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PLENÁRIO

Atos do Plenário
Outras Decisões - Plenário

COMPOSIÇÃO DO PLENÁRIO
Conselheiros
Sérgio Aboudib Ferreira Pinto - Presidente
Domingos Augusto Taufner - Vice-Presidente
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun - Corregedor
Sebastião Carlos Ranna de Macedo - Ouvidor
Sérgio Manoel Nader Borges
Rodrigo Coelho do Carmo
Conselheiros-substitutos
Márcia Jaccoud Freitas
João Luiz Cotta Lovatti
Marco Antônio da Silva
Ministério Público Especial de Contas
Luciano Vieira - Procurador-Geral

NOTIFICAÇÃO do conteúdo dispositivo da(s) Decisão(ões) abaixo, nos termos do artigo 66, parágrafo único, da Lei Complementar nº 621/2012, encontrando-se
os autos na Secretaria Geral das Sessões no Tribunal de
Contas do Estado do Espírito Santo.
Decisão 03054/2018-6
Processo: 00365/2016-6
Classiﬁcação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
UG: IPASJM - Instituto de Previdência e Assistência Dos
Servidores de Jerônimo Monteiro
Relator: Marco Antônio da Silva
Representante: SEBASTIAO FOSSE
Responsável: OLANDIM DE SOUSA SUETH
REPRESENTAÇÃO – INCLUIR COMO PONTO DE AUDITORIA – COMUNICAR SEGEX – CIÊNCIA – RETORNAR OS
AUTOS AO RELATOR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SUBSTITUTO MARCO ANTONIO DA SILVA:

SESSÕES
Terças-feiras às 14 horas

Cuidam os presentes autos de Representação, formulada pelo Prefeito Municipal de Jerônimo Monteiro, sobre
possíveis irregularidades, entre as quais a solicitação de
aporte ﬁnanceiro para cobertura de despesas a serem
realizadas com a Taxa de Administração, pelo Instituto
de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Jerônimo Monteiro – IPASJM, referente ao exercício de 2014.
www.tce.es.gov.br

Observado o devido processo legal, foi o responsável pelo Controle Interno do Município, Sr. Olandim de Sousa
Sueth notiﬁcado da Decisão TC 499/2017 – Primeira Câmara, que lhe determinou a adoção de medidas administrativas cabíveis para solução das impropriedades noticiadas, com a recomposição dos valores devidos ao fundo previdenciário, no que couber, conforme o Termo de
Notiﬁcação 02119/2017-7, sendo ﬁxado o prazo de 30
dias para informar a este Tribunal as medidas adotadas,
sob pena de aplicação de sanção pecuniária.
Em razão da ausência de manifestação do Sr. Olandim de
Sousa Sueth, no prazo ﬁxado, descumprindo-se a decisão deste Tribunal, conforme o Despacho 70724/2017-7
(ﬂ. 488), a área técnica, nos termos da Manifestação Técnica 00553/2018-1, sugeriu a aplicação da multa prevista no artigo 135, inciso IV, da Lei Complementar Estadual
621/2012, observado o regular contraditório, bem como
a inclusão no PAF/2018, dos indícios de irregularidades
apontados, visando a sua apuração.
O Ministério Público Especial de Contas, nos termos do
Parecer 03425/2018-1, da lavra do Procurador, Dr. Luis
Henrique Anastácio da Silva, em consonância com a área
técnica, pugnou no mesmo sentido.
Conforme regular distribuição vieram os autos a este
Magistrado de Contas para emissão de relatório e voto
para efeito de deliberação do Colegiado, na forma do art.
29 do Regimento Interno, Resolução TC 261/2013.
É o sucinto relatório.
VOTO
Encaminhada a presente representação a este Tribunal,
e na impossibilidade de apuração das supostas irregularidades noticiadas em relação ao Instituto de PrevidênTerça-feira, 20 de novembro de 2018
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cia dos Servidores do Município de Jerônimo Monteiro
– IPASJM, foi determinada ao responsável pelo Controle
Interno Municipal, a apuração e comprovação perante a
este Egrégio Tribunal de Contas, no prazo de 30 (trinta)
dias, sendo descumprida tal determinação.
1. DAS CONSIDERAÇÕES DE FATO E DE DIREITO:
Da análise dos autos, veriﬁco que a área técnica e o douto representante do Parquet de Contas opinaram pela
aplicação da multa prevista no artigo 135, inciso IV, da
Lei Complementar Estadual 621/2012, ao responsável
pelo Controle Interno do Município de Jerônimo Monteiro, observado o regular contraditório, bem como a inclusão no PAF/2018, dos indícios de irregularidade apontados, visando a sua apuração.
Assim, transcreve-se o posicionamento da área técnica,
nos termos da Manifestação Técnica 00553/2018-1, verbis:
[...]
3. da proposta de encaminhamento:
Diante do exposto, em face das informações trazidas na
presente Manifestação Técnica, sugere-se o seguinte encaminhamento:
Diante da ausência de cumprimento de DECISÃO do
TCEES exarado no Acórdão TC 499/2017 – Primeira Câmara, opina-se pela aplicação da penalidade prevista
no art. 135, IV, da Lei Complementar Estadual 621/2012
ao Sr. Olandim de Sousa Sueth, Controlador Interno do
Município de Jerônimo Monteiro, observado o regular
contraditório;
Quanto aos indícios de irregularidades mencionadas na
Representação “ausência de segregação de funções” e
“pagamento de benefícios de forma irregular, seja pela

