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PRESIDÊNCIA

Atos da Presidência
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Compete ao Presidente do TCE-ES, dirigir o Tribunal
e seus serviços auxiliares; dirigir as sessões plenárias, observando e fazendo cumprir as normas legais
e regimentais; dar posse aos Conselheiros, Auditores, Procuradores do Ministério Público junto ao Tribunal e servidores do Tribunal, dentre outras competências conforme Regimento Interno.
Também é de competência do Presidente expedir
atos de nomeação, admissão, exoneração, remoção, demissão, dispensa, designação, destituição,
localização, aposentadoria e outros atos relativos
aos membros, Auditores e servidores do quadro de
pessoal do Tribunal. Além de conceder licença, férias e outros afastamentos aos Conselheiros, Auditores e Procuradores do Ministério Público junto ao
Tribunal;

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 035/2018
PARA REGISTRO DE PREÇOS
PROCESSO TC - 4010/2018-1
O CONSELHEIRO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso de suas atribuições legais, considerando a Ata de Realização do Pregão
Eletrônico nº 035/2018, lavrada pelo Pregoeiro (peça n°
37), constatada a regularidade dos atos procedimentais
e com fundamento no disposto no inciso XXII, do art. 4º,
da Lei n° 10.520, de 17 de julho de 2002, resolve HOMOLOGAR o procedimento licitatório, Pregão Eletrônico nº
035/2018, destinado à Registro de Preços para contratação de empresa, por demanda, para agenciamento de
serviços de hospedagem em hotel com categoria mínima de 04 (quatro) estrelas, incluindo fornecimento de
alimentação, que teve como vencedora a empresa Cen-

Ao Presidente compete ainda determinar a realização de concursos públicos para o provimento dos
cargos de Auditor, Procurador do Ministério Público
junto ao Tribunal e daqueles que compõe o seu quadro de pessoal, bem como homologar os resultados.

tro de Eventos Vitória Comércio e Serviço Ltda-EPP, Pessoa Jurídica de Direto Privado, inscrita no CNPJ sob o n°
39.630.314/0001-03, com sede na Rua Padre Anchieta,
S/Nº, Iriri, Cep: 29.230-000, Anchieta/ES, no valor total
de R$ 31.433,20 (trinta e um mil, quatrocentos e trinta
e três reais e vinte centavos).

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

Vitória, 21 de novembro de 2018
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente

www.tce.es.gov.br

Portaria Normativa 00064/2018-4
Protocolo(s): 16713/2018-2
Criação: 20/11/2018
Origem: GAP - Gabinete da Presidência
Aprova o Programa de Desenvolvimento de Lideranças
do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo para o
biênio de 2019 e 2020.
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO, no uso das atribuições que lhe conferem o artigo 3º c/c artigo 13 incisos I e XX da Lei Complementar nº 621, de 8 de março de 2012, c/c artigo 20
inciso I, do Regimento Interno do Tribunal de Contas do
Estado do Espírito Santo;
Considerando a Política de Gestão de Pessoas do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo;
Considerando a necessidade de capacitar os gestores
por conta da nova estrutura organizacional do Tribunal
de Contas;
Considerando o modelo de governança adotado pelo Tribunal de Contas em que considera a Liderança como um
dos mecanismos (Liderança, Estratégia e Controle) da
boa governança;
Considerando o Planejamento Estratégico 2016-2020,
em andamento, que tem como um dos objetivos estratégicos “Adotar uma gestão estratégica de Pessoas”;
Considerando que gestores melhor qualiﬁcados executarão de forma mais eﬁciente o planejamento estratégico desta Corte;
Considerando a necessidade do aprendizado de novas
competências (técnicas e comportamentais) e o desenvolvimento de uma cultura de inovação e transformação
Quinta-feira, 22 de novembro de 2018
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digital que vem ocorrendo na gestão pública; e

tão.

tégico, Inovação com Design Thinking (HubTCE), Gestão

Considerando que novas lideranças precisam ser formadas e preparadas no âmbito desta corte de contas, resolve:

O PDL está estruturado de forma a abordar questões
comportamentais e técnicas para que o gestor desenvolva sua competência na gestão de recursos (materiais /
orçamento) e de pessoas.

de Riscos no Setor Público e Gestão de Processos. Quan-

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS RELACIONADOS

Conﬂitos, Negociação e Gestão de Feedback.

Art. 1º Fica aprovado o Programa de Desenvolvimento
de Liderança para o período de 2019 e 2020, na forma
estabelecida no Anexo Único, desta Portaria.
Art. 2º A Governança (DAS), a SGP e a ECP acompanharão, por meio de reuniões periódicas, a implementação
do PDL.
Art. 3º O PDL poderá ser revisto a qualquer tempo no
decorrer do período de vigência, caso haja superveniência de fato que justiﬁque a necessidade de ajuste.
Parágrafo único. Os ajustes deverão ser submetidos pela Governança (DAS) à DGS para ciência e deliberação, ﬁcando esta autorizada a proceder as alterações do anexo
único desta portaria.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Conselheiro SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente do Tribunal de Contas do Espírito Santo
ANEXO
PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DE LIDERANÇAS
VIGÊNCIA 2019 – 2020
INTRODUÇÃO
O Plano de Desenvolvimento de Lideranças é um instrumento tático de implementação de ações de capacitação
prioritárias, visando a qualiﬁcação, o aperfeiçoamento e
o desenvolvimento de servidores do Tribunal de Contas
do Estado do Espírito Santo, bem como a capacitação de
servidores públicos nas ferramentas de liderança e ges-

O PDL foi desenvolvido com o foco de qualiﬁcar a linha
gerencial do Tribunal de Contas e preparar os futuros
gestores. Dessa forma, está alinhado ao objetivo institucional deﬁnido no Planejamento Estratégico de 20162020: Objetivo 8 – Adotar uma gestão estratégica de
pessoas.
Assim, espera-se, com o PDL, alcançar os seguintes objetivos:
- Aprimorar o desenvolvimento de conhecimentos, habilidades e atitudes alinhados aos valores da liderança;
- Preparar líderes para uma atuação inovadora frente às
mudanças organizacionais e busca de soluções para o
TCE ES;
- Preparar os gestores e líderes a levar sua equipe a alcançar os objetivos estratégicos do TCE ES.
METODOLOGIA

to as competências comportamentais serão abordados
temas como Liderança e Gestão de Pessoas, Gestão de

Para aplicação dos treinamentos serão utilizadas diversas
técnicas como Team Building (atividades experienciais),
dinâmicas em grupo, palestras, seminários, workshops,
simulações, entre outras.
PROGRAMA
PARTICIPANTES
O programa será constituído inicialmente por um grupo
de 30 servidores para uma primeira turma. A participação no PDL se dará por convite da presidência observando as características do cargo. Uma vez aprovado o nome para participar e aceito o convite para o Programa de
Desenvolvimento de Lideranças, o servidor deverá cum-

Os treinamentos serão ministrados pelo Tribunal de Contas ou por empresa contratada. Os treinamentos serão
ministrados a turmas previamente deﬁnidas de acordo
com a função exercida pelos servidores após aprovação
pela presidência.
Os treinamentos abordarão as competências técnicas e
comportamentais. No que diz respeito as competências
técnicas trata-se de aperfeiçoar o gestor para o uso de
ferramentas de Gestão de Projetos, Planejamento Estrawww.tce.es.gov.br

pri-lo rigorosamente.
CRONOGRAMA
O cronograma das atividades serão deﬁnidos de acordo com a disponibilidade das empresas a contratar e de
acordo com as demandas do Tribunal.
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TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2018
PARA REGISTRO DE PREÇOS

do à Registro de Preços para contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais eletroeletrônicos, áudio e vídeo para atender a vários setores do TCEES, que teve como vencedora o Lote 01 da

PROCESSO TC - 5478/2018-1

empresa TC Comércio Eireli, Pessoa Jurídica de Direto

O CONSELHEIRO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CON-

Privado, inscrita no CNPJ sob o n° 29.284.782/0001-

TAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso de su-

10, com sede na Avenida dos Engenheiros, 431, Sala

as atribuições legais, considerando a Ata de Realiza-

609, Manacás, Belo Horizonte/MG, CEP: 30.840-563,

ção do Pregão Eletrônico nº 029/2018, lavrada pelo

no valor total de R$ 47.495,90 (quarenta e sete mil,

Pregoeiro (peça n° 60), constatada a regularidade dos

quatrocentos e noventa e cinco reais e noventa cen-

atos procedimentais e com fundamento no disposto

tavos), Lote 2 Revogado, Lote 3 a empresa Movetec

no inciso XXII, do art. 4º, da Lei n° 10.520, de 17 de

Comercial Ltda – EPP, Pessoa Jurídica de Direito Pri-

julho de 2002, resolve HOMOLOGAR o procedimento

vado, inscrita no CNPJ sob o nº 04.780.499/0001-58,

licitatório, Pregão Eletrônico nº 029/2018, destina-

com sede na Rua Demosthenes Nunes Vieira, 03, Ve-

www.tce.es.gov.br

ra Cruz, Cariacica, Espírito Santo, CEP: 29.146-789,
no valor de R$ 137.489,50 (cento e trinta e sete mil,
quatrocentos e oitenta e nove reais e cinquenta centavos), Lote 4 a empresa Cal Alves Informática – ME,
Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ
sob o nº 08.650.845/0001-34, com sede na Rua Assembleia de Deus, 44 – Jardim Tropical – Serra, Espírito Santo, CEP: 29.162-030, no valor de R$ 50.399,00
(cinquenta mil, trezentos e noventa e nove reais).
Vitória, 20 de novembro de 2018
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
{Republicado por incorreção}
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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 TC-03052/2018-7
Processo: 08623/2018-1
Classiﬁcação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
UG: SEDURB - Secretaria de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano
Relator: Sérgio Manoel Nader Borges
Responsável: MARCELO DE OLIVEIRA
Representante: TYAGO RIBEIRO HOFFMANN, ALVARO
ROGERIO DUBOC FAJARDO
REPRESENTAÇÃO – CONVÊNIOS – TRANSFERÊNCIA DE
RECURSOS EM PARCELA ÚNICA – EXCEPCIONALIDADE –
NECESSIDADE DE PREENCHIMENTO DE REQUISITOS LEGAIS – MEDIDA CAUTELAR – DEFERIMENTO POR MEIO
DE DECISÃO MONOCRÁTICA – SUSPENSÃO DAS TRANSFERÊNCIAS ATÉ ULTERIOR DELIBERAÇÃO DESTA CORTE
DE CONTAS - RATIFICAÇÃO.
VOTO DO RELATOR

SESSÕES
Terças-feiras às 14 horas

O EXMO. SR. CONSELHEIRO RELATOR SERGIO MANOEL
NADER BORGES:
I – RELATÓRIO E FUNDAMENTAÇÂO
Tratam os autos de representação formulada pelos Srs.

www.tce.es.gov.br

Álvaro Rogério Duboc Fajardo e Tyago Ribeiro Hoﬀmann,
na qualidade de pessoas físicas identiﬁcadas como integrantes da denominada “Equipe de Transição do Governador Eleito”, em desfavor da Secretaria de Estado de
Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano –
SEDURB, neste ato representada por seu Secretário de
Estado, o Sr. Marcelo de Oliveira.
Em síntese, alega-se que a referida Secretaria de Estado ﬁrmou os Convênios nº. 056/2018 (Processo nº.
82174199, Registro SIGEFES nº. 180414), 057/2018
(Processo nº. 81094337, Registro SIGEFES nº. 180419),
058/2018 (Processo nº. 81377290, Registro SIGEFES nº.
180415), 059/2018 (Processo nº. 81376952, Registro SIGEFES nº. 180416), 060/2018 (Processo nº. 81377177,
Registro SIGEFES nº. 180417), 061/2018 (Processo nº.
83168680, Registro SIGEFES nº. 180418), 063/2018
(Processo nº. 81528698, Registro SIGEFES nº. 180421),
064/2018 (Processo nº. 83172190, Registro SIGEFES nº.
180423), 065/2018 (Processo nº. 83168877, Registro SIGEFES nº. 180424), 062/2018 (Processo nº. 82394547
Registro SIGEFES nº. 180420), 066/2018 (Processo nº.
81534710, Registro SIGEFES nº. 180425), 067/2018 (Processo nº. 81561180, Registro SIGEFES nº. 180426) e
068/2018 (Processo nº. 83101918, Registro SIGEFES nº.
180427), com os Municípios de Águia Branca, Montanha, Alegre, Viana, Venda Nova do Imigrante e Serra/ES.
Aduz que, em exceção à regra geral, e à luz do Decreto
Estadual nº. 2.737-R, datado de 19/04/2011, “(...) com
vistas a proteger gue um eventual dano constante na
má execução da avença pactuada no convenio exista,
faz-se necessário gue os repasses sejam efetuados em
parcelas fracionadas, possibilitando uma ﬁscalização
eﬁcaz, diminuindo o risco de prejuízo, conforme citado
Quinta-feira, 22 de novembro de 2018
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alhures”.
Todavia alega que, ainda que não em sua totalidade, a
grande maioria dos convênios acima ﬁrmados estão submetidos ao repasse dos valores previstos em parcela única, em total descompasso à regra indicada.
Tal prática, na linha do que argumentam os Representes, traz iminente risco de dano irreparável ao erário, fazendo nascer a necessidade de intervenção desta Egrégia Corte de Contas.
Invocando o entendimento de vasta doutrina mencionada na petição de ingresso, alegam violação a princípios
constitucionais e atinentes ao Direito Administrativo para, ao ﬁnal, concluírem pela ilicitude da conduta suscitada, especialmente pela inobservância imotivada das regras contidas no Decreto Estadual nº. 2.737-R, datado de
19/04/2011.
Ao ﬁnal, requer a suspensão da execução destes convênios e determinação para que o jurisdicionado se abstenha de ﬁrmar novos convênios cujo repasse se dê de
forma única.
Em vista da necessidade de complementação da documentação trazida aos autos, determinei, à Secretaria de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano – SEDURB, a juntada aos autos das cópias
dos processos administrativos correspondentes, preferencialmente pela via digital, bem como a oitiva do Sr.
Marcelo de Nogueira, Secretário de Estado responsável
pela pasta, para a apresentação de informações.
Devidamente notiﬁcado, o Sr. Marcelo de Oliveira apresentou, inicialmente, justiﬁcativas acerca dos fatos narrados na inicial e, posteriormente, requereu a dilação de
prazo para a entrega dos documentos correspondentes,

dada a quantidade de peças a serem digitalizadas e encaminhadas, o que foi deferido pelo período de 24 (vinte
e quatro) horas.
Em síntese, as justiﬁcativas apresentadas aduzem terem
sido observados os princípios constitucionais que regem
a Administração Pública. No que tange ao Decreto Estadual nº. 2.737-R/2011, aﬁrma que, em regra, a leitura
do art. 12, §2º., do diploma aponta para a realização de
desembolso por meio de parcelas. Todavia, há previsão
liberação em parcela única quando razões técnicas e de
economicidade assim recomendarem.
Neste passo, “(...) apesar das obras oferecerem ínumeros
benefícios à comunidade, inegavelmente, quanto maior
o prazo de intervenção, maiores os transtornos causados
à população e a sua economia local, sendo assim, não
seria demais considerar, que a autonomia conferida ao
gestor municipal, na aplicação dos recursos, pode lhe garantir mais agilidade e eﬁciência na consecução do objeto convenial, uma vez que possibilita a abertura de diversas frentes de trabalho. Portanto, tal medida encontra amparo nos princípios da eﬁciência e economicidade,
e vai ao encontro do interesse público”.
Acrescenta também que, “(...) que em obras com prazos
de execução não superior a 12 (doze) meses, a ocorrência de paralisação por conta de atraso dos repasses ﬁnanceiros, em razão dos trâmites burocráticos é uma realidade observada na Administração Pública. Além disso, o que se propõe é diminuir o prazo de execução e
aumentar o índice de conclusão das obras, considerando haver disponibilidade ﬁnanceira integral nas contas
do Estado”.
Alega, com relação à ﬁscalização dos referidos convênios
que os mesmos são precedidos de análise por parte da
www.tce.es.gov.br

Secretaria de Estado de Controle e Transparência – SECONT, bem como por consulta dirigida à Procuradoria
Geral do Estado – PGE quanto a possibilidade jurídica do
repasse em parcela única para os convênios com previsão do término da obra em menos de um ano, nos termos do cronograma físico-ﬁnanceiro.
É o breve relatório.
De todo o contexto fático e jurídico constante dos autos veio este Conselheiro Relator assim decidir através
da Decisão Monocrática Preliminar DECM 01788/2018,
a saber:
I - RELATÓRIO
Tratam os autos de representação formulada pelos Srs.
Álvaro Rogério Duboc Fajardo e Tyago Ribeiro Hoﬀmann,
na qualidade de pessoas físicas identiﬁcadas como integrantes da denominada “Equipe de Transição do Governador Eleito”, em desfavor da Secretaria de Estado de
Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano –
SEDURB, neste ato representada por seu Secretário de
Estado, o Sr. Marcelo de Oliveira.
Em síntese, alega-se que a referida Secretaria de Estado ﬁrmou os Convênios nº. 056/2018 (Processo nº.
82174199, Registro SIGEFES nº. 180414), 057/2018
(Processo nº. 81094337, Registro SIGEFES nº. 180419),
058/2018 (Processo nº. 81377290, Registro SIGEFES nº.
180415), 059/2018 (Processo nº. 81376952, Registro SIGEFES nº. 180416), 060/2018 (Processo nº. 81377177,
Registro SIGEFES nº. 180417), 061/2018 (Processo nº.
83168680, Registro SIGEFES nº. 180418), 063/2018
(Processo nº. 81528698, Registro SIGEFES nº. 180421),
064/2018 (Processo nº. 83172190, Registro SIGEFES nº.
180423), 065/2018 (Processo nº. 83168877, Registro SIQuinta-feira, 22 de novembro de 2018
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GEFES nº. 180424), 062/2018 (Processo nº. 82394547
Registro SIGEFES nº. 180420), 066/2018 (Processo nº.
81534710, Registro SIGEFES nº. 180425), 067/2018 (Processo nº. 81561180, Registro SIGEFES nº. 180426) e
068/2018 (Processo nº. 83101918, Registro SIGEFES nº.
180427), com os Municípios de Águia Branca, Montanha, Alegre, Viana, Venda Nova do Imigrante e Serra/ES.
Aduz que, em exceção à regra geral, e à luz do Decreto
Estadual nº. 2.737-R, datado de 19/04/2011, “(...) com
vistas a proteger gue um eventual dano constante na
má execução da avença pactuada no convenio exista,
faz-se necessário gue os repasses sejam efetuados em
parcelas fracionadas, possibilitando uma ﬁscalização
eﬁcaz, diminuindo o risco de prejuízo, conforme citado
alhures”.
Todavia alega que, ainda que não em sua totalidade, a
grande maioria dos convênios acima ﬁrmados estão submetidos ao repasse dos valores previstos em parcela única, em total descompasso à regra indicada.
Tal prática, na linha do que argumentam os Representes, traz iminente risco de dano irreparável ao erário, fazendo nascer a necessidade de intervenção desta Egrégia Corte de Contas.
Invocando o entendimento de vasta doutrina mencionada na petição de ingresso, alegam violação a princípios
constitucionais e atinentes ao Direito Administrativo para, ao ﬁnal, concluírem pela ilicitude da conduta suscitada, especialmente pela inobservância imotivada das regras contidas no Decreto Estadual nº. 2.737-R, datado de
19/04/2011.
Ao ﬁnal, requer a suspensão da execucao destes convênios e determinacao para que o jurisdicionado se ab-

