBOSA, JOSE CARLOS DO VALLE ARAUJO DE BARROS

Obrigação de declaração de visita técnica (item 17.4.1,
alínea “c” e 18.2 do termo de referência);

Representante: DUTO ENGENHARIA LTDA

Exigência de licença ambiental de operação ou autorização ambiental (item 17.4.2, alínea “a” do termo de referência);

Terceiro interessado: MAR & SOL SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI, STYLLO CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA
Procuradores: BERNARDO AZEVEDO FREIRE (OAB:
25686-ES), FELIPE CASTRO LOPES (OAB: 24924-ES), FELIPE NASCIMENTO BERNABE (OAB: 14776-ES), JOAO PEREIRA GOMES NETTO (OAB: 13411-ES), LUIZA SIMOES FERNANDES DE OLIVEIRA (OAB: 30065- ES), RAQUEL
GONSALVES FREIRE (OAB: 27020-ES), VITOR SEABRA SEIXAS PINTO (OAB: 16056-ES)
REPRESENTAÇÃO – RATIFICAR DECISÃO MONOCRÁTICA
Nº 1722/2018 – CONCEDER MEDIDA CAUTELAR
O EXMO. SR. CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO:
RELATÓRIO:
Tratam os presentes autos de Representação, protocolizada nesta Corte de Contas, pela empresa Duto Engenharia Ltda. em face do edital de Concorrência Pública
nº 001/2018, promovido pela Prefeitura Municipal de
São Mateus, questionando possíveis irregularidades na
realização do certame, cujo o objeto é o Registro de Preços para contratação de empresa de engenharia em regime de empreitada por preço unitário, com material,
mão-de-obra, do tipo menor preço por lote, destinado
a execução de serviços de pavimentação em blocos de
concreto e asfáltica e calçada cidadã no município.
www.tce.es.gov.br

Composição insuficiente (item 1.7.4, calha de concreto
em “v” da planilha orçamentária);
Exigência de certidão negativa de débito junto ao IBAMA
(Item 17.4.1, alínea “a” e 17.4.2, alínea “c” do termo de
referência)
Apresentação de planilha de preços única para todos os
lotes.
Recebidos os autos, o relator à época, decidiu notificar
o Prefeito Municipal, Sr. Daniel Santana Barbosa, o Secretário Municipal de Obras, Infraestrutura e Transporte, Sr. José Carlos do Valle Araújo de Barros, e a Presidente da CPL, Sra. Renata Zanete, para prestarem informações e encaminharem cópia integral do processo de
contratação.
Devidamente notificados, os responsáveis apresentaram
justificativas e documentação.
Em seguida, o relator encaminhou os autos para análise
técnica. Por meio da Manifestação Técnica 00992/20181, a SecexEngenharia – Secretaria de Controle Externo
de Engenharia e Meio Ambiente, após análise das argumentações trazidas pelo representante, manifestou-se,
conclusivamente, no sentido de que seja determinado,
cautelarmente, a suspensão da Concorrência Pública nº
01/2018 na fase em que se encontrar, abstendo-se de asTerça-feira, 13 de novembro de 2018
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sinar o contrato ou dar prosseguimento à execução contratual.
Verificando as argumentações dos responsáveis, a equipe técnica avaliou os pontos trazidos em sede da peça
inicial da Representação, e por corroborar com os fundamentos técnicos e jurídicos apresentados na precitada
manifestação técnica, analisei somente os que motivaram o juízo decisório do presente processo.
Dessa forma, fundamentei minha decisão nos seguintes
termos:
USO DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PARA A CONTRATAÇÃO EM FOCO:
Verificou-se que o sistema de Registro de Preços adotado
no procedimento licitatório referente ao edital da Concorrência Pública nº 001/2018 não foi adequado, por violar a Lei nº 8.666/1993 e a Lei nº 10.520/2002.
Pois bem. Em relação à adoção do sistema de Registro de
Preço para obras e serviços de engenharia, há entendimentos divergentes na doutrina, o que gera certa dificuldade para os que operam com licitação pública.
É sempre necessário avaliar a utilização do sistema de
registro de preços em relação às obras e aos serviços de
engenharia, sob o foco da natureza do serviço e de sua
complexidade, pois a grande maioria das obras e muitos serviços de engenharia se revestem de características
específicas, diferenciadas, que se distanciam das vantagens da adoção do sistema de Registro de Preços.
Sob tal ótica, o SRP é seguramente cabível para às obras
e serviços de engenharia de menor complexidade, que se
revestem de características mais simples, neste sentido,
ressalto entendimento dirigido pelo Tribunal de Conta da
União, por meio do Acórdão nº 296/2007 – Segunda Câmara (Relator: Benjamin Zymler):
“Representação. Licitação. Contratação de Serviços de
engenharia não comuns mediante pregão ou sistema de
registro de preços. Impossibilidade. Determinação.
Carece de amparo legal a utilização da modalidade lici-