ausência de contribuição ao RPPS por parte dos segurados ou pela ausência de envio dos processos ao TCEES para ﬁns de registro”, considerando que no PAF de
2018 está prevista ﬁscalização na modalidade auditoria
no RPPS do município de Jerônimo Monteiro, sugere-se
a inclusão desses pontos nessa ﬁscalização, considerando ainda que, diante da ausência de indício de prova
sobre as irregularidades expostas, a equipe de auditoria deverá, na fase de planejamento, veriﬁcar, com base
nos critérios de relevância, materialidade e risco, a viabilidade de se incluir esses objetos como questões de
auditoria, de acordo com as Normas de Auditoria Governamentais – NAG e Manual de Auditoria de Conformidade do TCEES, aprovado pela Res. TC 287/2015.
Seja dada CIÊNCIA ao representante. – g.n.
Por sua vez, o douto representante do Parquet de Contas, nos termos do Parecer 03425/2018-1, acompanhou
in totum a área técnica.
Da análise dos autos, veriﬁco que a área técnica e o Parquet de Contas, além de sugerirem a aplicação da multa
prevista no artigo 135, inciso IV, da Lei Complementar Estadual 621/2012, opinaram pela inclusão no PAF/2018,
dos indícios de irregularidades apontados.
Cabe ressaltar, que em diligência interna, a Secretaria
de Controle Externo de Previdência e Pessoal, informou
que está programada ﬁscalização na modalidade auditoria no RPPS do Município de Jerônimo Monteiro, em
19/11/2018, conforme artigo 198, do Regimento Interno, Resolução TC nº 261/2013.
Desse modo, em homenagem ao princípio da celeridade,
deixo de apreciar, preliminarmente, a aplicação de multa pecuniária suscitada pela área técnica e pelo douto rewww.tce.es.gov.br

presentante do Parquet de Contas, o que poderá ser feito em outro momento, com tempo hábil, inclusive, para
publicação da data do julgamento no Diário Oﬁcial deste
Egrégio Tribunal de Contas, propiciando ao responsável
os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório.
Assim sendo, acolho os termos da manifestação técnica
e do Parecer Ministerial, quanto à inclusão dos pontos
relativos aos indícios de irregularidades noticiados nos
autos, no Plano Anual de Fiscalização – PAF/2018.
2. DO DISPOSITIVO:
Ante o exposto, acompanhando parcialmente o entendimento da área técnica e do Ministério Público Especial
de Contas, proponho VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a seguinte minuta de Decisão que submeto à
sua apreciação.
MARCO ANTONIO DA SILVA
Relator
1. DELIBERAÇAO:
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. DETERMINAR a inclusão no PAF/2018 - Plano Anual
de Fiscalização/2018, os pontos relativos aos indícios de
irregularidades apontados nos autos;
1.2. COMUNICAR, urgentemente, à Secretaria Geral de
Controle Externo – SEGEX, a ﬁm de que seja levada a
efeito a presente decisão;
1.3. DAR CIÊNCIA aos interessados, após retornem os
autos ao Relator para apreciação do opinamento técniTerça-feira, 20 de novembro de 2018
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co e Ministerial, quanto à aplicação de multa pecuniária
ao responsável.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 13/11/2018 – 40ª Sessão Ordinária
do Plenário.
4. Especiﬁcação do quórum:
4.1. Conselheiros: Domingos Augusto Taufner (vice-presidente no exercício da presidência), Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, Sergio Manoel Nader Borges e Rodrigo Coelho do Carmo.
4.2. Conselheiros substitutos: Marco Antônio da Silva
(relator) e Márcia Jaccoud Freitas (em substituição).
5. Membro do Ministério Público Especial de Contas: Luciano Vieira.
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Vice-presidente no exercício da Presidência
PREJULGADO Nº 037
Conferir ao artigo 241 da Lei Orgânica do Município
de Jaguaré (Lei nº 01/1990), interpretação conforme a
Constituição, de modo que as subvenções a entidades
esportivas proﬁssionais de que trata o dispositivo sejam
concedidas de modo não habitual, somente em casos

especíﬁcos compatíveis com o interesse público, e após
se priorizar o desporto educacional; e, na forma do artigo 176, da LC 621/2012, negar exequibilidade aos incisos III e IV do art. 2º, da Lei 406/1997 e à expressão
“serviços” do inciso V do art. 2º da Lei 406/1997 de Jaguaré, modulando-se os efeitos da decisão para que os
contratos sejam preservados pelo período de 12 (doze)
meses contados a partir da publicação do Acórdão TC1444/2017, na forma do art. 335, parágrafo único, do Regimento Interno (Resolução TC 261/2013).

Manter a eﬁcácia aos termos da Lei Municipal da Serra
nº 3824/2011, entendendo que a mesma não afronta à
norma contida no art. 37, incisos II e IX, da Constituição
Federal de 1988, por instituir hipótese especíﬁca para
contratação excepcional temporária, sendo, portanto,
constitucional;

Órgão Colegiado: Plenário

Assunto: Representação

Processo: TC-01750/2014-6

Autuação: 08.06.2017

Assunto: Tomada de Contas Especial
Autuação: 14.03.2014
Relator: conselheiro SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Decisão: Acórdão TC-1444/2017
Sessão: 42ª Sessão Ordinária do Plenário de 28.11.2017
Publicação: Acórdão TC-1444/2017, disponibilizado no
Diário Oﬁcial Eletrônico do TCEES nº 1072, do dia 19 de
fevereiro de 2018, considerando-se publicado no dia
20/02/2018, nos termos dos artigos 62 e 66, parágrafo
único, ambos da Lei Complementar Estadual 621/2012,
c/c art. 5º, da Resolução TC nº 262/2013.

www.tce.es.gov.br

PREJULGADO Nº 038

Órgão Colegiado: Plenário
Processo: TC-03530/2017-7

Relator: conselheira em substituição MÁRCIA JACCOUD
FREITAS
Decisão: Acórdão TC-416/2018
Sessão: 11ª Sessão Ordinária do Plenário de 17.04.2018
Publicação: Acórdão TC-416/2018, disponibilizado no
Diário Oﬁcial Eletrônico do TCEES nº 1162, do dia 09
de julho de 2018, considerando-se publicado no dia
10/07/2018, nos termos dos artigos 62 e 66, parágrafo
único, ambos da Lei Complementar Estadual 621/2012,
c/c art. 5º, da Resolução TC nº 262/2013.