stenha de ﬁrmar novos convênios cujo repasse se dê de
forma única.
Para tanto, aponta que “resta evidenciado que a probabilidade do direito existe quando se veriﬁca um alto vulto de recursos ﬁnanceiros sendo repassados ao ﬁm de
um mandato, em total contrassenso com a norma regulamentadora, que disserta claramente ser regra geral o
repasse de convênios em parcelas fracionadas, não havendo fundamentação idônea no caso que possa advogar do contrario”.
De outro turno, “o perigo de dano é visível ao passo que,
uma vez repassados recursos, e mal empregados, ou de
ﬁscalização prejudicada, a busca pelo ressarcimento seria impor ônus desnecessário ao erário, de modo que,
basta o fracionamento dos repasses para que possa proteger que dano maior venha a ser perpetuado, cuja reparação venha a ser impossibilitada”.
Alega, por derradeiro, não haver “(...) perigo de dano
de reverso desta eventual concessão de medida cautelar, pois os convênios foram recentemente celebrados de
sorte que, os recursos ainda não foram aplicados pelos
Municípios, ante ao burocrático tramite de um regular
processo licitatório”.
Em vista da necessidade de complementação da documentação trazida aos autos, determinei, à Secretaria de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano – SEDURB, a juntada aos autos das cópias
dos processos administrativos correspondentes, preferencialmente pela via digital, bem como a oitiva do Sr.
Marcelo de Nogueira, Secretário de Estado responsável
pela pasta, para a apresentação de informações.
Devidamente notiﬁcado, o Sr. Marcelo de Oliveira aprewww.tce.es.gov.br

sentou, inicialmente, justiﬁcativas acerca dos fatos narrados na inicial e, posteriormente, requereu a dilação de
prazo para a entrega dos documentos correspondentes,
dada a quantidade de peças a serem digitalizadas e encaminhadas, o que foi deferido pelo período de 24 (vinte
e quatro) horas.
Em síntese, as justiﬁcativas apresentadas aduzem terem
sido observados os princípios constitucionais que regem
a Administração Pública. No que tange ao Decreto Estadual nº. 2.737-R/2011, aﬁrma que, em regra, a leitura
do art. 12, §2º., do diploma aponta para a realização de
desembolso por meio de parcelas. Todavia, há previsão
liberação em parcela única quando razões técnicas e de
economicidade assim recomendarem.
Neste passo, “(...) apesar das obras oferecerem ínumeros
benefícios à comunidade, inegavelmente, quanto maior
o prazo de intervenção, maiores os transtornos causados
à população e a sua economia local, sendo assim, não
seria demais considerar, que a autonomia conferida ao
gestor municipal, na aplicação dos recursos, pode lhe garantir mais agilidade e eﬁciência na consecução do objeto convenial, uma vez que possibilita a abertura de diversas frentes de trabalho. Portanto, tal medida encontra amparo nos princípios da eﬁciência e economicidade,
e vai ao encontro do interesse público”.
Acrescenta também que, “(...) que em obras com prazos
de execução não superior a 12 (doze) meses, a ocorrência de paralisação por conta de atraso dos repasses ﬁnanceiros, em razão dos trâmites burocráticos é uma realidade observada na Administração Pública. Além disso, o que se propõe é diminuir o prazo de execução e
aumentar o índice de conclusão das obras, considerando haver disponibilidade ﬁnanceira integral nas contas
Quinta-feira, 22 de novembro de 2018
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do Estado”.
Alega, com relação à ﬁscalização dos referidos convênios
que os mesmos são precedidos de análise por parte da
Secretaria de Estado de Controle e Transparência – SECONT, bem como por consulta dirigida à Procuradoria
Geral do Estado – PGE quanto a possibilidade jurídica do
repasse em parcela única para os convênios com previsão do término da obra em menos de um ano, nos termos do cronograma físico-ﬁnanceiro.
Quanto à forma de repasse, adverte o responsável pela Secretaria de Estado de Saneamento, Habitação e
Desenvolvimento Urbano – SEDURB que:
Do exame atento da norma, bem como, do termo de
convênio, extrai-se que o repasse em parcela única não
traz qualquer obstáculo à ﬁscalização do ajuste, na medida em que a SEDURB, por meio de sua equipe técnica,
dispõe de condições necessárias à realização das atividades de acompanhamento do objeto pactuado, conforme
o Plano de Trabalho e a metodologia estabelecida.
O desembolso de recursos pelo Estado de uma só vez,
nos casos em que o cronograma físico ﬁnanceiro do projeto apresentado pelas Prefeituras preveja a conclusão
da obra em período inferior a um ano, é razão sine qua
non para viabilizar a realização do pleito sem atrasos que
comprometam ou paralisem a execução, evitando prejuízo econômico local, e possibilitando a realização de entregas de equipamentos públicos de forma mais célere e
com maior eﬁciência, sem prejuízo da ﬁscalização efetiva e com maior qualidade do estado, como será relatado mais adiante.
Em um cenário de incerteza econômica por que passa o
país, onde diversos estados e municípios estão sem re-

cursos para realização ou até mesmo para a conclusão
de diversas obras já iniciadas, a existência integral dos
recursos é uma realidade que impacta o interesse das
empresas em participar do processo licitatório com a
oferta de propostas com menores preços. O repasse em
parcela única, portanto, é garantia ao Estado, ao Município e às empresas que a execução das obras e os pagamentos serão realizados pari passu, ofertando maior agilidade na conclusão dos serviços, maior economicidade
e efetiva entrega do equipamento público à população.
Dentro do prazo concedido foram entregues os documentos solicitados.
É o breve relatório. Passo a decidir.
II – FUNDAMENTAÇÃO
II.1 – Das medidas cautelares
O art. 124 da Lei Complementar 621/2012, ao tratar das
medidas cautelares no âmbito deste Tribunal de Contas,
preceitua que:
“Art. 124. No início ou no curso de qualquer processo,
havendo fundado receio de grave lesão ao erário ou a direito alheio e de risco de ineﬁcácia da decisão de mérito,
o Tribunal de Contas poderá, de ofício ou mediante provocação, com ou sem a oitiva da parte, determinar medidas cautelares.”
Nesse mesmo contexto, vale citar o art. 376 do RITCEES,
que assim diz:
“Art. 376. No início ou no curso de qualquer processo, o
Tribunal poderá, de ofício ou mediante provocação, com
ou sem a oitiva da parte, determinar medidas cautelares,
observado o rito sumário previsto nos arts. 306 a 312
deste Regimento, desde que presentes os seguintes requisitos:
www.tce.es.gov.br

I - fundado receio de grave lesão ao erário ou a direito
alheio; e
II - risco de ineﬁcácia da decisão de mérito.”
Na mesma linha, o art. 306 do RITCEES, ao tratar do rito sumário no âmbito deste Tribunal de Contas, estabelece o seguinte:
“Art. 306. Os processos em que houver fundado receio
de grave lesão ao erário ou a direito alheio e de risco de
ineﬁcácia da decisão observarão o rito sumário previsto
neste Regimento.”
Nota-se que os dispositivos supracitados identiﬁcam os
requisitos que necessariamente deverão ser ponderados e analisados para a eventual concessão de medida
cautelar, vale dizer, o fumus boni iuris consubstanciado
no fundado receio de grave lesão ao erário ou a direito
alheio; e o periculum in mora, identiﬁcado no risco de
ineﬁcácia da decisão de mérito ao ﬁnal.
Urge frisar que a presença de ambos os requisitos deve,
concomitantemente, e de fato, evidenciar o real indício
de irregularidade em conjunto com o risco de dano ao
erário em decorrência da demora na prestação da medida pretendida.
Segundo CALAMANDREI, o objetivo último da providencia cautelar, ínsito na medida liminar, é exatamente o de
antecipar os efeitos da providência deﬁnitiva, com o propósito derradeiro de prevenir o dano que, em última instancia, poderá advir com a demora natural da solução ﬁnal do litígio.
Nesse passo, faz-se necessária a análise quanto à possibilidade de ser deferido o pedido e se estão atendidos, in
casu, os pressupostos necessários para se alcançar providência de natureza cautelar, que são o fumus boni juris e
Quinta-feira, 22 de novembro de 2018
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o periculum in mora.
Trata-se o fumus boni juris pela plausibilidade do direito substancial invocado por quem pretende a segurança.
No que toca ao periculum in mora, há de se vislumbrar
um dano potencial, um risco que corre o processo principal de não ser útil ao interesse demonstrado pela parte.
CALAMANDREI, mestre italiano do direito processual,
quando se reporta à natureza jurídica da medida liminar,
deixa evidente que essa se encontra exatamente na medida cautelar como provimento provisório judicial, que
antecipa a decisão da lide, ainda que carente de ratiﬁcação ou revogação subsequente dada pela sentença de
mérito.
Destarte, passa-se ao juízo sobre a admissibilidade dos
pressupostos da medida liminar pleiteada, com base na
análise realizada pelo Núcleo de Cautelares.
II.2 – Do fumus boni iuris
Como sobredito tratam os autos de representação formulada pelos Srs. Álvaro Rogério Duboc Fajardo e Tyago
Ribeiro Hoﬀmann, na qualidade de pessoas físicas identiﬁcadas como integrantes da denominada “Equipe de
Transição do Governador Eleito”, em desfavor da Secretaria de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano – SEDURB, neste ato representada por
seu Secretário de Estado, o Sr. Marcelo de Oliveira.
Em síntese, alega-se que a referida Secretaria de Estado ﬁrmou os Convênios nº. 056/2018 (Processo nº.
82174199, Registro SIGEFES nº. 180414), 057/2018
(Processo nº. 81094337, Registro SIGEFES nº. 180419),
058/2018 (Processo nº. 81377290, Registro SIGEFES nº.
180415), 059/2018 (Processo nº. 81376952, Registro SIGEFES nº. 180416), 060/2018 (Processo nº. 81377177,

Registro SIGEFES nº. 180417), 061/2018 (Processo nº.
83168680, Registro SIGEFES nº. 180418), 063/2018
(Processo nº. 81528698, Registro SIGEFES nº. 180421),
064/2018 (Processo nº. 83172190, Registro SIGEFES nº.
180423), 065/2018 (Processo nº. 83168877, Registro SIGEFES nº. 180424), 062/2018 (Processo nº. 82394547
Registro SIGEFES nº. 180420), 066/2018 (Processo nº.
81534710, Registro SIGEFES nº. 180425), 067/2018
(Processo nº. 81561180, Registro SIGEFES nº. 180426)
e 068/2018 (Processo nº. 83101918, Registro SIGEFES
nº. 180427), com os Municípios de Águia Branca, Montanha, Alegre, Viana, Venda Nova do Imigrante e Serra/
ES, com repasse dos valores correspondentes em parcela única.
Tal prática, aﬁrmam, contraria a regra geral de transferência dos valores de forma parcelada, conforme previsto no Decreto Estadual nº. 2.737-R/2011, cuja edição teve por intuito dispor sobre as normas relativas às transferências voluntárias de recursos ﬁnanceiros do Estado
mediante convênios, senão vejamos:
“Art. 1º A execução de programas, projetos/atividades,
planos de trabalho e a realização de eventos que envolva transferência de recursos ﬁnanceiros oriundos do orçamento do Estado por órgãos e entidades da Administração Pública Estadual, Direta e Indireta, será efetivada
mediante a celebração de convênios, de acordo com as
disposições deste decreto, observada a legislação federal e estadual pertinente.
(...)”
Isto porque, prevê o art. 12, §2º., do citado Decreto que:
Art. 12. O proponente credenciado manifestará seu interesse em celebrar instrumentos regulados por este dewww.tce.es.gov.br

creto mediante apresentação de proposta de plano trabalho no SIGA, em conformidade com o programa e com
as diretrizes disponíveis no sistema, que conterá, no mínimo:
(...)
§ 2º Os recursos a serem desembolsados pelo concedente somente serão liberados de uma só vez, quando assim
o recomendarem razões técnicas e de economicidade,
mas, em regra, a liberação deve ocorrer em parcelas.”
Ao tempo da celebração dos convênios ﬁrmados pela Secretaria de Estado de Saneamento, Habitação e
Desenvolvimento Urbano – SEDURB, e suscitados por
meio da representação em apreço, a regra geral imposta
aos desembolsos correspondentes, portanto, é a do parcelamento, ou seja, de forma paulatina e concomitante à
comprovação das metas estabelecidas pelo plano de trabalho subsidiário à solicitação.
Em exceção à regra geral, o art. 12, §2º., do Decreto Estadual nº. 2.737-R/2011, sustenta a possibilidade de desembolso pelo concedente em parcela única “quando
assim o recomendarem razões técnicas e de economicidade”. Logo, não se pode rechaçar de pronto a possibilidade de realização dos desembolsos por meio de
uma transferência integral dos recursos previstos a serem aplicados no convênio, vez que há previsão no decreto regulamentador para tal prática.
Hão de ser observadas, porém, as exigências contidas na
norma de regência para que se abra esse cenário.
A celeuma dos autos presentes consiste, entao, em veriﬁcar a possibilidade, ou não, da realização de tais desembolsos diante dos casos concretos submetidos à consideração desta Corte de Contas por meio da represenQuinta-feira, 22 de novembro de 2018
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tação subscrita pelos Srs. Álvaro Rogério Duboc Fajardo e
Tyago Ribeiro Hoﬀmann, na qualidade de pessoas físicas
identiﬁcadas como integrantes da denominada “Equipe
de Transição do Governador Eleito”.

de execução imediata do contrato de compra, pode-se
valer da transferência imediata e integral dos recursos
previstos em convênio a ser ﬁrmado, ao revés de adotar
uma compra ﬁnanciada e protelada no tempo.

Cumpre, assim, analisar se dentre os documentos trazidos aos autos encontram-se presentes, para cada um
dos referidos convênios, as justiﬁcativas necessárias para a liberação imediata dos recursos previstos a serem
aplicados durante o prazo de vigência dos instrumentos
e a compatibilidade deste procedimento administrativo com o ordenamento jurídico, na medida em que os
signatários postulam, além da declaração de ilegalidade
dos convênios listados, declaração deste Tribunal que reﬂita em outros que por ventura estejam em vias de serem celebrados com a mesma previsão.

Durante a análise, veriﬁquei que as peças que integram
os autos administrativos encaminhadas pela Secretaria
de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano - SEDURB enunciam, sempre e de forma reiterada, a mesma argumentação com o propósito de caracterizar as aludidas razões técnicas e de economicidade
permissivas.

A leitura minudente dos atos que compõem os processos administrativos por meio do qual restaram celebrados os convênios guerreados, ﬁrmam minha convicção
no sentido de terem sido aviltados princípios de ordem
constitucional e infra-constitucional aplicáveis ao tema.
De princípio, alerto para o fato de que o Decreto Estadual nº. 2.737-R/2011 alude a “razões técnicas e de economicidade” permissivas ao desembolso integral dos recursos.
Tenho por premissa apontar que, no meu entender, tais
razões técnicas e de economicidade devem ser extraídas
da natureza do serviço a ser realizado, seja por uma característica intrínseca do próprio objeto, especiﬁcidade
de sua execução, ou outra que lhe atribua um traço distintivo tal que faculte o desembolso integral do recurso.
Exempliﬁco com a hipótese de aquisição de maquinário
por parte de um Município que, diante da possibilidade

O conjunto de pareceres técnicos emitidos, isoladamente em cada processo, quando colocados lado a lado
permite veriﬁcar que todos são meramente reprodução
uns dos outros, ressalvados pequenos ajustes referentes
à identiﬁcação dos convênios, quando necessário. Ou
seja, a argumentação utilizada em um dos casos reproduz-se em todos.
Em todas as manifestações da unidade governamental
responsável pela celebração dos convênios veriﬁca-se
que a justiﬁcativa apontada para a adoção desta forma
de desembolso, qual seja em parcela única, encontra respaldo no fato de que o projeto apresentado contenha
cronogram físico-ﬁnanceiro a ser concluído em período
inferior a um ano.
Alude-se que “(...) a autonomia conferida ao gestor municipal, na aplicação dos recursos, pode lhe garantir mais
agilidade e eﬁciência na consecução do objeto convenial.
Além disso, tal decisão não obsta a ﬁscalização dos atos
praticados e a plena execução das metas estabelecidas,
respondendo o convenente pelos danos causados, decorrente de culpa ou dolo devidamente comprovados”.
www.tce.es.gov.br