tatória denominada pregão ou a utilização de sistema de
registro de preços objetivando a contratação de empresa para execução de obras e serviços não comuns de engenharia.
(...)
Voto
Nessas circunstâncias, tenho que o SRP seria inaplicável
à presente situação, vez que o objeto da licitação consiste, em realidade, na contratação de empresa para execução de obras de engenharia. Assim, considero previstas
nos incisos do art. 2º do Decreto nº 3.931/2001 para a
utilização do SRP, bem como a falta de previsão legal para a contratação de obras, por meio dessa sistemática. ”
Nesse prisma, a equipe técnica ressalta que mesmo havendo previsão em decreto municipal sobre a possibilidade de utilização do SRP para obras e serviços de engenharia, como ocorre no Município de São Mateus, há
condições que precisam ser observadas, conforme estabeleceu o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais
em resposta à Consulta nº 732557, que ora transcrevo,
em parte:
“Consulta. Inclusão de pequenas obras no sistema de registro de preços. Quanto à possibilidade de inclusão na
regulamentação municipal do sistema de registro de preços dos serviços comuns e de engenharia ou obras de pequena complexidade, tal matéria é assaz controvertida,
devido à interpretação literal da norma do art. 15, II, da
Lei 8.666/93, no sentido de que somente as compras poderiam se realizar pelo sistema de registro de preços. (...)
atualmente, prevalece a interpretação sistemática do referido dispositivo legal, tendo em vista que o sistema de
registro de preços foi criado para conferir efetividade aos
princípios constitucionais da eficiência e da economicidade. O seu uso não pode ficar restrito às compras, deve ser estendido à contratações de outra natureza, como os serviços e eventualmente, obras. Segundo o mestre Marçal Justen Filho (...): ‘O grande problema do registro de preços é a ausência de definição precisa e exawww.tce.es.gov.br