Terça-feira, 20 de novembro de 2018
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Atos da 1ª Câmara

1 a CÂMARA

Outras Decisões - 1ª Câmara

COMPOSIÇÃO DA 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.
Decisão 02800/2018-1

Conselheiros
Sebastião Carlos Ranna de Macedo - Presidente
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun

Processos: 02063/2007-3, 09631/2016-1
Classiﬁcação: Tomada de Contas Especial Convertida
UG: PMSJC - Prefeitura Municipal de São José do Calçado

Conselheiros-substitutos
Márcia Jaccoud Freitas
Marco Antônio da Silva

Relator: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
Denunciante: IDENTIDADE PRESERVADA
Responsável: ALCEMAR LOPES PIMENTEL
Procurador: JOSINEIA A. NUNES VIEIRA

Ministério Público Especial de Contas

TOMADA DE CONTAS ESPECIAL CONVERTIDA DE DENÚNCIA – PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO
CALÇADO – EXERCÍCIO DE 2007 – SOBRESTAR
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
1 RELATÓRIO

SESSÕES
Quartas-feiras às 14 horas

O objeto destes autos é a denúncia formulada pelo senhor Vinícius de Sá Viana Pimentel e outros vereadores
do município de São José do Calçado, à época, acerca
de possíveis irregularidades detectadas na aplicação dos
recursos repassados pelo Estado do ES, provenientes da
Lei estadual 8.308 – lei dos royalties –, referentes ao período de julho a dezembro de 2006, inclusive quanto à
constituição do “Conselho de Fiscalização e Acompanha-

www.tce.es.gov.br

mento”, instituído pelo Decreto Municipal 2.603/06.
Para averiguar os termos da denúncia, foi realizada auditoria especial na forma do Plano de Auditoria n.º
222/2007 pela equipe de engenharia desta Corte, consubstanciada no Relatório de Auditoria Especial nº RA-E 38/2007 (ﬂs.64/90), onde se analisou contratos ﬁrmados pela municipalidade na ordem de R$ 277.425,59.
Em sequência foi elaborada a Instrução Técnica Inicial ITI
487/2008 (ﬂs. 157/170) sugerindo a citação do responsável para que apresentasse justiﬁcativas que considerasse pertinentes.
Regularmente citado (ﬂs. 200), o gestor apresentou justiﬁcativas (ﬂs. 202/230).
Os autos foram então remetidos ao Núcleo de Engenharia e Obras Públicas – NEO que emitiu a Instrução Conclusiva de Engenharia IEC 14/2015 tratando das irregularidades a ele afetas, descritas nos Itens 3 e 4 da denúncia, opinando pela existência de irregularidades e dano
ao erário (ﬂs.234/244).
Após foi realizada a Instrução Técnica Conclusiva ITC
2211/2015, que opinou pela procedência da denúncia,
manutenção da irregularidade referente ao pagamento
indevido, extinção da pretensão punitiva (prescrição) em
relação às demais irregularidades, conversão dos autos
em Tomada de Contas Especial, julgamento pela irregularidade das contas e condenação ao ressarcimento (ﬂs.
246/262).
Os autos foram encaminhados ao Ministério Público de
Contas que emitiu Parecer (PPJC 4256/2015), na lavra do
excelentíssimo Procurador de Contas Luciano Vieira em
consonância com a área técnica (ﬂs. 265/267).
Corroborando o opinamento técnico e do Órgão MinisTerça-feira, 20 de novembro de 2018
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terial, exarei o Voto 2772/2015 (ﬂs. 271/286), alertando o gestor de que o recolhimento do débito atualizado
monetariamente sanearia o processo, o que foi acolhido na Decisão TC 6190/2015 – Primeira Câmara – (ﬂs.
287/288), nos seguintes termos:
“(...) DECIDE a Primeira Câmara deste Tribunal de Contas,
à unanimidade, em sua 40ª Sessão Ordinária, nos termos
do Voto do Relator, Conselheiro Sebastião Carlos Ranna
de Macedo, que integra esta Decisão, converter os presentes autos em Tomada de Contas Especial, na forma
do artigo 57, inciso IV, da Lei Complementar 621/2012
e do artigo 207, inciso VI do Regimento Interno, em face
da existência de dano ao erário apontado no item 3.3.4.
da Instrução Técnica Conclusiva ITC 2211/2015, no valor
de R$ 8.337,90, equivalente a 4.928,42 VRTE.
DECIDE, ainda, declarar a extinção da punibilidade em
relação às irregularidades relativas aos itens 3.1, 3.2
(3.2.1.1, 3.2.1.2 e 3.2.1.3), 3.3 (3.3.1, 3.3.2, 3.3.3 e 3.3.4)
da Instrução Técnica Conclusiva ITC 2211/2015, haja vista a implementação da perda da pretensão punitiva do
Estado operada pela ocorrência da prescrição.
DECIDE, por ﬁm, rejeitar as alegações de defesa do Senhor Alcemar Lopes Pimentel, ex-Prefeito Municipal de
São José do Calçado, no tocante ao item 3.3.4 da Instrução Técnica Conclusiva ITC 2211/2015, de acordo com o
artigo 157, §3º do Regimento Interno deste Tribunal de
Contas, e notiﬁcá-lo para que, no prazo improrrogável
de 30 (trinta) dias, recolha a importância devida, equivalente a R$ 8.337,90, correspondente a 4.928,42 VRTE.
Fica o responsável ciente de que:
a) a liquidação tempestiva do débito, atualizado monetariamente, saneará o processo, hipótese em que o Tri-

bunal julgará as contas regulares com ressalva e lhe dará quitação;
b) não ocorrendo o recolhimento tempestivo da importância devida, o Tribunal julgará o mérito das contas,
nos termos dos artigos 87 a 89 da Lei Complementar nº
621/2012, aplicando-lhe as sanções cabíveis;
c) não cabe recurso da decisão preliminar que converte o
processo em tomada de contas especial e rejeita as alegações de defesa, nos termos do art. 398 do Regimento
Interno deste Tribunal. (...)”
Devidamente notiﬁcado (ﬂs. 405) da Decisão TC
6190/2015 – Primeira Câmara, o responsável requereu o parcelamento do quantum em 12 (doze) vezes (ﬂs.
411).
A Decisão 2442/2016 – Primeira Câmara (ﬂs. 425),
acolhendo o Voto 2110/2016 de minha relatoria (ﬂs.
421/424), deferiu o pedido de parcelamento.
O Ministério Público de Contas impetrou Embargos de
Declaração, em razão da existência de omissão na Decisão 2442/2016.
Desta forma, tal decisão foi parcialmente reformada
pelo Acórdão TC 156/2017 (ﬂs. 22/27 – Processo TC
9631/2016), com a ﬁnalidade de estabelecer a forma como deveria ser realizado o recolhimento do débito.
Em seguida, o senhor Alcemar Lopes Pimentel foi notiﬁcado (Decisão Monocrática 549/2018 - ﬂs. 40/43 – Processo TC 9631/2016), do teor do referido Acórdão, sendo cientiﬁcado que a primeira parcela de seu débito deveria ser paga em até 30 (trinta) dias a partir do recebimento da notiﬁcação, e as demais sucessivamente até
a liquidação do débito. Foi também cientiﬁcado de que
deveria comprovar a este Tribunal o pagamento de cada
www.tce.es.gov.br