Ressalta-se o fato, ainda, que as diﬁculdades burocráticas para os trâmites de liberação de parcelas pode acarretar a interrupção das obras e serviços, sendo esta outra das razões invocadas para permitir a transferência
imediata.
No entanto, tenho que tais justiﬁcativas não são suﬁcientes para atender às exigências contidas no Decreto Estadual nº. 2.737-R/2011.
Inicialmente, porque o referido prazo de um ano não encontra qualquer previsão legal como parâmetro regulador para autorizar a transferência de recursos de forma
integral.
Ademais, encontra-se ausente qualquer estudo demonstrador de que tal lapso revela-se como suﬁciente para
caracterizar, de forma genérica a todos os serviços contemplados nos referidos convênios, alterações de ordem
técnica ou econômicas individualizadas capazes de tornar facultada a transferência em parcela única.
De fato, ao observar a discriminação dos serviços previstos nos cronogramas físico-ﬁnanceiros, a totalidade
destes referem-se a obras e serviços de engenharia
(reformas; construções; drenagem e pavimentação de
ruas, ciclovias) cuja execução se protrai no tempo, conduzindo a uma consecução paulatina condizente com a
liberação concomitante dos valores à medida que sua
comprovação venha a ser demonstrada no curso dos autos.
Há situações em que o referido cronograma prevê, inicialmente, prazo de 03 (três) meses para a realização de
procedimento licitatório para seleção de propostas dos
eventuais interessados em executar o objeto a ser licitado.
Quinta-feira, 22 de novembro de 2018
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À toda evidência, não há razoabilidade em se proceder
à transferência de recursos que somente serão, então,
utilizados a partir de 03 (três) meses após a assinatura e
publicação do respectivo convênio.
Da mesma forma, e ainda com base simplesmente nos
cronogramas físico-ﬁnanceiros, vislumbra-se que parcela dos serviços contemplados somente serão executados
nos meses ﬁnais do período previsto como de vigência
do ajuste. É o caso, por exemplo, do paisagismo ou sinalização do local a ser executado
Como aﬁrmado anteriormente, somente os casos concretos analisados individualizadamente podem apresentar as razões técnicas ou de economicidade que permitam inferir a necessidade de uma transferência integral,
não havendo qualquer relação de pertinência entre um
prazo especíﬁco e estas razões.
Todas estas situações acima elencadas caracterizam,
porém, o reverso do que vem sendo apontado nas justiﬁcativas como autorizadores da celebração dos convênios
na forma pretendida, pois as razões técnicas que sobressaem das obras e serviços a serem executados recomendam, como dito, a liberação paulatina e concomitante
dos valores com as comprovações, por meio de medição,
da execução das metas e etapas propostas.
Divirjo, também, das justiﬁcativas trazidas pela Secretaria de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano – SEDURB quando alude à possibilidade
de paralisação das obras por conta de diﬁculdades burocráticas no trâmite de liberação das parcelas como argumento de reforço para a realização do desembolso em
montante único.
A paralisação de obras públicas não é, e nem pode ser,

regra.
Aguarda-se de todo e qualquer governo que ao se iniciar a execução de uma obra ou serviço de engenharia,
tal qual os previstos nos convênios referidos, que esta
venha a cabo a seu devido tempo e sem interrupção.
No mais das vezes, o que se observa é que a própria má
elaboração de um projeto básico, executivo, ou intercorrências veriﬁcadas no cursos destas, e relativas à própria
execução do projeto ou da seleção da empresa prestadora do serviço, é que ensejam a necessidade da paralisação.
Ademais, invocar a necessidade de transferência imediata dos valores de forma integral com base na burocracia estatal consiste em reconhecer, em desfavor da sociedade e da preservação do interesse público, a ineﬁciência do aparato estatal que deve ser, nos dizeres do art.
37, da Constituição Federal de 1988, eﬁciente em todas
as suas esferas e instâncias.
Reaﬁrmo não haver vedação à possibilidade de desembolso integral e imediato de valores previstos em convênios. Todavia, nos casos concretos aqui analisados não
há em nenhuma das hipóteses a presença dos requisitos
que autorizam tal prática, ao revés, encontram-se consubstanciadas situações em que recomenda-se a título de prudência, controle, transparência, entre outros
predicativos idênticos, a utilização da forma parcelada
de desembolso.
Não se ignora aqui, também, o fato de a Procuradoria
Geral do Estado – PGE ter sido consultada a respeito da
forma de desembolso, aludindo à possibilidade da transferência integral dos valores.
No entanto, é de se ver que em todos os pareceres rewww.tce.es.gov.br

missivos ou especíﬁcos apresentados, o orgão consultivo
jurídico aponta que a identiﬁcação e destaque das razões
técnicas e de economicidade ﬁcam a cargo da Secretaria
de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano – SEDURB, restringindo-se a manifestação ao
exame dos aspectos jurídicos do instrumento do convênio, “(...) não se compreendendo em suas atribuições
analisar os atos administrativos da fase interna ou emitir
juízo sobre a conveniência ou oportunidade do pacto,
nem tampouco considerações sobre aspectos técnicos
ou econômicos, sendo de responsabilidade dos agentes
públicos envolvidos a regularidade dos atos do procedimento, a eﬁciência da ação administrativa, a veracidade das informações e justiﬁcativas postas nos autos
e as providências orçamentárias”.
Todas estas considerações permanecem hígidas, ainda que tenha entrado em vigência, na data de hoje
(06/11/2018), inovação legislativa alteradora do Decreto
Estadual nº. 2.737-R/2011. Reﬁro-me ao Decreto Estadual nº. 4.323-R/2018, cujo teor altera a redação do art.
12, da regra anterior. A novel redação da regra invocada
na representação passou, então, a estar assim prevista:
Observa-se, portanto, a existência de novos parâmetros
legais para a liberação de recursos de forma única, quando envolvam obras e servicos de engenharia com prazo máximo de execução de 12 (doze) meses; aquisição
de medicamentos, bens e equipamentos para a área de
saúde; e, aquisição de bens e insumos em geral.
Ocorre, porém, que tais disposições não se aplicam aos
casos concretos aqui tratados.
Inicialmente porque as normas jurídicas, via de regra,
possuem efeitos prospectivos, ou seja, projetam seus
efeitos para os fatos futuros, não se aplicando de forma
Quinta-feira, 22 de novembro de 2018
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retroativa, cabendo a análise dos autos presentes à luz
da legislação existente ao tempo de sua prática e com
base nas previsões então vigentes.
Logo, a referida disposição legal passará a ter validade
e eﬁcácia perante os novos convênios a serem ﬁrmados
pelo Governo do Estado do Espírito Santo por meio de
suas Secretarias.

soas físicas identiﬁcadas como integrantes da denominada “Equipe de Transição do Governador Eleito”, quanto
à inviabilidade da celebração dos convênios abaixo discriminados com a realização de desembolso dos valores
ali previstos sob a forma de parcela única:
056/2018 (Processo nº. 82174199, Registro SIGEFES nº.
180414);

Não bastasse isso, é de se observar que o próprio Decreto Estadual nº. 2.737-R/2011 impede a aplicação destas
regras aos convênios ﬁndos, pois o art. 2º., I, “b”, de sua
redação originária dispõe que:

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

“Art. 2º Não se aplicam as exigências deste decreto:

059/2018 (Processo nº. 81376952, Registro SIGEFES nº.
180416);

I - aos convênios:
(...)
b) celebrados anteriormente à data de sua publicação,
devendo ser observadas, neste caso, as prescrições normativas vigentes à época de sua celebração;
(...)”
Logo, toda e qualquer alteração promovida que altere
regras procedimentais ou materiais referentes à celebração de convênios devem respeitar o ato jurídico perfeito, não havendo a possibilidade de alteração tendente a inovar as avenças já celebradas com base em um
regramento jurídico. Desta forma, também a análise da
legalidade dos atos se faz com base no ordenamento
jurídico então vigente, o que afasta a possibilidade de
aplicação desta previsão aos pactos já celebrados.
Diante destes considerandos, resta evidenciada a plausibilidade jurídica das argumentações trazidas pela representação formulada pelos Srs. Álvaro Rogério Duboc Fajardo e Tyago Ribeiro Hoﬀmann, na qualidade de pes-

058/2018 (Processo nº. 81377290, Registro SIGEFES nº.
180415);

060/2018 (Processo nº. 81377177, Registro SIGEFES nº.
180417);
06112018 (Processo nº. 83168680, Registro SIGEFES nº.
180418);
063/2018 (Processo nº. 81528698, Registro SIGEFES nº.
180421);
064/2018 (Processo nº. 83172190, Registro SIGEFES nº.
180423);
065/2018 (Processo nº. 83168877, Registro SIGEFES nº.
180424);
062/2018 (Processo nº. 82394547 Registro SIGEFES nº.
180420);
066/2018 (Processo nº. 81534710, Registro SIGEFES nº.
180425);
067/2018 (Processo nº. 81561180, Registro SIGEFES nº.
180426); e,
068/2018 (Processo nº. 83101918, Registro SIGEFES nº.
180427)
www.tce.es.gov.br

II.3 – Do periculum in mora
Quanto ao denominado perigo da demora (periculum in
mora), compreende-se este como, indubitavelmente, o
primeiro e mais importante dos requisitos indispensáveis para a concessão de medidas liminares em antecipação de cautela.
Desta forma, para a obtenção da medida liminar e consequentemente da tutela cautelar implícita, a parte deverá
demonstrar fundado temor de que, enquanto aguarda a
tutela deﬁnitiva, venham a faltar as circunstâncias de fato favoráveis à própria tutela.
Em outras palavras, como propagado por LIEBMAN, pelo termo valorativo probabilidade, no qual o mesmo reporta-se sobre possibilidade do dano ao provável direito pedido em via principal.
Dessa maneira, voltando ao caso concreto, tem-se que a
liberação imediata, integral em parcela única dos valores
previstos nos pactos ﬁrmados pela Secretaria de Estado
de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano –
SEDURB avilta as previsões legais e antecipa disponibilidade ﬁnanceira aos convenentes sem que haja uma correspondente obrigação a ser adimplida o que, em tese,
pode caracterizar violação às regras da Lei Federal nº.
4.320/1964 e da Lei Complementar nº. 101/2000.
Assim, havendo fundado receio de que a transferência
dos recursos venha a ser realizada, eis que os convênios
em debate já se encontram assinados, há necessidade
preemente de decisão a ser proferida por esta Corte de
Contas no sentido de inviabilizar a realização de tal procedimento com base em análises infundadas e descompatibilizadas dos requisitos previstos no Decreto Estadual nº. 2.737-R/2011.
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Advirto que não há vedação às correções necessárias
tendentes a viabilizar a realização dos desembolsos com
base nos cronogramas físico-ﬁnanceiros correspondentes, observando-se as etapas e metas estabelecidas, desde que devidamente demonstrada a execução destas fases do projeto executivo.
Todavia, até que se implemente tais alterações, com as
consequentes re-análises administrativas, compreendo como necessário o sobrestamento das transferências
previstas nos convênios acima listados sob a forma de
parcela única.
Diante de todo o exposto, DECIDO:
Deferir a medida cautelar pleiteada, nos termos do
art. 377, III, do RITCEES, aprovado pela Resolução TC
261/2013 c/c art. 124 da Lei Complementar 621/2012,
visto que restaram demonstrados os requisitos autorizadores da medida cautelar no caso concreto, determinando a Secretaria de Estado de Saneamento Habitação
e Desenvolvimento Urbano, na pessoa do Secretário de
Estado Sr. Marcelo de Oliveira que suspenda os repasses
dos convênios em parcela única até ulterior decisão desta Corte;
Determinar a oitiva do Sr. Marcelo de Oliveira, nos termos do artigo 307, §3º do RITCEES, no prazo de 10 (dez)
dias, para que prestem informações quanto aos itens
questionados na presente Representação;
Notiﬁcar, na forma do art. 307, § 4º, do RITCEES, o Sr.
Marcelo de Oliveira, para que, no prazo de 5 (cinco) dias,
cumpra a decisão, publique extrato na imprensa oﬁcial
quanto ao teor da decisão e comuniquem ao Tribunal as
providências adotadas, sob pena de multa em caso de
descumprimento;

Cientiﬁcar o Representante acerca da decisão do Tribunal, nos termos do artigo 307, § 7º do RITCEES.

do da exceção à regra.

À Secretaria Geral das Sessões para as comunicações
processuais com as cautelas de estilo, promovendo-se
os demais impulsos necessários.

Possibilidade de irreparáveis prejuízos aos cofres públicos em caso de prestação de contas deﬁciente, ou não
execução correta da avença, ante complexidade e morosidade de necessidade de ressarcimento dos valores;

Prestadas as informações, sejam os autos remetidos a
este gabinete.
Face ao exposto, e considerando que estão presentes todos os requisitos necessários ao deferimento da medida
cautelar, VOTO pela ratiﬁcação do deferimento da medida cautelar constante da Decisão Monocrática Preliminar DECM 01788/2018 pelos seus próprios termos,
com as alterações de ordem material propostas, frente
ao estabelecido no do art. 124 § único da LC 621/2012
na forma do art. 376, § único do RITCEES.
Vitória, 13 de novembro de 2018.
SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Conselheiro Relator
VOTO VISTA
VOTO DO EXMO. SR. CONSELHEIRO RODRIGO COELHO
DO CARMO
I – RELATÓRIO:
Trata de expediente autuado como Denúncia com pedido de medida cautelar, em desfavor do senhor Marcelo
de Oliveira – Secretário de Estado de Saneamento, Habilitação e Desenvolvimento Urbano - SEDURB, noticiando possíveis irregularidades em Convênios ﬁrmados com
vários Municípios.
Noticia a Denúncia em síntese que o Governo do Estado
por intermédio da SEDURB iniciou vários Convênios com
Municípios, objetivando o repasse de verba para execução de serviços diversos, todos em parcela única, fazenwww.tce.es.gov.br

Consta da referida denúncia os seguintes argumentos:

A liberação dos repasses dos valores em parcela única
está em descompasso com a norma regulamentadora da
espécie, especiﬁcamente o Decreto Estadual nº 2737-R
de 19.04.2011 que prevê como regra que o repasse do
valor conveniado seja parcelado;
Previsão no artigo 116, §3º, inciso I da Lei 8.666/93 se
suspensão de repasses em caso de prestação de contas
ausente ou deﬁciente da parcela anterior, visando proteger o erário e boa ﬁscalização;
O repasse em parcela única fere o princípio da legalidade, especiﬁcamente o artigo 12 do Decreto estadual nº
2737-R pois não encontra justiﬁcativa hábil a possibilitar
tal conduta;
A conduta adotada pela SEDURB contraria o princípio da
eﬁciência e do zelo com a coisa pública, obstando a possibilidade da Administração em ﬁscalizar os recursos repassados e criando diﬁculdades desnecessárias a recomposição de eventual dano;
Diante do quadro apresentado, consta pedido de apreciação e cautelar embasando o requisito do fumus boni
iuris no repasse de recursos ﬁnanceiros ao ﬁm de mandato, em total contrassenso com o mencionado Decreto estadual que disserta claramente ser regra geral o repasse de convênios em parcelas fracionadas e quanto ao
periculum in mora, pois uma vez mal empregados os recursos repassados, prejudica a ﬁscalização e impõe ônus
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desnecessário ao erário.
Os autos foram encaminhados ao eminente Relator Sérgio Borges que por meio de Decisão Monocrática nº
1753/2018-7 – evento 5, conheceu a peça como Representação pois entendeu restar presentes as exigências
legais e regulamentares e determinou a Notiﬁcação da
SEDURB ﬁxando o prazo de cinco dias para apresentação
de justiﬁcativa prévia.
O Secretário da SEDURB, apresentou defesa/justiﬁcativa
constante da peça nº 1513/2018-7 – evento 09, acostando Resposta de Comunicação; Peça complementar constante dos eventos 10 a 166 e peça digitalizada eventos
170 a 244.
Pois bem, o Relator analisando o pedido e documentos
acostados aos autos, proferiu Decisão Monocrática nº
1788/2018, onde entendeu estar presentes os pressupostos autorizadores concedendo cautelar suspendendo
os repasses dos convênios em parcela única até ulterior
decisão desta corte.
A presente Representação traz como fundamentação
principal que os recursos repassados em parcela única,
não se aﬁguram como forma mais justa pois há riscos de
que, caso ocorra prestação de contas deﬁciente ou não
execução correta da avença, ocasione prejuízos aos cofres públicos, pois a recuperação dos valores não se dá
de forma simples e célere.
Aduz também que o Decreto Estadual nº 2737-R visando
proteger eventual dano na má execução da avença pactuada, tornou como regra que os repasses fossem efetuados em parcelas fracionadas.
Também traz fundamentação acerca de cautela com o
erário, mencionando o artigo 116, §3º, inciso I da Lei de

Licitações, que estabelece a retenção de repasse de valores de parcelas quando não houver comprovação de boa
e regular aplicação da parcela anteriormente recebida.
Em sede de justiﬁcativa, argumenta o Secretário da SEDURB que o Decreto Estadual nº 2737-R/2011 em especial o seu artigo 12, §2º, estabelece os requisitos em que
os recursos poderão ser liberados de uma só vez, quando houver recomendação de razões técnicas e de economicidade.
Aduz que quanto as razões técnicas, os convênios cujo
objetos são relativos a execução de obras, oferecem inúmeros benefícios à comunidade, onde inegável, que o
maior prazo de intervenção, maiores transtornos causam à população e a sua economia local. Assim, o gestor municipal, na aplicação dos recursos, pode garantir
maior agilidade e eﬁciência na consecução do objeto do
convênio, possibilitando diversas frentes de trabalho encontrando amparo nos princípios da eﬁciência e economicidade, atendendo o interesse público.
Trouxe ainda como argumentação técnica, que os convênios possuem prazos de execução não superior a 12 (doze) meses, e em razão de trâmites burocráticos que ocorrem na Administração Pública os atrasos nos repasses
ocasiona paralisação das obras, sendo que a Administração possui disponibilidade ﬁnanceira integral se propondo, desta forma, diminuir o prazo de execução das obras
e aumentar o índice de conclusão.
Fez referência a Resolução nº 009/2018 de 12 de julho
do corrente ano que os convênios que ultrapassem valores acima de 1,4 milhões estão submetidos à avaliação
prévia da SECONT para análise quanto aos aspectos econômico-ﬁnanceiro, logo ocorreu uma dupla veriﬁcação
da viabilidade, seja inicialmente pelo Concedente e a sewww.tce.es.gov.br

gunda pelo órgão central de controle.
Destacou que a SEDURB encaminhou consulta formal à
Procuradoria Geral do Estado acerca da possibilidade do
pagamento/liberação em parcela única para os convênios com previsão do término da obra em menos de um
ano, havendo manifestação favorável, deferindo, ainda o
pedido de análise por amostragem em casos análogos na
forma do Enunciado CPGE nº 18.
Acrescentou que o Decreto Estadual nº 2737-R/2011,
estabeleceu regras de acompanhamento da execução do
objeto, através de visitas ao local por representante da
SEDURB especialmente designado e registrado no Sistema Integrado de Gestão Administrativa – SIGA, anotando todos os registros relacionados à execução do objeto, independente de número de parcelas, não sendo a
adoção de repasse em parcela única, óbice na adequada
e rigorosa ﬁscalização, pois não impede o Estado/Concedente de acompanhar a execução físico-ﬁnanceira do
objeto.
O Relator analisando os argumentos trazidos pelo Responsável e documentos constantes dos autos, entendeu
que foram aviltados princípios de ordem constitucional
e infraconstitucional, fazendo referência que as razões
técnicas e de economicidade devem ser extraídas da natureza do serviço a ser realizado, nos seguintes termos:
“seja por uma característica intrínseca do próprio objeto, especiﬁcidade de sua execução, ou outra que lhe atribua um traço distintivo tal que faculte o desembolso integral do recurso”.
Esclarece que os objetos dos convênios referem a obras
e serviços de engenharia cuja execução se protrai no
tempo, conduzindo a uma liberação paulatina na medida que sua comprovação venha a ser demonstrada no
Quinta-feira, 22 de novembro de 2018
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curso dos autos, não se mostrando razoável a liberação
da verba em uma única parcela.
Outro aspecto ressaltado pelo Relator, foi no sentido de
que ao analisar os documentos que compõem os processos administrativos trazem sempre as mesmas argumentações com o propósito de caracterizar as aludidas razões técnicas e de economicidades permitidas pelo Decreto Estadual. Acrescentando que os pareceres técnicos
emitidos são meramente reprodução uns dos outros,
ressalvando alguns detalhes especíﬁcos de cada convênio.
Também não acolhe o argumento no sentido de que em
razão de diﬁculdades burocráticas no trâmite da liberação das parcelas possibilite paralisação das obras, para reforçar as razões que levaram o Governo a liberar as
verbas em uma única vez, colocando, ainda, que em algumas vezes, em decorrência de má elaboração do projeto básico ou intercorrências ensejam a necessidade de
paralisação.

rão por meio de lei os consórcios públicos e os convênios de cooperação entre os entes federados, autorizando a gestão associada de serviços públicos, bem como a
transferência total ou parcial de encargos, serviços, pessoal e bens essenciais à continuidade dos serviços transferidos”.
O Convênio está disciplinado no art. 116 da Lei 8.666/93,
que estabelece que são aplicáveis as regras dessa Lei de
Licitações, “no que couber, aos convênios, acordos, ajustes e outros instrumentos congêneres celebrados com órgãos e entidades da Administração”.
No nosso Estado é o Decreto Estadual nº. 2737-R que disciplina sobre as normas relativas às transferências voluntárias de recursos ﬁnanceiros do Estado mediante convênios.
De início, quero aqui registrar que divirjo do entendimento esposado pelo eminente Relator pelas razões e
fundamentos a seguir aduzidos.

do os pés direitos, a deﬁnição das soluções construtivas
e memorial de cálculo demonstrando como foram obtidos os quantitativos que devem fazer parte da descrição
quando o objeto se tratar de obras de ediﬁcações;
b) planta baixa de implantação, com curvas de nível, percurso e dimensões, deﬁnição das camadas do pavimento
e principais elementos de drenagem e memorial de cálculo demonstrando como foram obtidos os quantitativos
devem fazer parte da descrição quando o objeto tratar
de obras rodoviárias;
c) elementos básicos para a caracterização e orçamentação dos tipos de obras não explicitadas nos i tens anteriores ou para serviços de engenharia;
d) termo de referência, contendo memorial justiﬁcativo e
de cálculo demonstrando adequação da solução técnica
e como foram obtidos os quantitativos e valores;
II – demonstração dos interesses recíprocos, a relação
entre a proposta apresentada e os objetivos e diretrizes
do programa estadual e a indicação do público alvo, do
problema a ser resolvido e dos resultados esperados;

Ao ﬁnal, concedeu a liminar pretendida suspendendo os
repasses dos convênios em parcela única até ulterior decisão deste Tribunal.