ta das contratações futuras. Mas essa dificuldade não
se põe apenas quanto a serviços. Trata-se de obstáculo
que, se fosse insuperável, conduziria à vedação absoluta à utilização do sistema. (...) Afasta-se, ademais, o argumento que (...) dizia que o registro de preços era solução apropriada apenas para compras porque os serviços eram atendidos pela via da prorrogação contratual prevista no art. 57, inc. II. Deve-se reconhecer a debilidade da construção, eis que as necessidades enfrentadas
por via do registro de preços nem sempre correspondem
àquelas que produziriam o instituto da prorrogação contratual. Algumas necessidades permanentes e contínuas
podem ser satisfeitas através de prorrogação de contratos. Mas há situações diversas, em que a dimensão dos
serviços é impossível de ser determinada de antemão e a
aplicação da regra do art. 57, II, não é suficiente para assegurar ao Estado o desempenho satisfatório e eficiente
de suas funções. A sistemática do registro de preços possibilita uma atuação rápida e imediata da Administração Pública, com observância ao princípio da isonomia
e garantindo a persecução objetiva da contratação mais
vantajosa. Sem o registro de preços na área de obras e
serviços, a Administração será constrangida a optar por
solução mais vagarosa e menos satisfatória. Essa não é
a vontade da Lei nº 8.666’. (...) A regulamentação municipal do sistema de registro de preços poderá incluir
a execução de obras e serviços comuns de engenharia,
desde que satisfeitos os critérios de divisibilidade do
objeto, imprevisibilidade da demanda e que esta seja
repetida e rotineira para a Administração Pública, observados, ainda, os princípios que regem as licitações”.
(TCE/MG, Consulta nº 732557, Rel. Conselheiro Eduardo
Carone Costa, j. em 11.06.2008.) – Negritou-se.”
Assim, por corroborar com entendimento defendido pela equipe técnica desta Casa, permito-me a transcrever
parte das argumentações trazidas, a fim de torná-las integrante da presente decisão, notadamente no que se refere à complexidade do serviço contratado, in verbis:
Terça-feira, 13 de novembro de 2018
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“O procedimento licitatório em questão abarca uma gama de serviços de engenharia, como recapeamento asfáltico, pavimentação com blocos de concreto, serviços
de drenagem e calçada cidadã. Apesar da menção editalícia do termo “Projetos”, em análise à cópia do Processo Administrativo da contratação trazido aos autos,
bem como no site do município, não foram localizados
projetos nem desenhos técnicos com detalhamento dos
serviços, mas tão somente termo de referência e memorial descritivo.
Como justificativa para a contratação consta:
4.1. Justifica-se a presente contratação em decorrência
das demandas existentes ao longo do município no que
tange a manutenção de estradas e caminhos municipais, cuja necessidade de manutenção cresceu consideravelmente em virtude das fortes chuvas.
4.2. Por outro lado, é importante ressaltar que no município em razão de seu ascendente crescimento, muitas ruas encontram-se desprovida de tal infraestrutura (pavimentação), ruas importantes no que tange a
tráfego de veículos leves e pesados, as quais devem ser
atendidas com a pavimentação, oferecendo assim melhores condições de trafegabilidade, segurança e conforto aos seus usuários.
4.3. Também ressaltamos que vários prédios, praças e
locais públicos encontram-se em desacordo com as normas legais, pois até a presente data não foram contemplados com calçadas cidadãs.
4.4. Tais obras serão executadas em diversos bairros pertencentes a esta municipalidade de acordo com o planejamento realizado a posteriores, obedecendo a diversos
quesitos de prioridades de acordo com cada local.
4.5. Sendo assim, considerando não haver neste momento da contratação a definição das localidades que
serão atendidas pelo contrato a ser celebrado, foi considerado uma estimava do quantitativo dos serviços básicos para resolução de problemas rotineiros que afetam

o município.
4.6. Salienta-se ainda que a municipalidade não dispõe
de força de trabalho própria bem como equipamentos
necessários para realização de tais serviços, sendo necessário sua contratação.
O que se depreende dos documentos é que a falta de
previsibilidade do objeto em tela está ligada a ausência
de planejamento municipal e de projeto básico completo e não por conta da imprevisibilidade característica
para o uso do SRP. Trata-se de serviços que demandam
controle técnico de execução, inclusive, com realização
de ensaios específicos, além de execução pautadas em
especificações técnicas de serviços de pavimentação, variável de acordo com o local e solo de fundação.
Como exemplo, podemos indicar serviços típicos de
obras de pavimentação, como, por exemplo, a base do
pavimento, que requer estudo do solo e definição caso
a caso. Bem verdade, salvo exceções, os serviços listados são todos de engenharia e não são apropriados para
uso do mecanismo de Registro de Preços – destacou-se.”
Dessa forma, concluiu-se que à utilização do sistema de
Registro de Preços é admissível para obras, mesmo que
em licitações na modalidade de concorrência, desde que,
tratem-se de serviços de menor complexidade, que se
demonstrem uniformes, padronizados, o que pode gerar
enormes benefícios para a municipalidade, como economicidade e agilidade na resolução da demanda.
Todavia, in casu, corroboro com a análise técnica no sentido de o procedimento de Registro de Preços não é adequado para a presente contratação.
COMPOSIÇÃO INSUFICIENTE PARA O ITEM 1.7.4, CALHA
DE CONCRETO EM “V”, INDICADO NA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
De acordo com o apontamento técnico, observa-se a ausência de previsão do serviço de forma para a fabricação
in loco da calha de concreto em “v”, pois conforme descrito pela empresa representante, a planilha orçamenwww.tce.es.gov.br