parcela e que o não pagamento e respectiva comprovação, nos termos estabelecidos no Acórdão TC 156/2017
(ﬂs. 22/27 – Processo TC 9631/2016), implicariam no
vencimento antecipado de todo o saldo devedor.
Esses documentos referentes aos Embargos de Declaração - Processo TC 9631/2016, encontram-se acostados
às ﬂs. 435/458.
Desta forma, os autos foram encaminhados ao Ministério Público de Contas (ﬂs. 459) e remetidos ao Procurador Luciano Vieira, com a informação de ausência de
comprovação do pagamento (ﬂs. 462)
Assim, foi exarado o Parecer 4203/2018 (ﬂs. 465) pelo
Ministério Público de Contas, pugnando pela irregularidade das contas e consequente imputação do débito ao
senhor Alcemar Lopes Pimentel, nos termos do art. 87, V
da Lei Complementar 621/2012, face ao descumprimento da obrigação imposta pela Decisão TC 6190/2015 –
Primeira Câmara - ﬂs. 287/288.
É o relatório.
2 FUNDAMENTAÇÃO
Compulsando os autos, veriﬁco que o feito encontra-se
devidamente instruído, o que resultaria na aptidão para imediato julgamento, porém, considerando o teor da
instrução processual que aponta a existência de dano
ao erário ensejando, portanto o ressarcimento aos cofres públicos e ainda o reconhecimento, na Decisão TC
6190/2015 – Primeira Câmara – (ﬂs. 287/288), da ocorrência do fenômeno prescricional razão pela qual ﬁca
afastado o cabimento de multa em razão da irregularidade mantida.
Considerando a recente decisão do Plenário do Supremo
Tribunal Federal, no julgamento do Recurso ExtraordináTerça-feira, 20 de novembro de 2018
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rio (RE) 852475, com repercussão geral reconhecida, entendendo pela imprescritibilidade de ações de ressarcimento de danos ao erário decorrentes de ato doloso de
improbidade administrativa.
Considerando, por derradeiro, Decisão Plenária nº
09/2018 desta Corte, que deliberou pelo sobrestamento dos processos abarcados pela matéria em comento,
até a publicação da decisão do Supremo Tribunal Federal, obedecidos todos os trâmites processuais e legais, e
tendo em conta a motivação aqui expendida, VOTO no
sentido de que o Colegiado aprove a seguinte minuta de
deliberação que submeto à sua consideração.

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 02971/2018-2

SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO

Processo: 01853/2017-7

Relator

Classiﬁcação: Controle Externo - Fiscalização - Monitoramento

1.DELIBERAÇÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, DECIDEM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as
razões expostas pelo relator, por:
1.1. SOBRESTAR os presentes autos na Secretaria Geral
das Sessões, restando prejudicada sua análise de mérito
até a publicação da decisão do Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário (RE) 852475, com repercussão geral reconhecida, onde a Corte Suprema entendeu pela imprescritibilidade de ações de ressarcimento
de danos ao erário decorrentes de ato doloso de improbidade administrativa.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 17/10/2018 – 35ª Sessão Ordinária da
Primeira Câmara.
4. Especiﬁcação do quórum:

UG: PMADN - Prefeitura Municipal de Água Doce do Norte
Relator: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
Interessado: Chefe do Poder Executivo Municipal (ES,
Água Doce do Norte, PAULO MÁRCIO LEITE RIBEIRO)
FISCALIZAÇÃO MONITORAMENTO – PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE DO NORTE – EXERCÍCIO DE
2013 – NOTIFICAR O GESTOR PARA APRESENTAÇÃO DE
MEMÓRIA DE CÁLCULO E JUSTIFICATIVAS
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
1 RELATÓRIO
Versam os presentes autos sobre Fiscalização - Monitoramento instaurada em razão de determinação constante do Acórdão TC 2066/2015 - Primeira Câmara (Processo TC 2593/2014), que determinou ao Prefeito Municiwww.tce.es.gov.br

pal de Água Doce do Norte a instauração das medidas
administrativas necessárias a ﬁm de apurar a totalidade
dos encargos ﬁnanceiros incidentes sobre recolhimento
de contribuições previdenciárias em atraso, bem como a
responsabilidade e o ressarcimento aos cofres do município, informando a esta Corte de Contas sobre o resultado obtido.
O Controlador Geral do Município de Água Doce do Norte, Zilton Custodio da Silva, protocolizou neste Tribunal
a documentação relacionada à Sindicância nº 008/2016,
Relatório Final e primeira medida adotada para ressarcimento.
De acordo com a documentação enviada pelo Controlador, a sindicância realizada resultou na responsabilização
do ex-Prefeito Adilson Silvério da Cunha em um débito
de R$ 123.469,82, inscrito na dívida ativa do município,
no exercício de 2016 (41.798,9167 VRTE). No entanto,
não foi encaminhada informação quanto à execução judiciária ou o recebimento do débito.
Com isso, com base na imprescritibilidade do dano ao
erário, bem como com fundamento nos arts. 5º e 6º da
IN TCEES 32/2014, a área técnica entendeu como obrigação da municipalidade proceder à Tomada de Contas Especial, sob pena de responsabilidade solidária (Manifestação Técnica 996/2017).
Em seguida, o Controlador Geral do Município, Zilton
Custodio da Silva, protocolou Petição Intercorrente na
qual informa que teria havido erro de cálculo, por isso
foi solicitada a desconsideração da documentação encaminhada anteriormente.
De efeito da veriﬁcação da documentação pela Secex Previdência, foi lavrada a Manifestação Técnica 1251/2017,
Terça-feira, 20 de novembro de 2018
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com opinamento pela manutenção da proposta de encaminhamento anterior, para que fosse determinada a
correção do montante apurado atribuído ao senhor Adilson Silvério da Cunha, proveniente de encargos de contribuições previdenciárias incidentes sobre a folha de pagamento de servidores e terceiros.
Ainda, com base no art. 83 da LC 621/2012 e nos termos
do art. 5º da IN TCEES 32/2014, sugeriu que fosse determinado ao senhor Paulo Márcio Leite Ribeiro a instauração da Tomada de Contas Especial, mediante autuação
de processo especíﬁco, comunicando o fato ao Tribunal,
a ﬁm de apurar a totalidade dos encargos ﬁnanceiros incidentes sobre recolhimento de contribuições previdenciárias em atraso, bem como a responsabilidade e o ressarcimento aos cofres do município., o que foi acolhido
na Decisão TC 4049/2017 Primeira Câmara, a qual concedeu ao gestor o prazo de 15 dias para comunicação da
instauração do processo de tomada de contas especial
Apesar de devidamente notiﬁcado, conforme informado no Despacho 9571/2018, o senhor Paulo Márcio Leite Ribeiro não protocolou qualquer documentação em
atendimento à Decisão TC 4049/2017 Primeira Câmara.
Nesse sentido, os autos retornaram à Secex Previdência,
a qual elaborou a Instrução Técnica Inicial 245/2018, sugerindo a citação do responsável a ﬁm de exercer o contraditório, considerando as consequências advindas de
um desatendimento imotivado das decisões desta Corte, a atrair a necessidade de aplicação de multa, na forma do art. 135 da Lei Complementar 621/2012 e do art.
389 da Resolução 261/2013, bem como art. 16 da Instrução Normativa 32/2014, o que foi acolhido na Decisão
Monocrática 650/2018.
Em resposta, o senhor Paulo Márcio Leite Ribeiro