O artigo 12 do mencionado Decreto estabelece requisitos essenciais para a formalização do Convênio, para que
somente após preenchidos, possa ser o convênio efetivamente ﬁrmado. Vejamos:

II- FUNDAMENTAÇÃO:

CAPÍTULO II - DA PROPOSTA DO PLANO DE TRABALHO

IV - deﬁnição das etapas ou fases da execução;

Com efeito, a título de conceituação Convênio é acordo,
onde os partícipes têm interesses comuns e coincidentes
com as mesmas pretensões. Por essa razão, no convênio
a posição jurídica dos signatários é uma só, idêntica para
todos, podendo haver apenas diversiﬁcação na cooperação de cada um, segundo suas possiblidades, para a consecução do objetivo comum, desejado por todos.

Art. 12. O proponente credenciado manifestará seu interesse em celebrar instrumentos regulados por este decreto mediante apresentação de proposta de plano trabalho no SIGA, em conformidade com o programa e com
as diretrizes disponíveis no sistema, que conterá, no mínimo:

V - cronograma físico de execução do objeto e cronograma de desembolso;

I - descrição completa do objeto a ser executado:

O art. 241 da Constituição Federal prevê que “a União,
os Estados, o distrito Federal e os Municípios disciplina-

a) o anteprojeto arquitetônico, contendo a distribuição
dos ambientes em planta baixa, os cortes demonstran-

VII - informações relativas à capacidade e disponibilidade técnica e gerencial do proponente para execução do
objeto.

www.tce.es.gov.br

III - descrição das metas a serem atingidas;

VI - plano de aplicação dos recursos a serem desembolsados pelo concedente e da contrapartida ﬁnanceira do
proponente, se for o caso, demonstrando a compatibilidade do objeto com os preços de mercado;
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§ 1º Apenas as entidades privadas sem ﬁns lucrativos deverão estar previamente cadastradas para ﬁns de encaminhamento das propostas do plano de trabalho, na forma dos artigos 16 a 19.
§ 2º Os recursos a serem desembolsados pelo concedente somente serão liberados de uma só vez, quando assim o recomendarem razões técnicas e de economicidade, mas, em regra, a liberação deve ocorrer em parcelas.
Como se denota dos argumentos trazidos pelo Responsável e de acordo com documentos constantes dos autos, fazendo ressalva que são muitos documentos, onde
analisei por amostragem (considerando, especialmente,
o fato de que são semelhantes, variando, essencialmente, quanto ao objeto especiﬁco de cada município e valor), os convênios tiveram seu trâmite em conformidade com a lei 8.666/93 e o Decreto Estadual em comento,
obtendo pareceres técnicos e jurídicos favoráveis à formalização do convênio.
Observo, ainda, que no referido Decreto Estadual o artigo 35, §1º, prevê garantias para o bom emprego dos recursos, estando vinculado ao objeto do convênio, vejamos:
§ 1º Os recursos serão depositados e geridos na conta
bancária especíﬁca do convênio exclusivamente em instituições ﬁnanceiras oﬁciais, preferencialmente do Estado
do Espírito Santo e, enquanto não empregados na sua ﬁnalidade, serão obrigatoriamente aplicados:

vida pública, quando sua utilização estiver prevista para
prazos menores.
§ 2º Os rendimentos das aplicações ﬁnanceiras serão
obrigatoriamente aplicados no objeto do convênio, estando sujeitos às mesmas condições de prestação de
contas exigidas para os recursos transferidos.
§ 3º As receitas oriundas dos rendimentos da aplicação
no mercado ﬁnanceiro não poderão ser computadas como contrapartida devida pelo convenente ou contratado.
Em relação a prestação de contas, em especíﬁco, o referido Decreto dispõe:
DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
Art. 46. O órgão ou entidade que receber recursos na
forma estabelecida neste decreto estará sujeito a prestar contas da sua boa e regular aplicação, observando-se o seguinte:
I - a prestação de contas será apresentada ao concedente até sessenta dias após o término da vigência do convênio;
II - o prazo mencionado no inciso primeiro deste artigo
constará no convênio.

I - em caderneta de poupança de instituição ﬁnanceira
oﬁciais, preferencialmente do Estado do Espírito Santo,
se a previsão de seu uso for igual ou superior a um mês; e

§ 1º Quando a prestação de contas não for encaminhada no prazo estabelecido no convênio, o concedente estabelecerá o prazo máximo de trinta dias para sua apresentação, ou recolhimento dos recursos, incluídos os rendimentos da aplicação no mercado ﬁnanceiro, atualizados monetariamente e acrescidos de juros de mora, na
forma da lei.

II - em fundo de aplicação ﬁnanceira de curto prazo, ou
operação de mercado aberto lastreada em título da dí-

§ 2º Se, ao término do prazo estabelecido, o convenente não apresentar a prestação de contas nem devolver
www.tce.es.gov.br

os recursos nos termos do § 1º, o concedente registrará
a inadimplência no SIGA por omissão do dever de prestar contas e comunicará o fato a Autoridade Competente
para ﬁns de instauração de tomada de contas sob aquele argumento e adoção de outras medidas para reparação do dano ao erário, sob pena de responsabilização solidária.
§ 3º A aprovação de prestação de contas de convênios,
celebrados com entidades privadas sem ﬁns lucrativos,
ﬁca condicionada à validade do cadastramento, na forma do art. 18.
Assim, ao ser celebrado um convênio, o ajuste deve conter cláusulas essenciais, dentre as quais, a obrigação de
o convenente prestar contas dos recursos recebidos no
prazo limitado a 60 dias após o término da vigência do
convênio, sob pena de responsabilização.
Fiz estas observações para chamar atenção de que não
há vedação ao repasse de verba única quando do ﬁrmamento do convênio, desde que devidamente justiﬁcados
em decorrência de razões técnicas e economicidade.
Em sede de cognição sumária, restou demonstrado nos
autos de que os motivos técnicos e de economicidade
que levou o Governo do Estado ao repasse em parcela única estão presentes ao meu sentir, pelas razões que
seguem:
Trâmites burocráticos que ocasionam atrasos no repasse
da verba: entendo que embora extremamente essencial
o aspecto administrativo para execução do convênio, de
fato, muitas vezes a morosidade em autorizar o repasse
de outras verbas ocasionam a paralisação do objeto pactuado trazendo atrasos e prejuízos ao convenente, inclusive de ordem social;
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Obras com prazo não superior a 12 (doze) meses, o que
veriﬁco que a intenção das partes é de atender o mais
breve possível a demanda do convenente dado o interesse social muito relevante, possibilitando ao gestor municipal agilidade, eﬁciência e tranquilidade ﬁnanceira para
concluir com êxito o objeto;
Disponibilidade ﬁnanceira integral nas contas do Estado.
A economicidade decorre da eﬁciência na aplicação dos
recursos públicos, para tanto, necessários a preparação
e desempenho técnicos fundamentados e solidiﬁcados
em regras e princípios de qualidade, tendo como consequência o desenrolar de processo planejado e executado. Levando este conceito em consideração, a disponibilidade integral demonstra ser, a princípio, a alternativa
escolhida que traz o melhor resultado estratégico possível da alocação dos recursos no atual cenário socioeconômico.
Partindo destas premissas, importante ressaltar que o
Decreto Estadual 2737-R/2011, prevê as medidas garantidoras para zelar pelo erário, vez que prevê que a execução do convênio será acompanhada por um representante da SEDURB especialmente designado e registrado
no Sistema Integrado de Gestão Administrativa – SIGA e
caso sejam observadas irregularidades podem até ensejar a instauração e Tomada de Contas caso não haja saneamento das pendências.
Portanto, uma vez repassado o recurso público por meio
de Convênio, ﬁca o Convenente obrigado a prestar contas da aplicação das verbas e, não o fazendo ﬁca obrigado à devolução da quantia.
Nessa linha de intelecção, a Administração rege-se pelo
Princípio da Legalidade, ou seja, não pode fazer senão o
que a lei determina, assim, o princípio da legalidade limi-

ta a atividade do administrador, desta forma os interessados obedecendo as normas estabelecidas no Decreto
Estadual e demais normas que regem à Administração
Pública, possibilita a realização do Convênio como ora se
apresenta.
Lado outro, o eminente Relator entende que as razões
técnicas e de economicidade devem estar atreladas à natureza dos objetos conveniados, pois bem, compulsando
os autos observo que os convênios ora analisados tratam de obras de engenharia, sendo em sua grande maioria pavimentação e recuperação de ciclovia, onde foi objeto de aprovação pela SEDURB, me levando a crer que
os projetos básicos ali esposados estão em conformidade com as exigências legais, podendo ser considerados
competentes, e, via de consequência, com execuções
de obras com qualidade, priorizando o atendimento ao
interesse público, tornando pouco provável um contratempo na sua execução, facultando, desta forma, ao desembolso integral do recurso.
Quanto ao entendimento do Relator no sentido de que
os argumentos colacionados aos convênios são praticamente reprodução uns dos outros com alguns detalhes
individuais especíﬁcos, no meu convencimento, tal fato
decorre da semelhança dos objetos conveniados, onde,
aprovados os planos de trabalhos pela SEDURB, secretaria competente com proﬁssionais habilitados para emitir
o relatório técnico.
Importante ainda destacar que observei, que a análise foi feita minuciosamente do Plano de Trabalho, onde
após apontamentos de algumas inconsistências por parte da SEDURB, os Municípios atenderam às exigências legais e técnicas, conforme se denota, por exemplo da Manifestação Técnica – COOP/SECONT nº 35/2018 - Proceswww.tce.es.gov.br

so nº 83172190/2018 – convênio 064/2018, constante
na peça digitalizada 483/2018 – evento 242.
A título de demonstração observo no Convênio 61/2018
– Município de Alegre – Processo nº 83168680 – Valor
R$ 390.812,76 – Prazo: 9 meses, na peça complementar 21453/2018 – evento 12, que a SEDURB ao analisar
os documentos necessários à formalização do Convênio,
detectou algumas pendências técnicas para que pudesse estar devidamente cadastrado no SIGA, solicitando a
regularização ao ente municipal.
Posteriormente, visualizo na peça complementar
21460/2018 – evento 19 a emissão de Certiﬁcado de Registro Cadastral de Convênio atendendo as exigências
documentais.
Também constou no referido processo manifestação da
procuradoria, onde atendidas as exigências legais, o convênio estaria apto a ser ﬁrmado.
Quero aqui registar, também, que observei que estes trâmites foram observados nos demais convênios, ressaltando que não ﬁz uma análise minuciosa de todos os documentos.
Quanto a manifestação do Relator refutando a alegação
de possibilidade de paralisação das obras frente às diﬁculdades burocráticas para liberação de parcelas, é fato
público e notório que um dos principais entraves citados
pelos Municípios de todo o país é que as empresas contratadas iniciam os trabalhos, seguindo os prazos, avançam com o cronograma, enviam as medições mensais e
só após, em média de três a quatro meses, recebem o
valor gasto na obra, sem qualquer tipo de reajuste.
Situação que provoca, em muitos casos, a paralisação da
obra, já que, diante de um cenário de recessão, muitas
Quinta-feira, 22 de novembro de 2018
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construtoras acabam não conseguindo arcar com os custos, contando o Município com a boa vontade das empresas para que as obras não ﬁquem paradas e o trabalho não seja perdido.
Entendo que o fato de no próximo ano ser um novo gestor é ponto que recai favorável a transferência dos recursos dos convênios em parcela única, e não como descrédito ou apostar na ineﬁciência do aparato estatal, mas,
por considerar ser comum em início de novos governos
a necessidade de readequações administrativas que podem tornar a gestão mais lenta e por consequência acarretar atrasos nos repasses dos recursos.
Outro não foi o discurso do Presidente da Amunes –
Guerino Zanon - em artigo publicado no Jornal A GAZETA, publicado no dia 07/11/2018 às 22h15, que, ora, me
permito a transcrever:
TRANQUILIDADE PARA OS PREFEITOS
Quem esteve na Assembleia nesta quarta foi o presidente da Associação dos Municípios do Espírito Santo (Amunes), Guerino Zanon (MDB), acompanhado de alguns outros prefeitos. A associação defende o pagamento dos
convênios sem necessidade de parcelamento. “No momento em que o Estado tem recursos para pagar convênios à vista...É uma prática que deveria ser banida essa
de fazer com que os prefeitos assinem convênios e depois
tenham que ﬁcar a cada dois, três meses com o pires nas
mãos pedindo ao chefe do Executivo para liberar novas
parcelas. Num momento que alguém tenta dar tranquilidade às administrações municipais, colocando os recursos na conta da prefeitura, eu não posso aceitar que alguém seja contra isso”, aﬁrmou Guerino.
Por ﬁm, o argumento trazido na peça inicial quanto ao

possível perigo de dano, sob o fundamento de mal emprego do recurso repassado ou de prejudicialidade de
ﬁscalização, impondo ônus desnecessário ao erário em
busca de ressarcimento, não pode prosperar, pois, como
ensina, Humberto Theodoro Júnior: “(...) a parte deverá
demonstrar fundado temor de que, enquanto aguarda a
tutela deﬁnitiva, venham a faltar as circunstâncias de fato favoráveis à própria tutela. E isto pode ocorrer quando haja risco de perecimento, destruição, desvio, deterioração ou de qualquer mutação das pessoas, bens ou provas necessárias para perfeita e eﬁcaz atuação do provimento ﬁnal do processo principal (...)” (In Processo Cautelar. Ed. Universitária do Direito, 4ª edição, p. 77)
Nessa linha de intelecção, além de entender que se parte de uma premissa equivocada – qual seja, presumir a
má-fé ou desídia do gestor municipal – não se mostra razoável, muito menos para servir por evidenciar o perecimento, destruição, desvio, deterioração ou, ainda, dano de difícil reparação, em eventual descumprimento do
convênio.
Portanto, consoante denota da fundamentação trazida na peça inaugural tenho certo que, não se conﬁgura
aceitável presumir a má-fé dos gestores municipais mas,
sim, exaltar o princípio constitucionalmente garantido
da presunção da inocência, previsto no art. 5º LVII, aplicado no âmbito de direito penal, que por analogia, levo
em consideração em razão do máximo interesse público
na realização das obras objetos dos convênios.
A propósito, importante ainda destacar que os convênios ﬁrmados tiveram sua fase inicial quando da elaboração do projeto básico, onde os entes municipais tiveram
despesas para contratação de empresa especializada para elaborá-los ou custo hora/homem de servidor, me lewww.tce.es.gov.br

vando a concluir a presença do interesse público em disponibilizar de uma única vez os repasses ora em apreço.
Importante ainda destacar, que pela notoriedade por
meios de veículos de comunicação acerca dos convênios
ora em epígrafe, especiﬁcamente pelo repasse em parcela única, de certo, quando da realização da licitação
pelo ente municipal para a contratação da execução das
obras, leva-me a crer o aumento de competitividade entre os licitantes homenageando a economicidade, almejada pela Administração.
Ainda pude veriﬁcar que a licitação para a execução da
obra objeto dos convênios já vem ocorrendo, como é
o caso da Tomada de Preço 003/2018 do Município de
Águia Branca, com data de abertura 07/11/2018.
Por derradeiro, identiﬁco que não há qualquer infração legal, conforme já demostrei no decorrer deste voto, quanto a liberação em parcela única dos recursos aos
convênios ﬁrmados, e mais ainda, entendo estarmos
diante de uma demanda que reﬂete critério de decisão
de gestão.
Tal não foi diferente o entendimento da Procuradoria Jurídica do Estado que sustenta tratarem de questões administrativas, técnicas e econômicas, não registrando
qualquer ausência de legalidade quanto à decisão de repasses de recursos de convênios advir em parcelas ou de
forma única, declinando tal decisão tão somente a critério exclusivo de gestão, conforme trecho trazido no
próprio voto do Conselheiro Relator, Sérgio Borges, vejamos:
No entanto, é de se ver que em todos os pareceres remissivos ou especíﬁcos apresentados, o órgão consultivo jurídico aponta que a identiﬁcação e destaque das raQuinta-feira, 22 de novembro de 2018
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zões técnicas e de economicidade ﬁcam a cargo da Secretaria de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano – SEDURB, restringindo-se a manifestação ao exame dos aspectos jurídicos do instrumento do convênio, “(...) não se compreendendo em suas
atribuições analisar os atos administrativos da fase interna ou emitir juízo sobre a conveniência ou oportunidade do pacto, nem tampouco considerações sobre aspectos técnicos ou econômicos, sendo de responsabilidade dos agentes públicos envolvidos a regularidade dos
atos do procedimento, a eﬁciência da ação administrativa, a veracidade das informações e justiﬁcativas postas nos autos e as providências orçamentárias”.
Nesse caminhar, atendo-me aos requisitos autorizadores
da medida cautelar e, diante da prévia justiﬁcativa apresentada, não me parece pertinente a concessão da liminar pretendida.
Ainda que a concessão de medida cautelar não exija juízo de certeza, mas sim da mera probabilidade de que o
alegado na Representação seja plausível, não reputo inicialmente, presente a plausibilidade do direito alegado,
materializado na fumaça do bom direito, primeiro requisito para a concessão da medida cautelar suspensiva por
parte desta Corte de Contas, pois, vejo que no caso concreto, que os Convênios foram ﬁrmados em conformidade com a Lei 8.666/93, em seu artigo 166, §1º e o Decreto Estadual nº 2737-R/2011, estando os convênios atestados pela área competente, com o devido respaldo jurídico, restando cumprido o princípio da legalidade.
Quanto ao segundo requisito, qual seja, a conﬁguração
do perigo da demora entendo, também não estar presente, pois restou demonstrado o preenchimento dos
requisitos técnicos e de economicidade autorizadores