tária apresentada pela Municipalidade no item 1.7.4 do
edital não identificou a previsão do subitem forma para
a execução das calhas em concreto, inviabilizando a sua
futura execução, conforme pretendido no objeto contratual.
Assim, apreendeu a equipe técnica que houve infringência ao inciso II do art. 7º da Lei 8.666/1993, por ausência de composição de custos, comprometendo a elaboração da proposta de preços e da própria execução contratual, conforme entendimento da Súmula 258 do TCU,
que assim dispõe:
“As composições de custos unitários e o detalhamento
de encargos sociais e do BDI integram o orçamento que
compõe o projeto básico da obra ou serviço de engenharia, devem constar dos anexos do edital de licitação e das
propostas das licitantes e não podem ser indicada mediante o uso da expressão “verba” ou de unidades genéricas.”
Expõe a equipe técnica, que quando se analisa superficialmente a planilha orçamentária elaborada pela Administração, constata-se que todos os serviços listados tiveram por base tabelas referenciais reconhecidas por este Tribunal, como as elaboradas pelo DERES, IOPES (ITUFES) e SINAPI. Assim, de início pode-se afirmar que todos
os serviços listados continham suas respectivas composições de preços, o que, descarta afirmar, de modo geral, a
não existência das composições de custos unitários.
Avaliou ainda, que restaram dúvidas sobre a previsão
dos gabaritos de madeiras mencionados e das juntas de
dilatação de cimento asfáltico. Isto por que não constam
nos documentos disponibilizados pelos responsáveis o
detalhamento dos levantamentos de serviços e demais
considerações. Também se verificou que não há projetos
que detalhem os elementos de drenagem, o que seria
importante para sanar estes tipos de dúvidas.
Assim, entendeu que as alegações da representante
quanto a insuficiência de composições de serviços, numa análise preambular, são procedentes o que corroboTerça-feira, 13 de novembro de 2018
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ro com a equipe técnica.
EXIGÊNCIA DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO JUNTO
AO IBAMA:
Apurou a área técnica desta Corte de Contas, que conforme estabelece a Instrução Normativa 06/2013 do IBAMA, o cadastro técnico do Instituto é registro obrigatório para todas as pessoas físicas e jurídicas que realizam
atividades potencialmente poluidoras e utilizadoras de
recursos ambientais, listadas nas tabelas de atividades
CTF/APP, dentre as quais, as relacionadas à usina de asfalto, rodovias e outras construções de obras civis.
No sítio do IBAMA, no que se refere ao certificado de regularidade junto ao órgão, há a seguinte instrução:
Certificado de Regularidade (CR)
O Certificado de Regularidade é a certidão pela qual o
Ibama atesta que os dados da pessoa inscrita estão em
conformidade para com as obrigações decorrentes do
Cadastro, referentes às atividades sob controle e fiscalização do Ibama. Ele está previsto na Instrução Normativa nº 6, de 2013.
É a própria pessoa que emite seu Certificado, fazendo login com sua senha ou certificado digital.
Esse documento tem sido cobrado:
• Em processos de licitações públicas
• Em processos de licenciamento ambiental estadual
• Em financiamentos por bancos públicos
• Em alguns processos de certificação ambiental.
ATENÇÃO: O Certificado de Regularidade não pode ser
emitido para pessoas físicas ou jurídicas que não estão
obrigadas à inscrição no CTF/APP, nem para pessoas físicas que estão inscritas apenas por serem responsáveis
legais ou declarantes. O CR apresenta o número da inscrição no Cadastro, os dados básicos do CPF ou CNPJ, endereço, atividades declaradas (ativas), data de emissão,
data de validade e chave de autenticação eletrônica.
Todavia, conforme sustenta a empresa Representante, o