apresentou razões de defesa (Defesa / Justiﬁcativa
868/2018).
Os autos foram encaminhados à Secex Previdência para
elaboração de manifestação conclusiva. A área técnica
sugeriu a manutenção da irregularidade relativa ao não
atendimento da decisão desta Corte que determinou a
instauração da Tomada de Contas Especial com aplicação de multa ao responsável (Instrução Técnica Conclusiva 3155/2018).
No mesmo sentido opinou o Ministério Público de Contas, em manifestação da lavra do Excelentíssimo Procurador Heron Carlos Gomes de Oliveira (Parecer do Ministério Público de Contas 4283/2018).
É o relatório.
2 FUNDAMENTAÇÃO
A análise técnica realizada mediante a Instrução Técnica
Conclusiva 3155/2018 conclui pela necessidade de instauração da Tomada de Contas Especial, mediante autuação de processo especíﬁco, comunicando o fato ao Tribunal, a ﬁm de apurar a totalidade dos encargos ﬁnanceiros incidentes sobre recolhimento de contribuições
previdenciárias em atraso, bem como a responsabilidade e o ressarcimento aos cofres do município, pelos seguintes motivos:
ANÁLISE
Como se depreende, a defesa admite que não instaurou o procedimento ordenado por esta Corte e aﬁrma
que tal não tem o condão de causar prejuízo para o ressarcimento ao erário. Alega também que, já tendo sido
ajuizada execução ﬁscal na Justiça, haverá litispendência com a pretensão de ressarcimento do dano aqui perseguido.
www.tce.es.gov.br

Com efeito, o objetivo do processo de tomada de contas
especial não se restringe à apuração da responsabilidade administrativa dos que deram causa ao dano ao Erário, mas também a sua quantiﬁcação.
No caso em análise, a unidade jurisdicionada informou
o procedimento administrativo/sindicância realizado resultou na responsabilização do Ex-Prefeito Adilson Silvério da Cunha em um débito de R$ 123.459,82 inscrito na dívida ativa do município, no exercício de 2016
(41.798,9167 VRTE), estando o referido débito composto de (valor origem, correção, multa e juros) – 18-Peça
Complementar 02039/2017.
Ocorre que posteriormente, comunicou uma correção
de valor, com substancial redução do montante, aﬁrmando que havia sido apurado o valor da competência de dezembro do ano de 2013, mas que estas, por serem recolhidas no exercício seguinte, foram suprimidas do cálculo, sem que houvesse comprovação do fato (33-Petição
Intercorrente 00954/2017).
Por tais motivos, a instauração de tomada de contas especial não parece inoportuna ou desprovida de interesse jurídico.
Aloísio Zimmer Júnior, na obra Corrupção e improbidade
administrativa - Ed. 2018, aﬁrma:
Essa é considerada a atribuição-chave das Cortes de Contas, a qual permite a instauração de um rito processual
bastante similar ao judicial, comportando uma fase inicial, uma fase instrutória e uma fase de decisão – julgamento.368 Tal atribuição permite, consequentemente, a
imposição de sanções aos infratores – como multas, penalidades administrativas ou até declaração de inabilitação do responsável para exercício de cargo em comissão
Terça-feira, 20 de novembro de 2018
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ou função de conﬁança nos órgãos da Administração –,
seja por meio da tomada de contas comum, seja pela tomada de contas especial.
Sobre a Tomada de Contas Especial, inclusive, importa
salientar que, diante das hipóteses de sua utilização, deve o gestor competente instaurar tal procedimento, já
que sua omissão implica responsabilização solidária com
os responsáveis pelo dano.370
[...]
Ante o exposto, sugere-se a manutenção da irregularidade, bem como a determinação para que imediatamente o Senhor Prefeito de Água Doce do Norte PAULO
MÁRCIO LEITE RIBEIRO a instauração da tomada de contas especial, mediante autuação de processo especíﬁco,
comunicando o fato ao Tribunal, a ﬁm de apurar a totalidade dos encargos ﬁnanceiros incidentes sobre recolhimento de contribuições previdenciárias em atraso, bem
como a responsabilidade e o ressarcimento aos cofres
do município.
Depreende-se que a área técnica concluiu pela incompletude do trabalho da sindicância realizada pelo ente em razão da unidade jurisdicionada ter inicialmente
apontado um débito de R$ 123.459,82, sob a responsabilidade do ex-Prefeito Adilson Silvério da Cunha, porém, posteriormente, comunicou uma correção de valor
com substancial redução do montante, aﬁrmando que
havia sido apurado o valor da competência de dezembro do ano de 2013, mas que estas, por serem recolhidas
no exercício seguinte, foram suprimidas do cálculo, sem
que houvesse comprovação do fato (33-Petição Intercorrente 00954/2017). Por esse motivo, sugere a instauração da Tomada de Contas Especial.