previsto no Decreto Estadual nº 2737-R/2011 visando
o repasse do valor em parcela única, não restando demonstrado o eventual dano ao erário de difícil reparação, bem como, restou comprovada a disponibilidade ﬁnanceira, atendendo ao artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal, sem que houvesse demonstração de qualquer prejuízo à Administração.
Ao contrário, com espeque no artigo 21, da Lei
13.655/2018 (LINDB) deve o julgador em suas decisões
reﬂetir a respeito de suas consequências, onde entendo
que se houver concessão da cautelar pretendida suspendendo imediatamente a execução dos Convênios, ocasionará danos aos entes municipais em razão de que já
foram dispendidas despesas com realização dos projetos
básicos constantes do Plano de Trabalho, levando ainda
em consideração, os valores atuais ali orçados serviram
de parâmetro para deﬁnir o valor dos repasses das verbas.
Assim VOTO no sentido de que o Plenário aprove a seguinte minuta de DECISÃO que submeto à sua consideração.
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:
Indeferir o pedido para concessão da medida cautelar,
e com base no artigo 309 do Regimento Interno desta
Corte de Contas, c/c o artigo 125, §5º da Lei Complementar 621/2012, determino a remessa dos autos à unidade técnica para instrução do feito, submetendo os autos em tramitação pelo rito ordinário.
Dar Ciência aos Representantes e ao Representado do
www.tce.es.gov.br

teor da decisão tomada por este Tribunal de Contas, nos
termos do art. 307, § 7º, da Resolução TC 261/2013 (RITCEES).
Dar ciência ao douto Ministério Público de Contas.
RODRIGO COELHO DO CARMO
Conselheiro
VOTO-VOGAL
O CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN:
I RELATÓRIO
Inicialmente, registro que adoto como relatório o item I
constante da Decisão concessiva da medida cautelar, ora
submetida para ratiﬁcação plenária (Decisão Monocrática 1788/2018-1 – evento 253) e passo a analisar o caso.
II FUNDAMENTOS
Parece-me que a celebração dos convênios em exame
mostra-se temerária, irresponsável e ilegal.
Temerária porque o Estado abre mão do controle sobre
os convênios celebrados e se distancia de eventual recuperação dos recursos públicos de que é titular.
A esse respeito, é valiosa a lição do conselheiro Sebastião Carlos Ranna de Macedo quando, na função de auditor geral do Estado (hoje Secretaria de Estado de Controle e Transparência – SECONT), tratou da importância
do controle e do acompanhamento da execução de convênios no Estado:
[...] A intenção não é o controle unicamente, mas o apoio
à formalização, cujo objetivo ﬁnal é aumentar o grau de
sucesso na conclusão dos objetos pactuados, dando
transparência aos atos públicos, e incluindo regras mais
claras e uniformas para todos os partícipes, de maneira
Quinta-feira, 22 de novembro de 2018
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coerente, igualitária e eﬁciente.
Além disso, o projeto bem fundamentado de celebração
de um convênio serve como apoio direto para a administração da gestão municipal, uma vez que planos de trabalho estruturados aumentam a probabilidade de conclusões com êxito, reﬂetindo positivamente nas demandas da população. Também funciona como ferramenta
de prevenção e combate à corrupção, ao evitar o desperdício de recursos públicos; o excesso de alocação de
verba para alguns municípios em detrimento de outros;
e ao possibilitar o acompanhamento da execução, o levantamento de indicadores e a prestação de contas que
reﬂita com exatidão todas as etapas e metas alcançadas.
Como se não bastassem os ganhos imediatos, a gestão
municipal tem a oportunidade de avançar mais ainda. Ao
ser demandada a executar planos de trabalho mais realistas e estudar a melhor fundamentação jurídica para
seus pleitos [...]
(MACEDO, Sebastião Carlos Ranna de. O controle de
convênios no Estado do Espírito Santo in Fórum de contratação e gestão pública. Belo Horizonte, ano 6, n. 69,
set. 2007).
É também irresponsável, pois assinada ao ﬁnal de um
mandato, contrariando o modelo até então vigente no
qual se impõe a obediência a um cronograma de desembolso e às previsões orçamentárias, especialmente
quando há risco de as avenças ultrapassarem o exercício.
Nesse sentido, tem-se o Decreto 93.872, de 23 de dezembro de 1986 que, ao dispor sobre a uniﬁcação dos
recursos de caixa do Tesouro Nacional, vedou a celebração de convênios para investimento cuja execução ultrapasse um exercício ﬁnanceiro, sem a respectiva compro-

vação de que os recursos para atender as despesas em
exercícios seguintes estejam assegurados por sua inclusão no orçamento plurianual, o que também precisa ser
investigado:
Art . 31. É vedada a celebração de contrato, convênio,
acordo ou ajuste, para investimento cuja execução ultrapasse um exercício ﬁnanceiro, sem a comprovação,
que integrará o respectivo termo, de que os recursos para atender as despesas em exercícios seguintes estejam
assegurados por sua inclusão no orçamento plurianual
de investimentos, ou por prévia lei que o autorize e ﬁxe
o montante das dotações que anualmente constarão do
orçamento, durante o prazo de sua execução.
Considero também um ato Ilegal, pois tolhe da Administração Estadual o dever de acompanhar e ﬁscalizar a execução dos convênios celebrados, diﬁcultando ou obstando a adoção tempestiva das providências impostas pelo
art. 112, §2º, da Lei Complementar Estadual 621, de 8 de
março de 2012 (Lei Orgânica deste Tribunal:
Subseção V
Dos Convênios, Acordos, Ajustes e Instrumentos Congêneres
Art. 112. [...]
§ 2º A autoridade administrativa competente deverá adotar imediatas providências com vistas à instauração de tomada de contas especial no caso de omissão
na prestação de contas ou quando constatada irregularidade na aplicação dos recursos transferidos, sob pena
de responsabilidade solidária, nos termos do Regimento Interno.
E, também, porque aparenta infringir todo um arcabouço jurídico, como se demonstrará a seguir:
www.tce.es.gov.br

Questiona-se nos autos a possibilidade de o repasse se
dar em parcela única, o que inclusive passou a ser previsto em decreto do executivo posteriormente alterado,
talvez no intuito de respaldar tais casos o que, em regra,
é recusado pelo direito, dada a regra geral da irretroatividade das normas jurídicas (Decreto Estadual 2.737R/2011, alterado pelo Decreto Estadual 4.323-R/2018 –
publicado em 06/11/2018).
Aliás, a expedição posterior da norma em questão, tendente a regularizar situações pretéritas, deve inclusive
ser alvo de análise desta Corte em sede de incidente de
inconstitucionalidade a ser oportunamente processado.
Feita a ressalva, é importante que se diga, como consta
da decisão do conselheiro relator, que não se nega o fato de ter havido parecer da PGE admitindo a possibilidade de repasse de recursos de convênio em parcela única.
Entretanto, deve se ter em mente que tais hipóteses,
ainda que viáveis juridicamente, são excepcionais e contrariam a regra claramente deﬁnida na legislação nacional, conforme consta das diretrizes gerais dadas pelo art.
116, da Lei 8.666/1993, que falam em cronograma de
desembolso e liberação de parcelas:
Art. 116. Aplicam-se as disposições desta Lei, no que
couber, aos convênios, acordos, ajustes e outros instrumentos congêneres celebrados por órgãos e entidades
da Administração.
§ 1o A celebração de convênio, acordo ou ajuste pelos
órgãos ou entidades da Administração Pública depende
de prévia aprovação de competente plano de trabalho
proposto pela organização interessada, o qual deverá
conter, no mínimo, as seguintes informações:
I - identiﬁcação do objeto a ser executado;
Quinta-feira, 22 de novembro de 2018
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II - metas a serem atingidas;
III - etapas ou fases de execução;
IV - plano de aplicação dos recursos ﬁnanceiros;
V - cronograma de desembolso;
[...]
§ 3o As parcelas do convênio serão liberadas em estrita
conformidade com o plano de aplicação aprovado, exceto nos casos a seguir, em que as mesmas ﬁcarão retidas até o saneamento das impropriedades ocorrentes:
I - quando não tiver havido comprovação da boa e regular aplicação da parcela anteriormente recebida, na forma da legislação aplicável, inclusive mediante procedimentos de ﬁscalização local, realizados periodicamente
pela entidade ou órgão descentralizador dos recursos ou
pelo órgão competente do sistema de controle interno
da Administração Pública;
II - quando veriﬁcado desvio de ﬁnalidade na aplicação
dos recursos, atrasos não justiﬁcados no cumprimento
das etapas ou fases programadas, práticas atentatórias
aos princípios fundamentais de Administração Pública
nas contratações e demais atos praticados na execução
do convênio, ou o inadimplemento do executor com relação a outras cláusulas conveniais básicas;
III - quando o executor deixar de adotar as medidas saneadoras apontadas pelo partícipe repassador dos recursos ou por integrantes do respectivo sistema de controle interno.
Ademais, nos termos do próprio decreto estadual que
passou a autorizar a celebração de convênios com previsão de repasse em parcela única, quando tiverem duração inferior a 12 meses, impõe-se também a obrigação

de demonstrar a existência de outras exigências basilares, como razões de ordem técnica ou de economicidade, o que parece não ter sido atendido.
É importante avaliar a regra dentro da sistemática do
próprio Decreto Estadual 2.737-R/2011 que, ao cuidar
sobre a liberação dos recursos, estipula que se faça em
consonância com as metas, fases e etapas da execução
do objeto pactuado:
CAPÍTULO II
DA LIBERAÇÃO DOS RECURSOS
[...]
Art. 35. A liberação de recursos obedecerá ao cronograma de desembolso previsto no Plano de Trabalho e guardará consonância com as metas e fases ou etapas de execução do objeto do instrumento, condicionada a prévia
comprovação pelo órgão concedente do registro do convênio no SIAFEM.
Nessa linha é também a orientação dada pelo Tribunal
de Contas União (PROCESSO TC-020.255/2009-0. ACORDÃO 6527/2009 – 2ª CÂMARA). Vejamos:
[...]
1.5.1.3.3.2. correlação entre o cronograma de execução
e o cronograma de desembolso, avaliando se há compatibilidade entre o número de parcelas de liberação de recursos e o cronograma de execução;
1.5.1.4. observe o disposto no art. 42 da Portaria Interministerial n.º 127/2008, abstendo-se de liberar recursos de convênios em uma única parcela, quando o cronograma de execução estabelecer mais de uma etapa
para a consecução do objeto;
[...]
www.tce.es.gov.br

Fora isso, não se autoriza a concretização do repasse antes de deﬂagrado o procedimento licitatório que necessariamente deverá anteceder à execução das obras pretendidas. Assim determina a legislação aplicável, como
se verá adiante.
Vê-se, no caso concreto, que há situações em que se
conﬁrmou a transferência imediata de valores em convênios nos quais se concedeu o prazo de até 3 meses
para realização de procedimento licitatório: Convênios
056/2018 (Processo nº. 82174199, Registro SIGEFES nº.
180414); 058/2018 (Processo nº. 81377290, Registro SIGEFES nº. 180415); 061/2018 (Processo nº. 83168680,
Registro SIGEFES nº. 180418); 063/2018 (Processo nº.
81528698, Registro SIGEFES nº. 180421); 064/2018 (Processo nº. 83172190, Registro SIGEFES nº. 180423), sem a
necessária justiﬁcativa para o adiantamento do repasse
dos recursos estaduais.
Há, ainda, indícios de transferência imediata de valores
em convênios para serviços que somente serão executados ao ﬁm do prazo de vigência do ajuste (Paisagismo:
Convênios 056/2018 (Processo nº. 82174199, Registro
SIGEFES nº. 180414); 068/2018 (Processo nº. 83101918,
Registro SIGEFES nº. 180427); e Sinalização: Convênios
056/2018 (Processo nº. 82174199, Registro SIGEFES nº.
180414); 063/2018 (Processo nº. 81528698, Registro SIGEFES nº. 180421); 064/2018 (Processo nº. 83172190,
Registro SIGEFES nº. 180423).
A esse respeito, é importante invocar o Decreto Federal
6.170/2007, cuja aplicação subsidiária aos convênios celebrados pelo Estado é determinada pelo art. 5º do Decreto Estadual 2.737-R/2011, senão vejamos:
Art. 5º Aplicam-se, no que couber, os dispositivos legais
contidos no Decreto Federal nº 6.170, de 25 de Julho de
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2007 e suas alterações posteriores, referentes aos requisitos e procedimentos para celebração, da formalização,
da alteração, da publicação, da liberação de recursos, da
execução, da prestação de contas, da rescisão e da tomada de contas especial.
Esse decreto federal prevê, em seu art. 18, que a regulamentação sobre a execução das regras nele dispostas
será feita por ato conjunto do Ministro da Fazenda, do
Planejamento, Desenvolvimento e da Transparência e da
CGU:
Art. 18. Os Ministros de Estado da Fazenda, do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão e da Transparência e
Controladoria-Geral da União editarão ato conjunto para dispor sobre a execução do disposto neste Decreto.
Tal ato se concretizou na Portaria Interministerial
424/2016, no qual se deﬁniu 3 níveis para celebração de
convênios, merecendo destaque ao caso, os níveis I e II,
respectivamente, referentes à execução de obras e serviços de engenharia com valores de repasse entre 250 mil
e 750 mil reais (nível I) e entre 750 mil e 5 milhões de reais (nível II), a saber:
Art. 3º Para efeito desta Portaria ﬁcam estabelecidos os
seguintes níveis para ﬁns de celebração, acompanhamento da execução e prestação de contas:
I - Nível I, para execução de obras e serviços de engenharia com valores de repasse iguais ou superiores a R$
250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) e inferiores
a R$ 750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais);
II - Nível II, para execução de obras e serviços de engenharia com valores de repasse iguais ou superiores a R$
750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais) e inferiores a R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais);

III - Nível III, para execução de obras e serviços de engenharia com valores de repasse iguais ou superiores a R$
5.000.000,00 (cinco milhões de reais);

III - a liberação das demais parcelas, está condicionada a
execução de no mínimo 70% (setenta por cento) das parcelas liberadas anteriormente.

IV - Nível IV, para execução de custeio ou aquisição de
equipamentos com valores de repasse iguais ou superiores a R$ 100.000,00 (cem mil reais) e inferiores a R$
750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais); e

[...]

V - Nível V, para execução de custeio ou aquisição de
equipamentos com valores de repasse iguais ou superiores a R$ 750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais).
A relevância dessa especiﬁcação ao caso reside no fato
de a Portaria Interministerial dispor sobre a forma de liberação dos recursos, condicionando o repasse de parcela única à homologação pelo concedente da síntese do
projeto aprovado, à conclusão da análise técnica e, destaca-se, ao aceite do processo licitatório pelo concedente, destacando-se a especial vedação ao adiantamento
de parcelas em convênios que visem à obra ou serviço
de engenharia de valor igual ou superior a 5 milhões de
reais:
Art. 41. A liberação de recursos deverá ocorrer da seguinte forma:
[...]
II - a liberação da primeira parcela ou parcela única ﬁcará condicionada ao:
a) envio pela mandatária e homologação pelo concedente da Síntese do Projeto Aprovado -SPA quando o
objeto do instrumento envolver a execução de obras e
serviços e engenharia enquadrados nos incisos II e III do
art. 3º desta Portaria; e
b) conclusão da análise técnica e aceite do processo licitatório pelo concedente ou mandatária; e
www.tce.es.gov.br

§ 3º Fica vedado o adiantamento de parcelas nos casos
de execução de obras e serviços de engenharia enquadrados no inciso III do art. 3º desta Portaria.
[...]
Art. 52. Os recursos deverão ser mantidos na conta corrente especíﬁca do instrumento e somente poderão ser
utilizados para pagamento de despesas constantes do
plano de trabalho ou para aplicação no mercado ﬁnanceiro, nas hipóteses previstas em lei ou nesta Portaria.
§ 1º Os recursos destinados à execução de contratos de
repasse deverão ser:
I - solicitados pela mandatária somente após a aceitação do processo licitatório; e
[g.n.]
Apenas a título exempliﬁcativo, já que se trata de exame sumário, é válido citar dois convênios em que o Estado repassou ao Município da Serra R$ 7 milhões para
a recuperação de ciclovias, implantação de pistas de caminhada, urbanização e paisagismo, obra que deve ser
executada até julho de 2019 (Processo 83101918 – Convênio 68/2018).
Em dimensão similar, tem-se o repasse ao Município de
Viana de R$ 8,4 milhões, em parcela única, para a melhoria do traçado urbano, pavimentação, drenagem pluvial, e execução de passeios acessíveis em diversas ruas.
Nesse caso, outorgou-se ao Município o prazo de 3 (três)
meses para a realização de procedimento licitatório e de
Quinta-feira, 22 de novembro de 2018

22

ATOS DO PLENÁRIO

apenas 6 (seis) meses para a execução da obra de engenharia (Processo 8312190 - peça 242, p. 34).
Vê-se, portanto, que os repasses efetuados em parcela
única não expressam valores módicos, tampouco condizem com a natureza dos objetos pactuados, pois se tratam de obras e serviços de engenharia que, dada sua
natureza, não são rapidamente executáveis, nem facilmente ﬁscalizáveis, como bem ensina a experiência desta Corte.

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), acompanho o entendimento defendido pelo relator e VOTO no sentido de que
o Colegiado aprove a seguinte proposta de deliberação:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão plenária, ante as razões expostas pelo relator, em:

Além disso, restam demonstradas outras prováveis infringências às normas e cautelas atinentes aos convênios públicos o que, somado aos argumentos e à fundamentação já traçada na decisão do relator, são, a meu
ver e em se tratando de medida de cognição sumária,
suﬁcientes ao deferimento e à manutenção da medida
cautelar até o aprofundamento da instrução de meritória, a ser iniciada, sob o rito sumário, pela Secretaria de
Controle Externo de Engenharia e Meio Ambiente (SecexEngenharia).

III.1 Ratiﬁcar a MEDIDA CAUTELAR deferida monocraticamente, nos termos do art. 377, III, do RITCEES, aprovado pela Resolução TC 261/2013 c/c art. 124 da Lei Complementar 621/2012, visto que restaram demonstrados
os requisitos autorizadores da medida cautelar no caso
concreto, determinando a Secretaria de Estado de Saneamento Habitação e Desenvolvimento Urbano, na pessoa do Secretário de Estado Sr. Marcelo de Oliveira que
suspenda os repasses dos convênios em parcela única
até ulterior decisão desta Corte;

Por ﬁm, considerando a divulgação nos meios de comunicação e no próprio site da Secretaria de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano (Sedurb), da continuação da política de celebração de convênios com repasses em parcela única, à semelhança dos
que se analisam neste feito, voto, ainda, para que a SecexEngenharia, ao examinar os indícios de irregularidades em questão, aprecie o provável descumprimento da
medida cautelar pelo titular da Sedurb, notadamente
quanto à determinação de suspender “os repasses dos
convênios em parcela única até ulterior decisão desta
Corte” (Decisão Monocrática 1788/2018-1 – peça 253).