edital exige como requisito de Qualificação Técnica, para ambos os lotes, a apresentação de “certidão negativa
de débitos expedida pelo IBAMA”, que é certidão distinta
da de regularidade.
Observa-se, no próprio sítio, que há a certidão de regularidade (Cadastro Técnico Federal – CTF) e a emissão ou
autenticação de certidão negativa de débito (SICAF).
Em contato com o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais houve a informação de que
é possível que a empresa esteja regular para a execução
de atividades mesmo possuindo débitos junto ao Instituto. Foi apresentado a seguinte definição, que ora transcrevo:
“A certidão Negativa de Débitos é um documento que
comprova que a empresa não consta nenhum débito perante ao Ibama e o Certificado de Regularidade é o documento que comprova que a empresa está em dia junto
ao Ibama para executar a atividade. (grifou-se)”
Diante do juízo exposto, de que a cláusula impugnada
exige a apresentação de Certidão Negativa de Débitos
expedida pelo IBAMA se mostra restritiva em afronta à
Lei 8.666/1993, corroboro com o entendimento técnico.
EXIGÊNCIA DE LICENÇA AMBIENTAL DE OPERAÇÃO OU
AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL PARA USINA DE ASFALTO
OU TERMO DE COMPROMISSO COM USINA DE PRODUÇÃO DE ASFALTO
Entendeu a área técnica, conforme esposado pela Representante, que a exigência de licença ambiental de operação ou autorização ambiental para usina de asfalto ou
termo de compromisso com usina de produção de asfalto, como requisito para qualificação técnica é restritiva.
O edital prevê:
LOTE II
a) A empresa deverá ter licença ambiental de operação
ou Autorização Ambiental, para atividade de usina de
produção de asfalto ou termo de compromisso com usina de produção de asfalto, devidamente licenciada, com
www.tce.es.gov.br

firma reconhecida, firmado com a empresa licitante e o
possuidor da usina, onde conste o compromisso entre as
partes, assegurando o fornecimento do volume necessário para a execução dos serviços objeto dessa licitação
(conforme resolução CONAMA 237/97, Art. 2º - § 1º).
Aduz a equipe técnica, que tal exigência acima pode restringir o certame, conforme expõe, e ora transcrevo, fazendo parte integrante da presente decisão:
“Isto por que apenas poderão participar do certame empresas que já tem usinas em operação em regiões mais
próximas ou tenham parcerias com usinas da região, já
que sua proposta de preços deverão levar em conta as
distâncias das usinas licenciadas indicadas.
Essa exigência pode afastar da competição empresas
de outros estados que queiram participar do certame,
que possuam usinas em outros locais, mas que, vencido
o certame, seriam mobilizadas para regiões mais próximas para possibilitar a prática do preço ofertado. Normalmente, essas empresas apenas obteriam licença de
operação após a mobilização de sua usina para região
mais próxima.
O exemplo mencionado é apenas um que indica que a
exigência pode prejudicar a competitividade do certame.
Não seria condizente desqualificar uma empresa com experiência no ramo que demonstre ser capaz ter condições de instalar uma usina caso seja contratada.
Em virtude disso, o Tribunal de Contas da União já decidiu:
Acórdão 800/2008-TCU-Plenário (Trecho da Ementa)
4. Restringe o caráter competitivo do certame a inclusão
de cláusula exigindo, na fase de habilitação, que a empresa licitante já possua usina de asfalto instalada, ou,
em caso negativo, que apresente declaração de terceiros
detentores de usina, ainda mais quando é fixado limite
máximo de distância para sua instalação.”
Por fim, como bem delimitado pela douta equipe técnica desta Casa, a inserção desta cláusula pode ter restrinTerça-feira, 13 de novembro de 2018