Ocorre, entretanto, que, em atendimento aos princípios
da economia processual e da eﬁciência, entendo ser razoável oportunizar ao atual gestor, senhor Paulo Márcio
Leite Ribeiro, a apresentação da memória de cálculo e
das razões que motivaram tal alteração, a ﬁm de elucidar as dúvidas suscitadas pela área técnica. Caso a memória de cálculo e as justiﬁcativas do gestor sejam insuﬁcientes para demonstração do real valor do débito, poderá ser determinada a instauração da Tomada de Contas Especial, conforme opinamento técnico e Ministerial.
Nesse sentido, voto pela notiﬁcação do responsável, senhor Paulo Márcio Leite Ribeiro, para que apresente a
memória de cálculo e as justiﬁcativas que motivaram a
correção do valor que reduziu substancialmente o débito inicialmente apurado em R$ 123.459,82.
Ante o exposto, obedecidos todos os trâmites processuais e legais, subscrevendo em todos os seus termos, o
entendimento técnico e do Ministério Público de Contas,
VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a seguinte minuta de Decisão que submeto à sua consideração.
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO

cialmente apurado, pela sindicância instaurada a ﬁm de
apurar a totalidade dos encargos ﬁnanceiros incidentes
sobre recolhimento de contribuições previdenciárias em
atraso, bem como a responsabilidade e o ressarcimento
aos cofres do Município.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 07/11/2018 – 38ª 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 02972/2018-7

Relator

Processo: 07261/2018-4

1. DELIBERAÇÃO

Classiﬁcação: Controle Externo - Fiscalização - Denúncia

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:

UGs: DATACI - Companhia de Tecnologia da Informação
de Cachoeiro de Itapemirim, PMCI -Prefeitura Municipal
de Cachoeiro de Itapemirim

1.1. NOTIFICAR o senhor Paulo Márcio Leite Ribeiro,
Prefeito Municipal de Água Doce do Norte, para que, no
prazo de 30 (TRINTA) dias, encaminhe a este Tribunal a
memória de cálculo e as justiﬁcativas que motivaram
a correção do valor que reduziu o valor do débito ini-

CONTROLE EXTERNO – FISCALIZAÇÃO – DENÚNCIA –
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM – COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM – ADMISSIBILIDADE –

www.tce.es.gov.br

Relator: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
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AUSÊNCIA DE REQUISITOS – NÃO CONHECIMENTO –
ALTERAR NATUREZA PROCESSUAL – REPRESENTAÇÃO –
CONHECIMENTO – NOTIFICAÇÃO.
O EXMO. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN:
I RELATÓRIO
Tratam os presentes autos de denúncia anônima por
meio da qual foi noticiada supostas irregularidades em
face da Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim
e da Companhia de Tecnologia da Informação de Cachoeiro de Itapemirim (Dataci), praticadas no âmbito do Pregão Eletrônico PMCI 18/2017, cujo objeto é a locação de
sistema integrado de gestão pública, e do Pregão Eletrônico Dataci 09/2018, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para aquisição de licença por volume Microsoft incluindo o Software SQL Server Standard
Core 2 SLSA.
Instado a se manifestar, o Núcleo de Controle Externo
de Tecnologia da Informação e Comunicação – NTI, por
meio da Manifestação Técnica 754/2018-1 apresentou a
seguinte proposta de encaminhamento:
Diante do exposto, este Núcleo apresenta como proposta de encaminhamento:
Não admitir a denúncia, por estarem ausentes os requisitos de admissibilidade.
No entanto, caso decida-se conhecimento das informações comunicadas no protocolo 12541/2018-1, apresenta-se como proposta de encaminhamento:
Dar ciência às autoridades competentes para que apresentem cópias dos processos de contratação referentes
ao Pregão Eletrônico PMCI 18/2017 (inclusive o Termo
de Referência) e ao Pregão Eletrônico Dataci 09/2018,

bem como outras informações e documentos, que julgarem necessários em face da presente Denúncia.
O Ministério Público de Contas por meio da Manifestação do Ministério Público de Contas 292/2018, da lavra
do procurador-geral Luciano Vieira, apresentou proposta no sentido de recebimento como representação conforme se segue:
[...]
Assim, diante dos dados informados na representação,
buscou este Parquet de Contas no Portal da Prefeitura de
Cachoeiro de Itapemirim e da Companhia de Tecnologia
da Informação de Cachoeiro de Itapemirim os arquivos
relativos aos Pregões Eletrônicos ns. 18/2017 e 9/2018,
de forma a complementar a peça inicial.
Desta forma, supre-se a ausência de elementos de convicção e de indícios de prova, estando agora preenchidos
todos os requisitos de admissibilidade dispostos no art.
94 da Lc n. 621/2012.
Isto posto, pugna o Ministério Público de Contas:
1 – pelo recebimento deste aditamento à representação,
conhecendo-a, uma vez que supridos os requisitos de
admissibilidade, encaminhando-se os autos à Secretaria
de Controle Externo competente para apuração dos fatos na forma regimental e legal; e
2 – para instrução do feito requer, na forma do art. 3º, inciso IV, da LC n. 451/2008, que sejam juntados aos autos
os documentações relacionadas ao Pregão Eletrônico n.
18/2017, conduzido pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim, e ao Pregão n. 9/2018, conduzido pela Companhia de Tecnologia da Informação de Cachoeiro de Itapemirim, em anexo.
II FUNDAMENTAÇÃO
www.tce.es.gov.br