III.2 Determinar a oitiva do senhor Marcelo de Oliveira,
nos termos do artigo 307, §3º do RITCEES, no prazo de
10 (dez) dias, para que prestem informações quanto aos
itens questionados na presente Representação;

III PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO

Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun

III.3 Notiﬁcar, na forma do art. 307, § 4º, do RITCEES, o
senhor Marcelo de Oliveira, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, cumpra a decisão, publique extrato na imprensa
oﬁcial quanto ao teor da decisão e comuniquem ao Tribunal as providências adotadas, sob pena de multa em
caso de descumprimento;
III.4 Cientiﬁcar o Representante acerca da decisão do Tribunal, nos termos do artigo 307, § 7º do RITCEES.

www.tce.es.gov.br

Conselheiro
1. DELIBERAÇÃO TC 03052/2018
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. RATIFICAR o deferimento da medida cautelar
constante da Decisão Monocrática Preliminar DECM
01788/2018 pelos seus próprios termos, com as alterações de ordem material propostas, frente ao estabelecido no do art. 124 § único da LC 621/2012 na forma do
art. 376, § único do RITCEES.
2. Por maioria. Pelo voto de desempate da Presidência,
que acompanhou o relator. Vencidos o conselheiro Rodrigo Coelho do Carmo e a conselheira em substituição
Márcia Jaccoud Freitas, que votaram pelo indeferimento da cautelar.
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), Sergio Manoel Nader Borges (relator), Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun e Rodrigo Coelho do Carmo.
4.2. Conselheira substituta: 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

Quinta-feira, 22 de novembro de 2018
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1 a CÂMARA

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

Conselheiros-substitutos
Márcia Jaccoud Freitas
Marco Antônio da Silva

Atos da 1ª Câmara

Processo: 02948/2018-9

Pautas das Sessões - 1ª Câmara

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Barra de São
Francisco

PAUTA DA 41ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 1ª CÂMARA

Classiﬁcação: Controle Externo - Fiscalização - Denúncia

QUARTA-FEIRA, 5 DE DEZEMBRO DE 2018 ÀS 14:00

Denunciante: LUCIANO HENRIQUE SORDINE PEREIRA

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

Processo: 03487/2018-7
Unidade gestora: Câmara Municipal de Barra de São
Francisco
Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador

CONSELHEIRO
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO

Ministério Público Especial de Contas

Responsável: ALENCAR MARIM [VANESSA PROFIRO NUNES (OAB: 13466-ES)], MARIA DA PENHA VIEIRA FAGUNDES [VANESSA PROFIRO NUNES (OAB: 13466-ES)]

Processo: 01816/2017-6
Unidade gestora: Fundo Municipal de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim
Classiﬁcação: Prestação de Contas Bimestral
Exercício: 4º bimestre de 2016

Exercício: 2017
Responsável: JONCICLE HONORIO
Processo: 07473/2018-2
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Atílio Vivácqua
Classiﬁcação: Controle Externo - Fiscalização - Auditoria
Responsável: JOSEMAR MACHADO FERNANDES
Total: 5 processos

Responsável: LUIZ CARLOS BINDACO, VICTOR GOMES
BARBIERI [VALDE MOURA DE JESUS JUNIOR]
Processo: 07535/2017-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Anchieta
SESSÕES
Quartas-feiras às 14 horas

Classiﬁcação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
Representante: FABRICIO PETRI
www.tce.es.gov.br

CONSELHEIRO
RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Processo: 05321/2016-2
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Itapemirim
Quinta-feira, 22 de novembro de 2018
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Classiﬁcação: Tomada de Contas Especial Determinada
Responsável: FLAVIO DA SILVA RIBEIRO, LUCIANO DE
PAIVA ALVES
Processo: 03523/2017-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Santa Leopoldina

Processo: 03288/2018-6
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Vargem Alta

Unidade gestora: Hospital e Maternidade Silvio Avidos

Responsável: JOAO CHRISOSTOMO ALTOE

Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador

Total: 6 processos

CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO
MÁRCIA JACCOUD FREITAS

Classiﬁcação: Controle Externo - Fiscalização - Auditoria
Responsável: AMARILDO FRANSKOVIASK, ANGELO ANTONIO CORTELETTI, FABIO MARTINS CORTELETI, HADEON FALCAO PEREIRA
Processo: 05180/2017-2
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Santa Teresa
Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Prefeito

Processo: 03911/2015-3
Unidade gestora: Instituto Estadual de Meio Ambiente e
Recursos Hídricos
Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2014
Responsável: TARCISIO JOSE FOEGER
Processo: 05050/2016-1

Exercício: 2016
Responsável: CLAUMIR ANTONIO ZAMPROGNO [ADILSON JOSE CRUZEIRO (OAB: 12149-ES), EDMAR LORENCINI DOS ANJOS (OAB: 12122-ES)]

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Bom Jesus do
Norte
Classiﬁcação: Controle Externo - Fiscalização - Auditoria
Exercício: 2012

Processo: 05192/2017-5
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Viana
Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2016
Responsável: GILSON DANIEL BATISTA

Processo: 04825/2018-9

Exercício: 2017

Responsável: VALDEMAR LUIZ HORBELT COUTINHO

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Águia Branca

Responsável: ITAMIR DE SOUSA CHARPINEL

Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador

Classiﬁcação: Controle Externo - Fiscalização - Auditoria

Processo: 03524/2017-6

Exercício: 2012

Responsável: PEDRO CHAVES DE OLIVEIRA JUNIOR
Processo: 07483/2016-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Brejetuba
Classiﬁcação: Controle Externo - Fiscalização - Auditoria
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Exercício: 2017
Responsável: HERLON MOHAMAD DE ALMEIDA HEMAIDAN, MERCIA MONICO COMERIO DE HOLANDA,
SEBASTIAO DEMUNER
Processo: 05991/2018-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Vila Valério
Classiﬁcação: Controle Externo - Fiscalização - Auditoria
Exercício: 2012
Responsável: EDECIR FELIPE [ALEX DE FREITAS ROSETTI (OAB: 10042-ES), AMANDA LOYOLA GOULART
(OAB: 24474-ES), BARBARA DALLA BERNARDINA LACOURT (OAB: 14469-ES), CAMILA CARLETE GOMES
(OAB: 23460-ES), CARLOS EDUARDO AMARAL DE SOUZA
(OAB: 10107-ES), CAROLINA AVELAR DE OLIVEIRA (OAB:
23097-ES), CHRISTINA CORDEIRO DOS SANTOS (OAB:
12142-ES), LUANA ASSUNCAO DE ARAUJO ALBUQUERK
(OAB: 15866-ES), LUDGERO FERREIRA LIBERATO DOS
SANTOS (OAB: 21748-ES), MARCELO ABELHA RODRIGUES (OAB: 7029-ES), MARCELO RODRIGUES NOGUEIRA
(OAB: 19008-ES), MATHEUS DOCKHORN DE MENEZES
(OAB: 14007-ES), MILENA MAGNOL CASAGRANDE (OAB:
28910-ES), NATHALIA SAIB DE PAULA (OAB: 20844-ES),
PEDRO LENNO ROVETTA NOGUEIRA (OAB: 26891-ES),
TATIANE MENDES RIBEIRO (OAB: 28947-ES), THIAGO FELIPE VARGAS SIMOES (OAB: 13399-ES)]
Quinta-feira, 22 de novembro de 2018
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Processo: 06011/2018-9

Processo: 08404/2016-7

Processo: 04126/2018-4

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Marechal Floriano

Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores
do Município de Serra

Unidade gestora: Fundo Municipal de Assistência Social
de Boa Esperança

Classiﬁcação: Controle Externo - Fiscalização - Auditoria

Classiﬁcação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria

Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador

Exercício: 2012

Interessado: PAULO CESAR COSTA

Exercício: 2017

Responsável: ELIANE PAES LORENZONI
Processo: 08308/2015-4
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Dores do Rio
Preto
Classiﬁcação: Edital de Concurso
Interessado: MUNICIPIO DE DORES DO RIO PRETO
Processo: 13422/2015-9
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Guaçuí
Classiﬁcação: Edital de Concurso
Responsável: VERA LUCIA COSTA
Processo: 01363/2016-9
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores
do Município de Serra
Classiﬁcação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: ENI SOUTO ALBERTO SALVIANO
Processo: 08265/2016-8
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores
do Município de Domingos Martins
Classiﬁcação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: VERA LUCIA BORGHARDT DALGOBBO

Processo: 09717/2016-4
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores
do Município de Guarapari - Es
Classiﬁcação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: MAURILIO FRAGA DE AQUINO
Processo: 10089/2016-4
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores
do Município de Serra

Responsável: ANA ROSA MARIN SILVA
Processo: 04284/2018-1
Unidade gestora: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de
Vargem Alta
Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2017
Responsável: SERGIO LUIZ SALLES PINHEIRO
Processo: 05070/1997-6

Classiﬁcação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria

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

Interessado: ANGELA MARIA MAJEVSKI JULIAO

Classiﬁcação: Atos Sujeitos a Registro - Revisão de Ato

Processo: 01190/2017-9
Unidade gestora: Instituto de Previdência de Vila Velha

Interessado: MARIA DA JUDA SILVA GUIMARAES
Processo: 09600/2015-8

Classiﬁcação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Vitória

Interessado: ALVARO ROMAO SIMOES

Classiﬁcação: Edital de Concurso

Total: 14 processos

CONSELHEIRO SUBSTITUTO
MARCO ANTÔNIO DA SILVA
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Apensos: 07822/2018-1, 07821/2018-6,
07819/2018-9,
07818/2018-4,
07816/2018-5,
07815/2018-1,
07813/2018-1,
07812/2018-7,
07810/2018-8,
07809/2018-5,
07807/2018-6,
07806/2018-1,
07804/2018-2,
07803/2018-8,
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07820/2018-1,
07817/2018-1,
07814/2018-6,
07811/2018-2,
07808/2018-1,
07805/2018-7,
07802/2018-3,
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07801/2018-9,
07798/2018-1,
07795/2018-7,
07792/2018-3,
07789/2018-1,
07784/2018-9,
07781/2018-5,
07777/2018-9,
07774/2018-5,
07771/2018-1,
07768/2018-1,
07765/2018-6,
07762/2018-2,
07759/2018-1,
07756/2018-7,
07753/2018-3,
07750/2018-1,
07747/2018-8,
07467/2018-7,
07464/2018-3,
07460/2018-5,
07457/2018-3,
07454/2018-1,
07450/2018-1,
07446/2018-5,
07443/2018-1,
07166/2018-4,
07163/2018-1,
07156/2018-1,
07153/2018-7,
07149/2018-1,
06734/2018-9,
06731/2018-5,
06728/2018-3,

07800/2018-4,
07797/2018-6,
07794/2018-2,
07791/2018-9,
07786/2018-8,
07783/2018-4,
07780/2018-1,
07776/2018-4,
07773/2018-1,
07770/2018-7,
07767/2018-5,
07764/2018-1,
07761/2018-8,
07758/2018-6,
07755/2018-2,
07752/2018-9,
07749/2018-7,
07746/2018-3,
07466/2018-2,
07463/2018-9,
07459/2018-2,
07456/2018-9,
07453/2018-5,
07448/2018-4,
07445/2018-1,
07442/2018-7,
07165/2018-1,
07161/2018-1,
07155/2018-6,
07151/2018-8,
07147/2018-1,
06733/2018-4,
06730/2018-1,
06727/2018-9,

07799/2018-5,
07796/2018-1,
07793/2018-8,
07790/2018-4,
07785/2018-3,
07782/2018-1,
07778/2018-3,
07775/2018-1,
07772/2018-6,
07769/2018-4,
07766/2018-1,
07763/2018-7,
07760/2018-3,
07757/2018-1,
07754/2018-8,
07751/2018-4,
07748/2018-2,
07745/2018-9,
07465/2018-8,
07461/2018-1,
07458/2018-8,
07455/2018-4,
07451/2018-6,
07447/2018-1,
07444/2018-6,
07441/2018-2,
07164/2018-5,
07160/2018-7,
07154/2018-1,
07150/2018-3,
06735/2018-3,
06732/2018-1,
06729/2018-8,
06726/2018-4,

06725/2018-1,
06722/2018-6,
06668/2018-5,
06665/2018-1,
06662/2018-8,
06659/2018-6,
06656/2018-2,
06653/2018-9,
06650/2018-5,
06647/2018-3,
06644/2018-1,
06641/2018-6,
06638/2018-4,
06633/2018-1,
06630/2018-8,
06621/2018-9,
06565/2018-9,
06562/2018-5,
06559/2018-3,
06555/2018-5,
06552/2018-1,
06549/2018-1,
06546/2018-6,
06543/2018-2,
06540/2018-9,
06537/2018-7,
06514/2018-6,
06510/2018-8,
06476/2018-4,
06473/2018-1,
06470/2018-7,
06467/2018-5,
06464/2018-1,
06461/2018-8,

06724/2018-5,
06721/2018-1,
06667/2018-1,
06664/2018-7,
06661/2018-3,
06658/2018-1,
06655/2018-8,
06652/2018-4,
06649/2018-2,
06646/2018-9,
06643/2018-5,
06640/2018-1,
06637/2018-1,
06632/2018-7,
06624/2018-2,
06567/2018-8,
06564/2018-4,
06561/2018-1,
06558/2018-9,
06554/2018-1,
06551/2018-7,
06548/2018-5,
06545/2018-1,
06542/2018-8,
06539/2018-6,
06516/2018-5,
06513/2018-1,
06508/2018-1,
06475/2018-1,
06472/2018-6,
06469/2018-4,
06466/2018-1,
06463/2018-7,
06460/2018-3,
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06723/2018-1,
06720/2018-7,
06666/2018-6,
06663/2018-2,
06660/2018-9,
06657/2018-7,
06654/2018-3,
06651/2018-1,
06648/2018-8,
06645/2018-4,
06642/2018-1,
06639/2018-9,
06635/2018-1,
06631/2018-2,
06622/2018-3,
06566/2018-3,
06563/2018-1,
06560/2018-6,
06556/2018-1,
06553/2018-6,
06550/2018-2,
06547/2018-1,
06544/2018-7,
06541/2018-3,
06538/2018-1,
06515/2018-1,
06512/2018-7,
06477/2018-9,
06474/2018-5,
06471/2018-1,
06468/2018-1,
06465/2018-6,
06462/2018-2,
06459/2018-1,

06458/2018-6,
06455/2018-2,
06452/2018-9,
05951/2018-6,
05948/2018-4,
05944/2018-6,
05940/2018-8,
05937/2018-6,
05930/2018-4,
05927/2018-2,
05924/2018-9,
05921/2018-5,
05918/2018-3,
05913/2018-1,
05909/2018-4,
05906/2018-1,
05902/2018-2,
05899/2018-4,
05896/2018-1,
05893/2018-7,
05889/2018-1,
05883/2018-3,
05786/2018-4,
05783/2018-1,
05780/2018-7,
05696/2018-5,
05692/2018-7,
05689/2018-5,
05686/2018-1,
05683/2018-8,
05680/2018-4,
05677/2018-2,
05674/2018-9,
05671/2018-5,

06457/2018-1,
06454/2018-8,
05953/2018-5,
05950/2018-1,
05947/2018-1,
05943/2018-1,
05939/2018-5,
05933/2018-8,
05929/2018-1,
05926/2018-8,
05923/2018-4,
05920/2018-1,
05916/2018-4,
05912/2018-6,
05908/2018-1,
05904/2018-1,
05901/2018-8,
05898/2018-1,
05895/2018-6,
05892/2018-2,
05888/2018-6,
05882/2018-9,
05785/2018-1,
05782/2018-6,
05779/2018-4,
05695/2018-1,
05691/2018-2,
05688/2018-1,
05685/2018-7,
05682/2018-3,
05679/2018-1,
05676/2018-8,
05673/2018-4,
05670/2018-1,
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06456/2018-7,
06453/2018-3,
05952/2018-1,
05949/2018-9,
05945/2018-1,
05942/2018-7,
05938/2018-1,
05932/2018-3,
05928/2018-7,
05925/2018-3,
05922/2018-1,
05919/2018-8,
05915/2018-1,
05911/2018-1,
05907/2018-5,
05903/2018-7,
05900/2018-3,
05897/2018-5,
05894/2018-1,
05890/2018-3,
05885/2018-2,
05881/2018-4,
05784/2018-5,
05781/2018-1,
05778/2018-1,
05694/2018-6,
05690/2018-8,
05687/2018-6,
05684/2018-2,
05681/2018-9,
05678/2018-7,
05675/2018-3,
05672/2018-1,
05669/2018-8,
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05668/2018-3,
05665/2018-1,
05662/2018-6,
05658/2018-1,
05651/2018-8,
05648/2018-6,
05643/2018-3,
05639/2018-7,
05634/2018-4,
03805/2018-1,
03663/2018-7,
03660/2018-3,
03552/2018-6,
03549/2018-4,
03546/2018-1,
03436/2018-4,
03433/2018-1,
03430/2018-7,
03427/2018-5,
03424/2018-1,
03421/2018-8,
03418/2018-6,
03358/2018-8,
03355/2018-4,
03352/2018-1,
03349/2018-9,
03346/2018-5,
03343/2018-1,
03218/2018-1,
03215/2018-7,
01425/2018-2,
01418/2018-2,
01415/2018-9,
01410/2018-6,

05667/2018-9,
05664/2018-5,
05661/2018-1,
05655/2018-6,
05650/2018-3,
05646/2018-7,
05641/2018-4,
05636/2018-3,
05631/2018-1,
03665/2018-6,
03662/2018-2,
03659/2018-1,
03551/2018-1,
03548/2018-1,
03542/2018-2,
03435/2018-1,
03432/2018-6,
03429/2018-4,
03426/2018-1,
03423/2018-7,
03420/2018-3,
03417/2018-1,
03357/2018-3,
03354/2018-1,
03351/2018-6,
03348/2018-4,
03345/2018-1,
03220/2018-8,
03217/2018-6,
03214/2018-2,
01420/2018-1,
01417/2018-8,
01414/2018-4,
01409/2018-3,

05666/2018-4,
05663/2018-1,
05660/2018-7,
05654/2018-1,
05649/2018-1,
05645/2018-2,
05640/2018-1,
05635/2018-9,
05630/2018-6,
03664/2018-1,
03661/2018-8,
03553/2018-1,
03550/2018-7,
03547/2018-5,
03540/2018-3,
03434/2018-5,
03431/2018-1,
03428/2018-1,
03425/2018-6,
03422/2018-2,
03419/2018-1,
03416/2018-7,
03356/2018-9,
03353/2018-5,
03350/2018-1,
03347/2018-1,
03344/2018-6,
03219/2018-5,
03216/2018-1,
03213/2018-8,
01419/2018-7,
01416/2018-3,
01413/2018-1,
01407/2018-4,