57

ATOS DA 2a CÂMARA

gido a participação de empresas interessadas, daí a necessidade de haver justificativas que demonstrem que a
mesma é fundamental para assegurar o cumprimento do
contrato.
Pelo exposto, presente, portanto, o fumus boni iuris, ante
as irregularidades detectadas no procedimento licitatório
em tela, conforme demonstrado na presente decisão, todas em afronta aos princípios norteadores da Lei de Licitações Públicas.
Quanto ao requisito referente ao periculum in mora, o
mesmo se encontra presente, visto que a presente licitação se encontra em curso e conforme informação constante da manifestação técnica, o processo licitatório já fora homologado em favor das empresas Mar&Sol Serviços
de Construção (lote I) e a empresa Styllo.
Nesse caminhar, DECIDO:
Pelo CONHECIMENTO DA PRESENTE REPRESENTAÇÃO,
por cumprimento dos artigos 184 e 177 c/c art. 186 do
RITCEES;
Pela CONCESSÃO DE MEDIDA CAUTELAR, determinando
ao atual gestor do Município, bem como aos demais responsáveis, que, CAUTELARMENTE, suspendam a Concorrência Pública 1/2018 na fase que estiver, abstendo-se de
assinar o contrato ou de dar prosseguimento à execução
contratual, com base no art. 376 do RITCEES, até que as
questões suscitadas no corpo desta decisão sejam analisadas e devidamente esclarecidas;
No sentido de DETERMINAR A OITIVA dos responsáveis,
o Prefeito Municipal, Sr. Daniel Santana Barbosa, o Secretário Municipal de Obras, Infraestrutura e Transporte,
Sr. José Carlos do Valle Araújo de Barros, e a Sra. Renata
Zanete, para que, no prazo de 10 (dez) dias apresentem
as informações que julgarem necessárias, referentes aos
pontos abordados nesta decisão, bem como outros esclarecimentos que julgarem relevantes para a avaliação do
edital da Concorrência Pública nº 01/2018 do Município
de São Mateus, nos termos do parágrafo terceiro do artigo 307 do RITCEES;

No sentido de CIENTIFICAR ao representante e aos responsáveis indicados de que o não atendimento de decisão
deste Tribunal é passível da aplicação de sanções, nos termos regimentais;
No sentido de DETERMINAR A OITIVA das empresas Mar
& Sol Serviços de Construção Civil EIRELI-EPP e Styllo
Construções e Incorporações LTDA-EPP, reconhecendo-as como terceiras interessadas, para que, no prazo de
10 (dez) dias, se manifestem frente a possibilidade de determinação de anulação de procedimento licitatório e do
contrato dele decorrente, nos termos do art. 207, II do RITCEES.
É o que decido. “
Posto isto, VOTO no sentido de que este Colegiado aprove
a seguinte minuta de Decisão que ora submeto.
RODRIGO COELHO DO CARMO
Conselheiro Relator
1. DELIBERAÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do processo TC05717/2018-3, DECIDEM os Srs. Conselheiros do Tribunal
de Contas do Estado do Espírito Santo, na sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo relator:
1.1. RATIFICAR a Decisão Monocrática Nº 1722/2018, nos
termos do parágrafo único do artigo 376 do Regimento
Interno.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 24/10/2018 – 36ª Sessão Ordinária da
Segunda Câmara.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Domingos Augusto Taufner (no exercício da presidência) e Rodrigo Coelho do Carmo (relator);
4.2. Conselheiros substitutos: João Luiz Cotta Lovatti (convocado).
5. Membro do Ministério Público Especial de Contas: Luis
Henrique Anastácio da Silva.
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
www.tce.es.gov.br

No exercício da Presidência
Decisão 02923/2018-3
Processo: 03873/2015-1
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2014
UG: IPSL - Instituto de Previdência Dos Servidores do Município de Santa Leopoldina
Relator: João Luiz Cotta Lovatti
Responsável: SEBASTIAO ANTONIO SILLER
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – AUTORIZAR PARCELAMENTO DE MULTA – REMETER AO MPC – DAR CIÊNCIA.
O CONSELHEIRO SUBSTITUTO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
RELATÓRIO
Tratam os presentes autos de Prestação de Contas Anual
do Instituto de Previdência de Santa Leopoldina, relativa
ao exercício de 2014, sob a responsabilidade do Senhor
Sebastião Antônio Siller.
O Acórdão TC 381/2018- Segunda Câmara- imputou a
Sebastião Antônio Siller multa pecuniária no montante
equivalente a R$ 3.000 (três mil reais) em razão das irregularidades atinentes aos subitens 2.2, 2.6 e 2.10 da ITC
5176/2017 terem natureza grave.
Nesse contexto, o Senhor Sebastião Antônio Siller, requereu o parcelamento da multa em 24 (vinte e quatro)
vezes, conforme Protocolo 11721/2018.
O Ministério Público de Contas, através de Parecer
4639/2018 de lavra do Procurador Luciano Vieira pugnou
pelo deferimeno dos pedidos de parcelamento dos responsáveis supracitados
II- FUNDAMENTAÇÃO
O Acórdão TC 381/2018- Segunda Câmara, proferido nos
autos do Processo 3873/2015 trouxe o valor a ser pago
em decorrência da multa aplicada em razão das irregularidades praticadas pelo Senhor Sebastião Antônio Siller,
Terça-feira, 13 de novembro de 2018