II.1 ADMISSIBILIDADE
Preliminarmente, percebo que o expediente encaminhado pela Ouvidoria dessa Corte de Contas não atendeu
aos requisitos de admissibilidade, visto que veriﬁcada
a ausência indicação do nome e qualiﬁcação do denunciante e a insuﬁciência de indícios de prova, nos termos
do art. 177, incisos III e IV do RITCEES, in verbis:
Art. 177. São requisitos de admissibilidade de denúncia
sobre matéria de competência do Tribunal:
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;
Tais constatações implicariam, portanto, no não conhecimento da denúncia por ausência de requisitos de admissibilidade e seu consequente arquivamento.
Todavia, entendo que o Ministério Público de Contas, ao
promover o aditamento da inicial e apresentar indícios
por meio do acostamento de documentação, tomou para si a comunicação de ocorrência de irregularidades, de
modo que entendo preenchidos os requisitos de admissibilidade da representação, conforme disposição do art.
181 e art. 182, da Resolução TC n° 261, de 4 de junho de
2013 – Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo.
Art. 181. Serão recebidos pelo Tribunal como representação os documentos encaminhados por agentes públicos comunicando a ocorrência de ilegalidades ou irregularidades de que tenham conhecimento em virtude do
exercício do cargo, emprego ou função, bem como os expedientes de outras origens que devam revestir-se dessa
Terça-feira, 20 de novembro de 2018
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forma, por força de lei especíﬁca.
Art. 182. São legitimados para representar ao Tribunal:
I - Chefes dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário;
II - Magistrados e membros do Ministério Público;
III - responsáveis pelos órgãos de controle interno, em
cumprimento ao art. 76, § 1º da Constituição Estadual;

tretanto, por estarem satisfeitas as exigências legais e regulamentares para que seja admitida como representação, devendo prosseguir o feito com a abertura da instrução processual, com o encaminhamento da documentação sugerida pela área técnica e pelo Parquet.
III PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO

nico PMCI 18/2017 (inclusive o Termo de Referência) e
o atual Diretor Presidente da DATACI, Sr. CARLOS HENRIQUE SALGADO, para também no prazo de 15 (quinze)
dias apresente cópias dos processos de contratação referentes ao Pregão Eletrônico Dataci 09/2018, bem como
outras informações e documentos, que julgarem neces-

VI - membros do Ministério Público junto ao Tribunal;

Ante o exposto, acompanhando parcialmente o entendimento da Área Técnica e corroborando a proposta do
Ministério Público Especial de Contas, VOTO no sentido
de que o Colegiado aprove a seguinte proposta de deliberação:

VII - unidades técnicas deste Tribunal;

Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun

de Tecnologia da Informação e Comunicação – NTI pa-

VIII - as equipes no exercício do controle externo, nos
termos do art. 37, inciso II, da Lei Orgânica do Tribunal;

Conselheiro relator

ra análise das documentações/informações caso presta-

1. DELIBERAÇÃO

das.

IX - servidores públicos e outras autoridades que tenham
conhecimento de irregularidades em virtude do exercício do cargo ou de função que ocupem;

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:

2. Unânime.

1.1. NÃO CONHECER da denúncia, visto que não preenche os requisitos de admissibilidade previstos nos arts.
93 e seg., da Lei Orgânica deste Tribunal;

4. Especiﬁcação do quórum:

IV - Senadores da República, Deputados Federais, Estaduais e Vereadores;
V - os Tribunais de Contas dos entes da Federação;

X - outros órgãos, entidades ou pessoas que detenham
essa prerrogativa por força de suas atribuições legais.
Parágrafo único. Aplicam-se às representações, no que
couber, as normas relativas à denúncia.
Robustece os indícios apontados o relato da área técnica de que, ao menos, objeto semelhante fora analisado
e julgado por esta Corte de Contas em outra oportunidade, (Processo TC 4623/2016) tendo-se concluído pela procedência parcial da denúncia ante ao reconhecimento de irregularidade na contratação direta de serviços sem justiﬁcativa, o que resultou na aplicação de multa individual aos responsáveis.
Assim, entendo que o melhor encaminhamento é no
sentido de não conhecer a presente como denúncia. En-

1.2. ALTERAR a natureza processo de denúncia para a
autuação do presente como representação, tendo como
representante o Ministério Público de Contas;
1.3. CONHECER a presente REPRESENTAÇÃO, nos termos dos artigos 93, 94 e 99 todos da Lei Orgânica deste Tribunal;
1.4. NOTIFICAR o atual Prefeito de Cachoeiro de Itapemirim, Sr. VICTOR DA SILVA COELHO para que apresente no prazo de 15 (quinze) dias apresente cópias dos
processos de contratação referentes ao Pregão Eletrôwww.tce.es.gov.br

sários, encaminhando-lhes cópia da Manifestação Técnica 754/2018-1 e da Manifestação do Ministério Público
de Contas 292/2018-1;
1.5. RETORNAR os autos ao Núcleo de Controle Externo

3. Data da Sessão: 07/11/2018 – 38ª Sessão Ordinária da
Primeira Câmara.

4.1. Conselheiro: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
(no exercício da presidência/relator);
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 RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
No exercício da presidência
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Atos dos Relatores
DECISÃO MONOCRÁTICA 01821/2018-1

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

PROCESSO TC: 6971/2013
JURISDICIONADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
ASSUNTO: TOMADA DE CONTAS ESPECIAL
RESPONSÁVEIS: ADEMAR COUTINHO DEVENS; VALTER
MOREIRA; MÁRIO BRUNO HINGST MANZOLILLO; INSTITUTO BRASILEIRO DE DIFUSÃO SOCIAL
DECIDO, com fundamento no art. 63, incisos I, da Lei
Complementar n.º 621/2012, CITAR os senhores ADEMAR COUTINHO DEVENS e VALTER MOREIRA, para que,
no prazo de 30 (trinta) dias, apresente justiﬁcativas sobre os indícios de irregularidade elencados na Instrução
Técnica Inicial n.º 00020/2017-3, cuja cópia deverá ser
encaminhada junto aos termos de citação.
A publicação da presente decisão singular está agendada
para ocorrer no Diário Eletrônico de 20/11/2018.
Em 20 de novembro de 2018.
MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Conselheira Substituta
DECISÃO MONOCRÁTICA 01820/2018-5
PROCESSO TC: 2863/2017
JURISDICIONADO: FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA
E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO
ASSUNTO: TOMADA DE CONTAS ESPECIAL
RESPONSÁVEIS: SALUTARIS – PESQUISA, CONSULTORIA