01406/2018-1,
01403/2018-6,
01400/2018-2,
01397/2018-4,
01391/2018-7,
01387/2018-1,
01384/2018-7,
01381/2018-3,
01378/2018-1,
01370/2018-5,
01367/2018-3,
01354/2018-6,
01351/2018-2,
01348/2018-1,
01345/2018-7,
01342/2018-3,
01339/2018-1,
01325/2018-1,
01316/2018-1,
01274/2018-1,
01258/2018-1,
01255/2018-8,
01252/2018-4,
01249/2018-2,
01246/2018-9,
01243/2018-5,
01237/2018-1,
01223/2018-8,
01220/2018-4,
01215/2018-3,
01211/2018-5,
01208/2018-3,
01189/2018-4,
01186/2018-1,

01405/2018-5,
01402/2018-1,
01399/2018-3,
01396/2018-1,
01390/2018-2,
01386/2018-6,
01383/2018-2,
01380/2018-9,
01377/2018-7,
01369/2018-2,
01366/2018-9,
01353/2018-1,
01350/2018-8,
01347/2018-6,
01344/2018-2,
01341/2018-9,
01338/2018-7,
01319/2018-4,
01314/2018-1,
01263/2018-2,
01257/2018-7,
01254/2018-3,
01251/2018-1,
01248/2018-8,
01245/2018-4,
01240/2018-1,
01236/2018-5,
01222/2018-3,
01218/2018-7,
01213/2018-4,
01210/2018-1,
01207/2018-9,
01188/2018-1,
01185/2018-6,
www.tce.es.gov.br

01404/2018-1,
01401/2018-7,
01398/2018-9,
01395/2018-5,
01389/2018-1,
01385/2018-1,
01382/2018-8,
01379/2018-6,
01376/2018-2,
01368/2018-8,
01358/2018-4,
01352/2018-7,
01349/2018-5,
01346/2018-1,
01343/2018-8,
01340/2018-4,
01336/2018-8,
01318/2018-1,
01276/2018-1,
01260/2018-9,
01256/2018-2,
01253/2018-9,
01250/2018-5,
01247/2018-3,
01244/2018-1,
01238/2018-4,
01233/2018-1,
01221/2018-9,
01216/2018-8,
01212/2018-1,
01209/2018-8,
01190/2018-7,
01187/2018-5,
01184/2018-1,

01183/2018-7,
01182/2018-2,
01180/2018-3,
01086/2018-8,
01084/2018-9,
01083/2018-4,
01080/2018-1,
01078/2018-3,
01073/2018-1,
01071/2018-1,
01064/2018-1,
01053/2018-3,
01050/2018-1,
01049/2018-7,
01047/2018-8,
01046/2018-3,
01044/2018-4,
01043/2018-1,
01038/2018-9,
01036/2018-1,
01034/2018-1,
01033/2018-6,
01030/2018-2,
01029/2018-1,
01027/2018-1,
01026/2018-6,
01024/2018-7,
01023/2018-2,
01021/2018-3,
01019/2018-6,
01017/2018-7,
01015/2018-8,
00872/2018-6,
00870/2018-7,
00855/2018-2,
00853/2018-3,
00843/2018-1,
00841/2018-1,
00814/2018-3,
00813/2018-9,
00805/2018-4,
00801/2018-6,
00794/2018-1,
00792/2018-1,
00755/2018-1,
00754/2018-5,
00752/2018-6,
00751/2018-1,
00749/2018-4,
00748/2018-1,
00746/2018-1,
00744/2018-1,
00742/2018-2, 00741/2018-8

01181/2018-8,
01085/2018-3,
01081/2018-5,
01075/2018-1,
01068/2018-1,
01052/2018-9,
01048/2018-2,
01045/2018-9,
01042/2018-5,
01035/2018-5,
01032/2018-1,
01028/2018-5,
01025/2018-1,
01022/2018-8,
01018/2018-1,
00873/2018-1,
00857/2018-1,
00852/2018-9,
00837/2018-4,
00812/2018-4,
00797/2018-3,
00756/2018-4,
00753/2018-1,
00750/2018-7,
00747/2018-5,
00743/2018-7,

Interessado: MUNICIPIO DE VITORIA
Processo: 10308/2015-1
Unidade gestora: Secretaria de Estado da Justiça
Classiﬁcação: Atos Sujeitos a Registro - Admissão
Interessado: DIOGO DE MENEZES CHALFUN
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Processo: 10316/2015-5

Processo: 01368/2017-1

Unidade gestora: Secretaria de Estado da Justiça

Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores

Classiﬁcação: Atos Sujeitos a Registro - Admissão

do Estado do Espírito Santo

Interessado: SILVANA KAISER GIURIZATTO
Processo: 10474/2015-1
Unidade gestora: Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo
Classiﬁcação: Atos Sujeitos a Registro - Admissão
Interessado: FRANCISCO BORGES DE OLIVEIRA NETO
Processo: 11243/2015-1
Unidade gestora: Secretaria de Estado da Justiça
Classiﬁcação: Atos Sujeitos a Registro - Admissão
Interessado: EDSON BATISTA DOS SANTOS
Processo: 10355/2016-3
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores

Classiﬁcação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: LIDIA MARA MOURA DE REZENDE MARTINELLI
Processo: 01532/2017-7
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores
do Estado do Espírito Santo
Classiﬁcação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: RITA DE CASSIA SARTORI SILVA
Processo: 00616/2018-7
Unidade gestora: Câmara Municipal de Vitória
Classiﬁcação: Edital de Concurso

do Estado do Espírito Santo
Classiﬁcação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria

Total: 13 processos

Interessado: MARIA DE FATIMA IDALINA QUALHANO TRIGO
Processo: 00191/2017-1

Total geral: 38 processos

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

PRÓXIMA SESSÃO ORDINÁRIA DA 1ª CÂMARA:

Classiﬁcação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: ELIZABETH MARDEGAN GOMES

Dia 12 de dezembro de 2018 - quarta-feira.

www.tce.es.gov.br
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2 a CÂMARA

Atos da 2ª Câmara
Pautas das Sessões - 2ª Câmara
PAUTA DA 41ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 2ª CÂMARA
QUARTA-FEIRA, 5 DE DEZEMBRO DE 2018 ÀS 10:00

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

Conselheiros-substitutos
João Luiz Cotta Lovatti

Ministério Público Especial de Contas

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

CONSELHEIRO
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Processo: 04368/2011-6
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de São José do Calçado
Classiﬁcação: Controle Externo - Fiscalização - Denúncia
Apensos: 04425/2011-1, 06090/2010-8
Denunciante: Identidade preservada

SESSÕES
Quartas-feiras às 10 horas

Responsável: ADRIANO MARTINS DE SOUZA [AURELIO FABIO NOGUEIRA DA SILVA (OAB: 7982-ES, OAB: 1753A-MG,
OAB: 219693-RJ), CASSYUS DE SOUZA SESSE (OAB: 27339ES, OAB: 181139-RJ), WELITON JOSE JUFO (OAB: 17898-ES,
OAB: 181097-RJ)], ALESSANDRO JORGE DE CASTRO MOREIRA - ME, ANTONIO JOAO DE REZENDE [AURELIO FABIO NOGUEIRA DA SILVA (OAB: 7982-ES, OAB: 1753A-MG,
www.tce.es.gov.br

OAB: 219693-RJ), CASSYUS DE SOUZA SESSE (OAB: 27339ES, OAB: 181139-RJ), WELITON JOSE JUFO (OAB: 17898-ES,
OAB: 181097-RJ)], ARISTEU BRAS DE OLIVEIRA LIMA [CLEVERSON ALMEIDA DIAS (OAB: 15042-ES, OAB: 120469-RJ)],
BRUNO NEVES ABREU [AURELIO FABIO NOGUEIRA DA SILVA (OAB: 7982-ES, OAB: 1753A-MG, OAB: 219693-RJ), CASSYUS DE SOUZA SESSE (OAB: 27339-ES, OAB: 181139-RJ),
WELITON JOSE JUFO (OAB: 17898-ES, OAB: 181097-RJ)],
DOUGLAS MARCHIORI RODRIGUES, J B Z DE PAULA ME,
JOSE CARLOS DE ALMEIDA [AURELIO FABIO NOGUEIRA DA
SILVA (OAB: 7982-ES, OAB: 1753A-MG, OAB: 219693-RJ),
CASSYUS DE SOUZA SESSE (OAB: 27339-ES, OAB: 181139RJ), HEVERTON DE OLIVEIRA BRANDAO JUNIOR (OAB:
20661-ES), JOSE CARLOS NASCIF AMM (OAB: 1356-ES), LUIZ
BERNARD SARDENBERG MOULIN (OAB: 12365-ES), PABLO
DE ANDRADE RODRIGUES (OAB: 10300-ES), RODRIGO JOSE PINTO AMM (OAB: 10347-ES), SILVIA CRISTINA VELOSO
(OAB: 19793-ES), VICTOR BELIZARIO COUTO (OAB: 12606ES), WELITON JOSE JUFO (OAB: 17898-ES, OAB: 181097RJ)], LARMARI COMERCIAL LTDA - ME [MARCELO GOMES
PIMENTEL (OAB: 9144-ES), PEDRO JOSINO CORDEIRO (OAB:
17169-ES)], MERCANTIL MATERIAL DE CONSTRUCAO
BOM JESUS LTDA - ME, RODRIGO BAPTISTA DE OLIVEIRA
- ME [AURELIO FABIO NOGUEIRA DA SILVA (OAB: 7982-ES,
OAB: 1753A-MG, OAB: 219693-RJ), CASSYUS DE SOUZA SESSE (OAB: 27339-ES, OAB: 181139-RJ), WELITON JOSE JUFO
(OAB: 17898-ES, OAB: 181097-RJ)], SUELI APARECIDA DALMALIN
Processo: 07140/2013-9
Unidade gestora: Câmara Municipal de Nova Venécia
Classiﬁcação: Tomada de Contas Especial Determinada
Responsável: JOSE ELIAS GAVA [EDGAR RIBEIRO DA FONSE-
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CA (OAB: 6861-ES)]
Processo: 03954/2016-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Baixo Guandu

Processo: 04874/2017-4
Unidade gestora: Câmara Municipal de Guarapari

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Cariacica

Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador

Classiﬁcação: Controle Externo - Fiscalização - Representação

Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Prefeito

Exercício: 2016

Exercício: 2015

Responsável: JOSE WANDERLEI ASTORI [PAULO VINICIUS
MOREIRA RAPOSO DE AGUIAR (OAB: 21360-ES)]

Apensos: 01411/2015-6, 01410/2015-1
Responsável: JOSE DE BARROS NETO [VITOR RIZZO MENECHINI (OAB: 10918-ES)]
Processo: 07448/2016-8
Unidade gestora: Fundo Municipal de Saúde de São José do
Calçado
Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2015
Responsável: CICERO SPADAROTT BULLUS [MARCELO GOMES PIMENTEL (OAB: 9144-ES)]
Processo: 02561/2017-5
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de São José do Calçado
Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Prefeito
Exercício: 2016
Responsável: JOSE CARLOS DE ALMEIDA [HEVERTON DE
OLIVEIRA BRANDAO JUNIOR (OAB: 20661-ES), JOSE CARLOS
NASCIF AMM (OAB: 1356-ES), LUIZ BERNARD SARDENBERG
MOULIN (OAB: 12365-ES), PABLO DE ANDRADE RODRIGUES
(OAB: 10300-ES), RODRIGO JOSE PINTO AMM (OAB: 10347ES), SILVIA CRISTINA VELOSO (OAB: 19793-ES), VICTOR BELIZARIO COUTO (OAB: 12606-ES)], LILIANA MARIA REZENDE BULLUS [MARCELO GOMES PIMENTEL (OAB: 9144-ES)]

Processo: 08049/2018-1

Processo: 03708/2018-1

Representante: WELLINGHTON NASCIMENTO DE LIMA
Responsável: CLAUDIA HACKBART TEIXEIRA, FLAVIA LYRA
NUNES
Total: 10 processos

Unidade gestora: Câmara Municipal de Itapemirim
Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2017
Responsável: ANTONIO CARLOS DA SILVA LEITE, FABIO
DOS SANTOS PEREIRA, JOAO BECHARA NETTO, JOCEIR CABRAL DE MELO, LENILDO HENRIQUES, LEONARDO FRAGA
ARANTES, MARIEL DELFINO AMARO, PAULO SERGIO DE
TOLEDO COSTA, ROGERIO DA SILVA ROCHA, VAGNER SANTOS NEGRINE, VANDERLEI LOUZADA BIANCHI, WALDEMIR
PEREIRA GAMA
Processo: 06204/2018-4
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Santa Leopoldina
Classiﬁcação: Controle Externo - Fiscalização - Auditoria
Responsável: VALDEMAR LUIZ HORBELT COUTINHO

CONSELHEIRO
SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Processo: 11236/2014-3
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Mantenópolis
Classiﬁcação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
Representante: Unidade Técnica do TCEES (SecexMunicipios)
Responsável: BAIA TURISMO LTDA - ME, DENILSON PAIZANTE DA SILVA, G. O. TRANSPORTES LTDA - ME, MAURICIO ALVES DOS SANTOS [TARCISIO CASSA MONTEIRO], N &
I TURISMO LTDA - ME, WILSON CAMPOS JUNIOR

Processo: 07638/2018-6

Processo: 03515/2017-7

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Conceição do Castelo

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de São Mateus

Classiﬁcação: Controle Externo - Fiscalização - Denúncia

Exercício: 2017

Denunciante: Identidade preservada

Apensos: 02499/2018-8

www.tce.es.gov.br

Classiﬁcação: Prestação de Contas Bimestral
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Responsável: DANIEL SANTANA BARBOSA
Processo: 08899/2017-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Itapemirim
Classiﬁcação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
Representante: ALPHA SOLUCOES E SERVICOS LTDA - ME
Responsável: DELCINEIA RODRIGUES DA SILVEIRA
Processo: 04027/2018-6
Unidade gestora: Fundo Especial Para Construção, Reforma
e Ampliação de Equipamentos Públicos e Estaduais
Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2017
Responsável: CLAUDIO DANIEL PASSOS ROSA, HELENA
ZORZAL NODARI
Processo: 06203/2018-1

Classiﬁcação: Relatório de Gestão Fiscal
Exercício: 2016
Responsável: ALENCAR MARIM
Processo: 01356/2018-5
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de São Roque do
Canaã

Processo: 03441/2018-5
Unidade gestora: Polícia Civil do Espírito Santo
Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2017
Responsável: GUILHERME DARE DE LIMA
Processo: 03561/2018-5

Classiﬁcação: Controle Externo - Fiscalização - Representação

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Fundão

Representante: FABIANO MARGON, GABRIEL FORCA SILVESTRE, GILMAR MEIRELES, LEONARDO CASOTTI PERONI, OLGA MARIA DALA BARBA SIMONELLI

Exercício: 2017

Responsável: CARLOS ANTONIO GASTALDI, PEDRO ALCANTARA SOARES, RAMON MAGNAGO, RUBENS CASOTTI, VICTOR RICARDO DE OLIVEIRA
Processo: 01774/2018-4

Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Responsável: ELEAZAR FERREIRA LOPES, JOILSON ROCHA NUNES
Processo: 04025/2018-7
Unidade gestora: Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo
Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Colatina

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Viana

Exercício: 2017

Classiﬁcação: Controle Externo - Fiscalização - Auditoria

Classiﬁcação: Controle Externo - Fiscalização - Representação

Responsável: ALCIONE POTRATZ

Responsável: SERGIO MENEGUELLI
Total: 5 processos

CONSELHEIRO
RODRIGO COELHO DO CARMO
Processo: 05628/2017-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Barra de São
Francisco

Representante: CONSTRUTORA TERRA BRASIL LTDA [FAUSTO ALONSO FERREIRA (OAB: 14004-ES), GABRIEL SILVA ARAUJO (OAB: 6273E-ES), NATALIA FIOROT
CORADINI (OAB: 17690-ES), RHAYZA FRANCA RODRIGUES DE SOUSA (OAB: 20351-ES), SARA VIEIRA BRANDAO (OAB: 29853-ES), STEPHANNIE VANESSA DE LIMA
ALVARENGA RAMOS (OAB: 25010-ES), TATIANA PETERLE
DANGELO MOTTA (OAB: 17475-ES), TIAGO ROCON ZANETTI (OAB: 13753-ES, OAB: 370452-SP), ZANETTI ADVOGADOS ASSOCIADOS]
www.tce.es.gov.br

Processo: 04869/2018-1
Unidade gestora: Polícia Civil do Espírito Santo
Classiﬁcação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
Representante: SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E
TRANSPARENCIA - SECONT
Responsável: GUILHERME DARE DE LIMA, MARCOS
PAULO PUGNAL DA SILVA
Processo: 06083/2018-3
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Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Marataízes

Total: 9 processos

Classiﬁcação: Tomada de Contas Especial Determinada
Interessado: Chefe do Poder Executivo Municipal (ES,
Marataízes, ROBERTINO BATISTA DA SILVA)

Interessado: JOSE FERREIRA LIMA FILHO
CONSELHEIRO SUBSTITUTO

Processo: 06236/2018-4

JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI

Unidade gestora: Instituto Estadual de Meio Ambiente e
Recursos Hídricos

Processo: 04290/2018-5

Classiﬁcação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
Representante: CRUZEIRO DO SUL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA
Responsável: DANILO DA ROCHA ALVES, SERGIO FANTINI DE OLIVEIRA
Terceiro interessado: MONITORE SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA. [CLARA LAMBRET FROTTE SILVA (OAB:
210597-RJ), EDUARDO DA ROCHA SCHMIDT (OAB: 98035RJ), ERNESTO DUARTE PEREIRA JUNIOR (OAB: 117657RJ), FERNANDA MARTINS FRANCO (OAB: 143870-RJ),
GUSTAVO DA ROCHA SCHMIDT (OAB: 108761-RJ), JOANA ANDRADE DRUBSCKY (OAB: 143100-RJ), JOSE CARLOS DE SOUZA JUNIOR (OAB: 211288-RJ), LEONARDO
SOUTO MACHADO (OAB: 21615-ES), MICHEL GRUMACH (OAB: 169794-RJ), PAULA PEQUENO DE FREITAS PEDRO (OAB: 196859-RJ), PEDRO LANARI NELSON DE SENNA (OAB: 76022-RJ), RENATA RODRIGUES DA CUNHA SEPULVEDA LOUZA SALLUM (OAB: 208067-RJ), ROBERTO
FONSECA DE AGUIAR (OAB: 158313-RJ), ROCHA SCHMIDT ADVOGADOS, THIAGO DE CASTRO NEVES MARTINS
VIEIRA (OAB: 205248-RJ), VANESSA ALVES DA CUNHA
(OAB: 37812-DF, OAB: 62962-PR, OAB: 172673-RJ, OAB:
321785-SP)]

Classiﬁcação: Atos Sujeitos a Registro - Reserva

Unidade gestora: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de
Baixo Guandu
Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2017
Responsável: LUCIANO DE BEM MAGALHAES
Processo: 04838/2018-6
Unidade gestora: Agência Estadual de Recursos Hídricos
Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2017
Responsável: LEONARDO DEPTULSKI, PAULO RENATO
PAIM