58

ATOS DA 2a CÂMARA

responsável pelo Instituto de Previdência de Santa Leopoldina.
Não houve inscrição em dívida ativa, nem qualquer providência para sua cobrança judicial até o presente momento, o que possibilita a autorização do parcelamento da importância devida, conforme requerido pelo responsável,
nos termos do art. 459 do RITCEES, in verbis:
Art. 459. O Tribunal poderá autorizar o recolhimento parcelado de importância devida, em até vinte e quatro vezes, desde que o processo não tenha sido remetido para
inscrição em dívida ativa ou para cobrança judicial.
Esta Corte de Contas já decidiu pela possibilidade de parcelamento de multa em outros processos, conforme abaixo exemplificado:
TC-04852/2014-3 Responsáveis: Edison Valentim Fassarella Procuradores: Gustavo Coelho Martins e Valde Moura de Jesus Junior
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE ORDENADOR (EXERCÍCIO DE 2013) – JURISDICIONADO: FUNDO MUNICIPAL DE
SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM – DEFERIR PARCELAMENTO – AO MPEC. O EXMO. SR. CONSELHEIRO JOSÉ
ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL: DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do processo TC04852/2014- 3, DECIDEM os srs. conselheiros do Tribunal
de Contas do Estado do Espírito Santo, na 40ª sessão ordinária do Plenário, realizada no dia oito de novembro de
dois mil e dezesseis, à unanimidade, nos termos do voto
do vice-presidente, conselheiro José Antônio Almeida Pimentel, que integra esta Decisão: Parcelar a multa fixada
em 10 (dez) vezes, devendo a primeira parcela vencer no
prazo de 30 (trinta) dias, a contar da notificação do responsável, e as demais 30 (trinta) dias após o vencimento da anterior, alertando-o que a falta de pagamento de
qualquer parcela importará no vencimento antecipado do
saldo devedor, nos moldes do artigo 459, §4º, 5º e 6º do
Regimento Interno deste Tribunal. Remeter os presentes
autos ao Ministério Público de Contas para acompanhamento e monitoramento, conforme solicitado, e disposto

no artigo 463 do mesmo diploma legal.

Conselheiro Substituto

DECISÃO TC-2527/2008- PROCESSO - TC-2823/2005
(APENSO: TC-3653/2004)

1. DELIEBRAÇÃO

ASSUNTO - RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO
RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO TC470/2005 – RECORRENTE:
MOACYR CARONE ASSAD (PREFEITO MUNICIPAL DE ANCHIETA – EXERCÍCIO DE
2004) – PEDIDO DE PARCELAMENTO DE DÉBITO – DEFERIR EM 12 PARCELAS - DAR
CIÊNCIA.
Considerando que é da competência deste Tribunal autorizar o recolhimento parcelado da importância devida
nos presentes autos, conforme artigo 73 da Lei Complementar 32/93;
DECIDE o Plenário deste Tribunal de Contas, por unanimidade, em sua 36ª sessão ordinária, nos termos do voto
do Relator, Conselheiro Dailson Laranja, deferir o pedido
de parcelamento solicitado pelo Sr. Moacyr Carone Assad,
para que a multa imputada pelo Acórdão TC-470/2005,
redimensionada pelo Acórdão TC-063/2008, devidamente atualizada até a data de seu recolhimento, seja paga
em 12 (doze) vezes, na forma do art.
174 do Regimento Interno, ressaltando que a falta de recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, dando-se ciência ao interessado.
Conforme exposto acima o requerente solicitou o parcelamento da multa aplicada no valor de R$ 3.000,00 (três mil
reais) em 24 (vinte e quatro) parcelas iguais de R$125,00
(cento e vinte e cinco reais), o que é perfeitamente cabível, motivo pelo qual o parcelamento deve ser deferido.
Ante todo o exposto, PROPONHO VOTO, para que seja
adotada a deliberação que ora submeto à apreciação deste Plenário.
JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
www.tce.es.gov.br