DOS SANTOS
PROCURADOR: ANDRÉ LUIZ LANNA (OAB/ES 6.302)
Trata-se de Tomada de Contas Inicial encaminhada pela
Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito
Santo – FAPES, referente ao Contrato de Concessão de
Recursos n.º 1073/2017 – Subvenção Econômica, celebrado entre a FAPES e a empresa SALUTARIS – Pesquisa,
Consultoria e Gestão em Saúde Ltda.
O Ministério Público de Contas, nos termos da Manifestação MPC n.º 00323/2018-3, identiﬁcou que a defesa
apresentada pela empresa SALUTARIS – Pesquisa, Consultoria e Gestão em Saúde Ltda. (Resposta de Comunicação n.º 00705/2018-6) foi subscrita pelo Dr. André Luiz
Lanna, advogado devidamente inscrito na OAB/ES sob o
n.º 6.302, mas se encontra desacompanhada de instrumento procuratório.
Por esse motivo, observando o disposto nos artigos 53
da Lei Complementar n.º 621/2012 e 292, caput e §§
1º e 2º, do RITCEES, DECIDO pela NOTIFICAÇÃO da empresa SALUTARIS – PESQUISA, CONSULTORIA E GESTÃO
EM SAÚDE LTDA., para que, no prazo de 10 dias, promova a juntada do instrumento procuratório, outorgando
poderes ao signatário da Resposta de Comunicação n.º
00705/2018-6 para representa-lo, sob pena de serem tidos como inexistentes os atos praticados pelo Dr. André
Luiz Lanna (OAB/ES 6.302).
A publicação da presente decisão singular está agendada
para ocorrer no Diário Eletrônico de 20/11/2018.
Em 14 de novembro de 2018.
MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Conselheira Substituta

E GESTÃO EM SAÚDE LTDA.; SILVIO CÉSAR MACHADO
www.tce.es.gov.br
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ATOS DOS RELATORES

DECISÃO MONOCRÁTICA 01828/2018-1
PROCESSO TC: 9035/2018
JURISDICIONADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÚMA
ASSUNTO: REPRESENTAÇÃO
REPRESENTANTE: FORTALEZA AMBIENTAL GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS LTDA.
RESPONSÁVEIS: JOSÉ RICARDO PEREIRA DA COSTA;
ANDRÉ LAYBER MIRANDA; CAIO DE CARVALHO BORGES; ADRIEN MOREIRA LOUZADA
PROCURADOR: GERALDO RIBEIRO DA COSTA JUNIOR
(OAB/ES 14.593)
Trata-se de Representação, com pedido cautelar,
apresentada pela empresa Fortaleza Ambiental Gerenciamento de Resíduos Ltda. contra possíveis irregularidades praticadas no âmbito da Concorrência
Pública n.º 001/2018, que tem como objeto a contratação de serviços de limpeza e manutenção de vias
públicas, tais como varrição, capina, roçada manual
e mecanizada, limpeza de sarjetas, meio fio e canaletas, caiação de guias, desobstrução de bueiros, poda de árvores com limpeza de galhos secos e retirada de parasitas, recolhimento e transporte dos resíduos de capina e roçada, sem dedicação exclusiva de
mão de obra, na forma descrita no Projeto Básico, da
Prefeitura Municipal de Piúma, sob a responsabilidade dos Srs. José Ricardo Pereira da Costa, Prefeito Municipal, André Layber Miranda, Secretário Municipal de Obras e Serviços, Caio de Carvalho Borges,
Presidente da Comissão Permanente de Licitação, e

Adrien Moreira Louzada, Secretário Municipal de Administração.
Na Petição Inicial n. 00392/2018-4, o representante
pleiteia a suspensão cautelar dos procedimentos atinentes à contratação.
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, Srs. José Ricardo Pereira da Costa, Prefeito Municipal, André
Layber Miranda, Secretário Municipal de Obras e Serviços, Caio de Carvalho Borges, Presidente da Comissão Permanente de Licitação, e Adrien Moreira Louzada, Secretário Municipal de Administração, 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. 00392/2018-4, cuja cópia
deverá ser enviada junto aos Termos de Notificação,
com a advertência de que o descumprimento poderá
resultar na aplicação da multa prevista no art. 135, inciso IV, da Lei Orgânica.
Após a providência, encaminhe-se o feito à SEGEX,
para instrução.
A publicação da presente decisão singular está agendada para ocorrer no Diário Eletrônico de 20/11/2018.
Em 19 de novembro de 2018.
MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Conselheira Substituta
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ATOS DA SECRETARIA GERAL DE CONTROLE EXTERNO

SECRETARIA GERAL DE CONTROLE EXTERNO

Atos da Secretaria Geral de Controle Externo
EDITAL DE COMUNICAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA

É de competência da Segex planejar, organizar, coordenar, orientar, gerenciar, dirigir, supervisionar
e avaliar, por intermédio das suas unidades subordinadas, todas as atividades, projetos e resultados
relativos à área técnica de controle externo;
Além de emitir notas técnicas orientando suas unidades subordinadas, objetivando uniformizar técnicas e padrões nas ﬁscalizações e análise de contas; propor diretrizes relativas ao controle externo
a cargo do Tribunal;

O Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo comunica a realização de Audiência Pública, a ocorrer no dia 29 de
novembro de 2018, a partir das 13h30min, com credenciamento a partir das 13h, no auditório de sua sede, com o objetivo de divulgar informações aos seus jurisdicionados (Unidades Gestoras dos Poderes do Estado), sobre as alterações previstas para a Prestação de Contas Anual no sistema CidadES, relativas ao exercício de 2018 a serem apresentadas em 2019.
Os interessados em participar da audiência pública deverão requerer sua inscrição até o dia 28 de novembro de 2018,
por meio do endereço http://escola.tce.es.gov.br, com a indicação do órgão ou empresa que representam.
Vitória, 19 de novembro de 2018.
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

À Segex compete também promover o chamamento de responsável aos autos, para o exercício do
contraditório em matérias relacionadas à atividade de controle externo, até a fase de instrução
conclusiva do processo, exceto quando se tratar
dos chefes dos Poderes Executivo estadual, Legislativo estadual e Judiciário, do Ministério Público,
do Tribunal de Contas e da Defensoria Pública, hipóteses em que os autos serão encaminhados para o respectivo Conselheiro relator; entre outras
ações de acordo com Regimento Interno.
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