Processo: 01858/2013-7
Unidade gestora: Instituto de Previdência de Vila Velha
Classiﬁcação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: JANE MALTA DE CARVALHO
Processo: 02330/2015-8
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores
Públicos Municipais de Mimoso do Sul
Classiﬁcação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: REGINA MARIA SARTI
Processo: 01188/2016-3
Unidade gestora: Instituto de Previdência e Assistência
dos Servidores do Município de Vitória
Classiﬁcação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: ELIZABETH MAGNAGO

Processo: 06937/2009-9

Processo: 04518/2016-4

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

Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores

Classiﬁcação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria

Classiﬁcação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria

Interessado: GILMARA VIVAS SETIMI VIEIRA

Interessado: MARLI FELIPE SIMAO

do Estado do Espírito Santo

Processo: 01718/2012-1

Processo: 00028/2017-5

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

Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores
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Classiﬁcação: Atos Sujeitos a Registro - Reserva

dos Servidores do Município de Vitória

Unidade gestora: Instituto de Previdência e Assistência

Interessado: MARCUS VINICIUS NASCIMENTO NEVES

Classiﬁcação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria

dos Servidores do Município de Vitória

Interessado: TEREZA CRISTINA MIRANDA LESSA

Classiﬁcação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria

Processo: 00084/2017-9
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores
do Estado do Espírito Santo
Classiﬁcação: Atos Sujeitos a Registro - Reserva
Interessado: ALCY BELIZARIO DE SOUZA
Processo: 00089/2017-1
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores
do Estado do Espírito Santo
Classiﬁcação: Atos Sujeitos a Registro - Reserva
Interessado: BELARMINO NUNES NETO
Processo: 00153/2017-6
Unidade gestora: Instituto de Previdência e Assistência
dos Servidores do Município de Vitória
Classiﬁcação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: PETRA KATIA DO VALLE MARTINS BARBARIOLI
Processo: 00159/2017-3
Unidade gestora: Instituto de Previdência e Assistência

Interessado: NORTON LELLIS DE MENEZES
Processo: 00177/2017-1
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores
do Estado do Espírito Santo
Classiﬁcação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: MARINETE DARDENGO RIBEIRO DAN
Processo: 00183/2017-7
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores
do Estado do Espírito Santo
Classiﬁcação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: JANETE MARIA RASSELI SOARES
Processo: 00197/2017-9

Processo: 00384/2017-7
Unidade gestora: Instituto de Previdência e Assistência
dos Servidores do Município de Vitória
Classiﬁcação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: CARLY CRUZ
Processo: 01014/2017-5
Unidade gestora: Instituto de Previdência e Assistência
dos Servidores do Município de Vitória
Classiﬁcação: Atos Sujeitos a Registro - Pensão
Apensos: 02274/2003-4
Interessado: ERMINIO DE ALMEIDA COELHO

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

Processo: 01096/2017-3

Classiﬁcação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria

Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores

Interessado: ROSINEIA MARIA NEVES

do Estado do Espírito Santo

Processo: 00261/2017-3

Classiﬁcação: Atos Sujeitos a Registro - Pensão
Interessado: MARGARIDA MENEZES MOSCHEN

dos Servidores do Município de Vitória

Unidade gestora: Instituto de Previdência e Assistência

Classiﬁcação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria

dos Servidores do Município de Vitória

Interessado: ROGERIA AMORIM DOS SANTOS

Classiﬁcação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria

Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores

Interessado: RONALDO JOSE RAMOS

do Estado do Espírito Santo

Processo: 00164/2017-4
Unidade gestora: Instituto de Previdência e Assistência

Processo: 00288/2017-2
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Processo: 01210/2017-2

Classiﬁcação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: ZENILDA COLONNA
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Processo: 01415/2017-1

Interessado: CARMEN ISABEL VIEIRA TAPIAS

Unidade gestora: Instituto de Previdência e Assistência
dos Servidores do Município de Vitória

Processo: 01605/2017-2

Classiﬁcação: Atos Sujeitos a Registro - Pensão

Unidade gestora: Instituto de Previdência e Assistência

Apensos: 05788/2013-2

dos Servidores do Município de Vitória

Interessado: ODETE RANGEL DA SILVA
Processo: 01590/2017-1
Unidade gestora: Instituto de Previdência e Assistência
dos Servidores do Município de Vitória

Classiﬁcação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: KELVIA COIMBRA PERCIANO
Processo: 04926/2018-6

Classiﬁcação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: SONIA REGINA PASSAMANI SILVA
Processo: 01594/2017-8

Unidade gestora: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de
Mimoso do Sul

Unidade gestora: Instituto de Previdência e Assistência
dos Servidores do Município de Vitória

Classiﬁcação: Atos Sujeitos a Registro - Admissão

Classiﬁcação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria

Interessado: FABIANA CORREIA DA SILVA

Interessado: REGINA GONCALVES
Processo: 01597/2017-1

Total: 30 processos

Unidade gestora: Instituto de Previdência e Assistência
dos Servidores do Município de Vitória
Classiﬁcação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria

Total geral: 54 processos

Interessado: MARTHA MARIA MOREIRA DE PAULA
Processo: 01602/2017-9
Unidade gestora: Instituto de Previdência e Assistência
dos Servidores do Município de Vitória
Classiﬁcação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria

PRÓXIMA SESSÃO ORDINÁRIA DA 2ª CÂMARA:
Dia 12 de dezembro de 2018 - quarta-feira.

www.tce.es.gov.br

Quinta-feira, 22 de novembro de 2018

35

ATOS DOS RELATORES

RELATORES

Atos dos Relatores
Decisão Monocrática 01826/2018-2

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

Processo: 09062/2018-7
Classiﬁcação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
UG: PRODEST - Instituto de Tecnologia da Informação e
Comunicação do Estado do Espírito Santo
Relator: Domingos Augusto Taufner
Representante: MINISTERIO PUBLICO DE CONTAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
A presente documentação refere-se à Representação
com pedido de medida cautelar, em face do Instituto
de Tecnologia da Informação e Comunicação do Espírito
Santo - PRODEST, noticiando a ocorrência de irregularidades no Edital Pregão Eletrônico nº 14/2018, cujo objeto é a contratação de empresa para o fornecimento de licenças e assinaturas de softwares, com serviço de virtualização dos appliances que compõem atualmente a Solução Corporativa de Gateway de Correio Eletrônico de Datacenter do PRODEST, incluindo o suporte de fabricante,
conforme especiﬁcações do Anexo I do Edital.
Deixo de apreciar a medida cautelar pleiteada, sem prejuízo da adoção desta medida em momento oportuno.
Ante o exposto, DETERMINO a NOTIFICAÇÃO, preferencialmente por meio eletrônico, do Sr. Paulo Henrique
Rabelo Coutinho – Diretor Presidente do PRODEST e da
Sra. Eliene Coelho Moreira Scaramella – Pregoeira para
que, no prazo de 05 (cinco) dias apresentem as justiﬁcativas e documentos que julgarem necessários.
Juntamente com a notiﬁcação dos representados deve
www.tce.es.gov.br

ser juntada cópia da petição inicial.
Cientiﬁque-se ao representante do teor da presente Decisão.
Após, retornem os autos a este Gabinete, para análise
sobre a medida cautelar pleiteada.
Vitória ES, 19 de novembro de 2018.
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Conselheiro Relator
DECM 1829/2018
PROCESSO: TC 9001/2018
REPRESENTANTE: ARCO ÍRIS COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA-EPP
ASSUNTO: REPRESENTAÇÃO
JURISDICIONADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PANCAS
REPRESENTADO: SIDICLEI GILES DE ANDRADE
BÁRBARA VENTURIN MATOS
ROBSON EMERICK DOS SANTOS
DECIDE O RELATOR, Conselheiro Sérgio Manoel Nader
Borges, NOTIFICAR os representados, senhores SIDICLEI
GILES DE ANDRADE – Prefeito Municipal de Pancas,
BÁRBARA VENTURIN MATOS – Procuradora Geral do
Município e ROBSON EMERICK DOS SANTOS – Pregoeiro do Município, para sua oitiva no PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, nos termos do §3º do art. 125 da Lei Complementar nº 621/2012, para que PRESTEM AS INFORMAÇÕES quanto aos itens questionados na presente REPRESENTAÇÃO, que trata do Pregão Presencial 069/2018 –
Processo Administrativo 3021/2018, que tem por objeto
aquisição de material de construção, elétrico, hidráulico,
artefatos de cimento, ferragens, madeiras e ferramentas
Quinta-feira, 22 de novembro de 2018
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em geral;
DECIDE, AINDA, PELA NOTIFICAÇÃO dos representados
para que, no mesmo prazo de 05 (cinco) dias, procedam
à juntada aos presentes autos do processo administrativo 3021/2018, preferencialmente em meio digital.
Envie-se cópia da peça inicial juntamente com os Termos de Notiﬁcação, informando os notiﬁcandos que os
demais documentos que instruem a representação estão disponíveis para vista na sede desta Corte de Contas.
Vitória, 19 de Novembro de 2018.
SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Conselheiro Relator

do do Espírito Santo - IPAJM, Alexandre Nogueira Alves
– Procurador Geral do Estado do Espírito Santo, para que
no prazo de 30 (trinta) dias improrrogáveis (art. 157, II
do Regimento Interno desta Corte de Contas), prestem
os esclarecimentos que julgarem pertinentes e/ou recolham a importância devida, quanto ao indício de irregularidade apontado na Instrução Técnica Inicial ITI
00699/2018-4.
Determino o encaminhamento de cópia integral da Instrução Técnica Inicial nº 00699/2018-4, para remessa
aos interessados, juntamente com os Termos de Citação
e notiﬁcação.
ADVERTÊNCIAS:

Decisão Monocrática 01846/2018-1
Processos: 06012/2018-3, 07105/2018-8
Classiﬁcação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
UG: IPAJM - Instituto de Previdência Dos Servidores do
Estado do Espírito Santo
Relator: Domingos Augusto Taufner
Representante: Unidade Técnica do TCEES (SecexPrevidencia)
Responsável: ANCKIMAR PRATISSOLLI, ALEXANDRE NOGUEIRA ALVES
Diante do indício de irregularidade de que trata a Instrução Técnica Inicial n° ITI 00699/2018-4, com fulcro nos
artigos 56, III e 63, I c/c o art. 142, §1º, da Lei Complementar nº 621/2012, DECIDO:
CITAR, os Srs. Anckimar Pratissolli – Presidente Executivo do Instituto de Previdência dos Servidores do Esta-

a) Não cabe recurso da decisão que determinar a CITAÇÃO, na forma do art. 153, inciso II, da Lei Complementar 621/2012.
b) Na forma do inciso I, do § 1º, do Artigo 64, da Lei Complementar 621/2012, a comunicação dos atos processuais ter-se-á como realizada quando conﬁrmada por recibo assinado por pessoa encarregada de receber correspondência, ou, conforme o caso, por membro da família
ou empregado do responsável ou do interessado.
c) As demais comunicações pós-citação serão feitas na
forma do artigo 241 do Regimento Interno, ou seja, pelo
Diário Oﬁcial Eletrônico do Tribunal de Contas do Espírito Santo instituído pelo artigo 181 da Lei Complementar
621/2012 e regulamentado pela Resolução TC 262/2013.
d) Poderá o interessado exercer sua defesa por todos os
meios em direito admitidos, e querendo exercer o direito de sustentação oral, deverão ser observados os requisitos do art. 327 do Regimento Interno do Tribunal de
Contas quando do julgamento dos presentes autos, cuja
www.tce.es.gov.br

data será publicada no Diário Oﬁcial Eletrônico do Tribunal de Contas do Espírito Santo por meio da divulgação
da pauta de julgamento na forma do art. 101 do mesmo
diploma regimental, tudo em observância aos princípios
constitucionais do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa, bem como da publicidade.
e) Para ﬁns de aplicação do Artigo 87, do § 2º, da Lei
Complementar 621/2012, os responsáveis deverão observar a necessidade de demonstração de boa-fé na prática de atos e/ou omissões reportadas na Instrução Técnica Inicial.
Ressalto que o não atendimento desta solicitação poderá implicar em sanção de multa, conforme disposição
dos arts. 135, §2º, da LC 621/12 e 391, do Regimento Interno desta Corte de Contas.
Vitória/ES, 21 de novembro de 2018
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Conselheiro Relator
Decisão Monocrática 01849/2018-3
Processos: 08968/2018-7, 02961/2018-4, 07437/2012-7
Classiﬁcação: Recurso de Reconsideração
UG: PMJ - Prefeitura Municipal de Jaguaré
Relator: Domingos Augusto Taufner
Interessado: Cidadão, DOMINGOS SAVIO PINTO MARTINS, ERIKA SPELTA VALBUZA, BRUNO MORATTI RANGEL
TRINDADE, MARCELO VAZ CASTELAN, SARTORI & CIA LTDA -ME
Recorrente: TRANSIGOR TRANSPORTES E TURISMO LTDA
Procuradores: KEILA TOFANO SOARES (OAB: 17706-ES),
Quinta-feira, 22 de novembro de 2018
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ADILSON JOSE CRUZEIRO (OAB:12149-ES), DOS ANJOS
E CRUZEIRO ADVOGADOS (CNPJ: 22.021.112/0001-61),
EDMAR
LORENCINI DOS ANJOS (OAB: 12122-ES)
Tratam os presentes autos de Recurso de Reconsideração interposto pela sociedade empresária TRANSIGOR TRANSPORTE E TURISMO LTDA em face do Acórdão 1233/2017 – Segunda Câmara, prolatado no processo TC 7437/2012, o qual converteu os referidos autos em Tomada de Contas Especial, rejeitou as razões
de justiﬁcativas apresentadas pelos responsáveis, julgou irregulares as contas da Prefeitura Municipal de Jaguaré, sob responsabilidade do Sr. Domingos Sávio Pinto
Martins – ex-prefeito Municipal, no tocante ao exercício
2012, e o condenou solidariamente a empresa TRANSIGOR TRANSPORTES E TURISMO LTDA, a ressarcir o valor
equivalente a R$ 611.942,36 (seiscentos e onze mil, novecentos e quarenta e dois reais e trinta e seis centavos)
correspondente a 289.786,60 (duzentos e oitenta e nove mil, setecentos e oitenta e seis, vírgula sessenta) VRTE ao erário municipal.
Precipuamente, quanto ao cabimento do presente Recurso de Reconsideração, veriﬁco que encontra respaldo no art. 164, caput, da Lei Orgânica deste Tribunal (Lei
Complementar Estadual 621/2012).
Veriﬁco estarem presentes as condições especíﬁcas de
admissibilidade, insertas no art. 165 da Lei Complementar 621/2012 c/c 405 do Regimento Interno desta Corte de Contas.
Além disso, constato que o recurso apresenta-se tempestivo, conforme Despacho 60488/2018-6 da Secretaria Geral das Sessões – SGS (peça eletrônica 06), veriﬁ-

co ainda que a interessada possui legitimidade, estando,
portanto, atendidos os pressupostos de admissibilidade.
Assim, CONHEÇO o presente Recurso de Reconsideração.
E, ante ao preconiza o artigo 406 do Regimento Interno
deste Tribunal, DETERMINO, a remessa do presente processo para o Núcleo de Controle Externo de Recursos e
Consultas - NRC, para análise e manifestação acerca dos
argumentos apresentados.
Em, 21 de novembro de 2018.
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Conselheiro Relator
Decisão Monocrática 01847/2018-4
Processos: 00686/2000-1, 02614/1999-1, 03142/19981, 01624/1998-3, 05361/1997-5
Classiﬁcação: Pedido de Revisão
UG: PMC - Prefeitura Municipal de Cariacica

consumou-se em 28/02/2000.
A Decisão TC 1254/2000, extinguiu a multa aplicada em razão do falecimento do responsável.
O Executivo Municipal habilitou o crédito na Ação de Inventário nº. 012.01.000193-2 do Espólio do responsável,
cujo objeto constitui a cobrança do débito instituído pelo
acórdão supracitado.
O feito ﬁcou sob a guarda do Ministério Público de Contas para ﬁns de acompanhamento e monitoramento da cobrança do v. acórdão condenatório.
Pronuncia-se, então, o Parquet de Contas, por meio do Parecer 5697/2018-4 subscrito pelo Excelentíssimo Procurador Luciano Vieira, concluindo pelo arquivamento dos autos sem baixa do débito/responsabilidade quanto ao Sr.
Dejair Camata, devolvendo-se os autos à Secretaria do Ministério Público de Contas para os devidos registros no sistema de cobrança do e-tcees.
FUNDAMENTAÇÃO

O Acórdão TC 110/1999, condenou o Sr. Dejair Camata,
ao ressarcimento ao erário de Cariacica no valor equivalente a 395.915,21 UFIR (trezentos e noventa e cinco, novecentos e quinze) e aplicou multa pecuniária no valor
equivalente a 500 UFIR.

Considerando a aprovação da Emenda Regimental TC nº
09/2017 que revogou o §4º do artigo 288 do Regimento Interno deste Tribunal e alterou a redação do seu §3º, estabelecendo que o relator permanece vinculado ao processo mesmo após o trânsito em julgado, bem como a pela
Decisão Plenária TC 027/2017, publicada no DOEL – TCEES 10.01.2018 – Edição nº 1047, p. 02, a qual redistribuiu
os processos com trânsito em julgado até a publicação da
referida emenda regimental conforme o sorteio de relatoria dos grupos de jurisdicionados para o biênio 2018/2019,
delegando-se aos relatores competência para deliberação
monocrática a respeito da matéria, cabe-me decidir nos
presentes autos.

Infere-se da informação 155 que o trânsito em julgado

Considerando os argumentos bem colocados no parecer

Relator: Umberto Messias de Souza
Requerente: DEJAIR CAMATA
RELATÓRIO
Tratam os autos de Pedido de Revisão interposto pelo Sr.
Dejair Camata, Prefeito Municipal de Cariacica, no exercício de 1997, em face do Acórdão TC 110/1999.
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acima mencionado, no sentido de que a autoridade responsável adotou as medidas legalmente impostas para a
cobrança dos créditos decorrentes de referidas decisões,
portanto, torna-se desnecessária a continuidade do procedimento de acompanhamento e monitoramento de cobrança, precavendo-se de incorrer em custos dispensáveis.
Logo, não há razões para a continuidade do procedimento
de monitoramento e acompanhamento, o qual deverá ser
arquivado, sem contudo, proceder-se à baixa do débito /
responsabilidade.
Salienta-se que os órgãos ou autoridades competentes deverão informar, anualmente, as providências administrativas ou judiciais adotadas para a cobrança dos créditos decorrentes de condenações do Tribunal de Contas, conforme art. 385, parágrafo único do Regimento Interno esta
Egrégia Corte.
Ressalta, ainda, que cabe ao interessado comprovar, a
qualquer tempo, o recolhimento do débito, devidamente
atualizado monetariamente e acrescido dos juros legais,
para a devida quitação.
DECISÃO
Ante ao exposto, DECIDO:
Arquivar os presentes autos, com base no artigo 330, inciso IV, do Regimento Interno, sem baixa do débito/responsabilidade do Sr. Dejair Camata;
Devolver os autos à Secretaria do Ministério Público de
Contas, conforme solicitado.
Vitória ES, 21 de novembro de 2018
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Conselheiro Relator
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