Vistos, relatados e discutidos estes autos, DECIDEM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em Sessão Colegiada, ante as razões expostas pelo Relator, em:
1.1. AUTORIZAR o PARCELAMENTO da multa no valor de
3.000,00 (três mil reais) devidamente atualizada, ao Senhor Sebastião Antônio Siller em 24 (vinte e quatro) parcelas IGUAIS devendo a primeira parcela vencer no prazo
de 30 (trinta) dias, a contar da notificação do responsável, e as demais 30 (trinta) dias após o vencimento da anterior, alertando-o que deverá comprovar o cumprimento
do parcelamento mensalmente junto a Secretária do Ministério Público de Contas, bem como que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento
antecipado do saldo devedor, nos moldes do artigo 459,
§ 4º, 5º e 6º todos do Regimento Interno deste Tribunal;
1.2. REMETER os autos ao Ministério Público de Contas
para acompanhamento e monitoramento, conforme solicitado, e disposto no artigo 463 do referido diploma legal;
1.3. DAR CIÊNCIA aos interessados.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 31/10/2018 – 37ª Sessão Ordinária da
Segunda Câmara.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Manoel Nader Borges (presidente), Domingos Augusto Taufner e Rodrigo Coelho do Carmo;
4.2. Conselheiros substitutos: João Luiz Cotta Lovatti (em
substituição/relator).
5. Membro do Ministério Público Especial de Contas: Luis
Henrique Anastácio da Silva.
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
Terça-feira, 13 de novembro de 2018
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RELATORES

DECISÃO MONOCRÁTICA 01811/2018-6
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;

PROCESSO TC: 8866/2018
JURISDICIONADO: FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
ASSUNTO: REPRESENTAÇÃO
REPRESENTANTE: COOPERCIGES – COOPERATIVA DE CIRURGIÕES GERAIS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RESPONSÁVEIS: SIRLENE MOTTA DE CARVALHO; ROGÉRIO GRIFFO; RICARDO DE OLIVEIRA
PROCURADORES: PAULO HENRIQUE CUNHA DA SILVA (OAB/ES 10.663)
Trata-se de Representação, com pedido cautelar, apresentada pela COOPERCIGES – Cooperativa de Cirurgiões Gerais
do Estado do Espírito Santo contra possíveis irregularidades praticadas pela Associação Evangélica Beneficente Espírito Santo – AEBES, Organização Social responsável pela gestão do Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, no que diz
respeito à contratação de equipe médica para atuar na especialidade de Cirurgia Geral do mencionado hospital, sob a
responsabilidade dos Srs. Ricardo de Oliveira (Secretário de Estado de Saúde), Rogério Griffo (Diretor da AEBES) e Sirlene Motta de Carvalho (Superintendente da AEBES).
Na Petição Inicial n. 00372/2018-7, o representante pleiteia a suspensão cautelar da contratação.
Nos termos da Manifestação Técnica n.º 01369/2018-7, a Secretaria de Controle Externo de Saúde e Assistência Social – SecexSAS sugeriu a expedição de notificação prévia aos responsáveis para que se manifestem acerca dos termos
da representação.
Acompanho o posicionamento técnico e entendo pela expedição da notificação.

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.

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 261/2013, NOTIFICAR, com urgência, os senhores Ricardo de Oliveira, Secretário de Estado
de Saúde, Rogério Griffo, Diretor da AEBES e Sirlene Motta de Carvalho, Superintendente da AEBES, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, encaminhem cópia integral do processo administrativo pertinente ao certame e apresentem as
justificativas prévias, caso tenham interesse, acerca dos questionamentos constantes da Petição Inicial n. 00372/20187, cuja cópia deverá ser enviada junto aos Termos de Notificação, juntamente com cópia da Manifestação Técnica n.º
01369/2018-7, com a advertência de que o descumprimento poderá resultar na aplicação da multa prevista no art. 135,
inciso IV, da Lei Orgânica.
Após a providência, encaminhe-se o feito à SEGEX, para instrução.
A publicação da presente decisão singular está agendada para ocorrer no Diário Eletrônico de 13/11/2018.
Em 12 de novembro de 2018.
MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Conselheira Substituta
www.tce.es.gov.br

Terça-feira, 13 de novembro de 2018

60

