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ATOS DA PRESIDÊNCIA

Atos da Presidência

PRESIDÊNCIA

PORTARIA 517-P, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2018.
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;
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.

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

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO
ESPÍRITO SANTO, no uso da atribuição que lhe confere o
artigo 13, inciso IV da Lei Complementar Estadual 621, de
8/3/2012,
RESOLVE:
designar a servidora ANA MARIA POLITANO SANTANA,
matrícula nº 202.929, ocupante do cargo efetivo de Auditor de Controle Externo, para ocupar a função de coordenação técnica FG-3 no Núcleo de Jurisprudência e Súmulas
- NJS, substituindo o coordenador MURILO COSTA MOREIRA, matrícula nº 203.524, afastado da referida função por
motivo de férias, no período de 7/1/2019 a 21/1/2019.
SERGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Conselheiro-presidente
Republicada por incorreção
PORTARIA 007-P, DE 9 DE JANEIRO DE 2019.
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO, no uso da atribuição que lhe confere o art. 13, inciso IV da Lei Complementar nº 621/2012,
de 8/3/2012,

PORTARIA 008-P DE 9 DE JANEIRO DE 2019.
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 13, inciso IV da Lei Complementar Estadual
621, de 8 março de 2012,
RESOLVE:
designar a servidora TAÍS MARIA ZANONI, matrícula nº
203.674, para ocupar o cargo de Chefe de Gabinete do
Procurador do Ministério Público de Contas Luciano Vieira, substituindo o servidor FLÁVIO HENRIQUE VICENTINI
LAGASSA, matrícula nº 203.540, afastado do cargo por
motivo de licença paternidade, no período de 4/1/2019
a 23/1/2019.
SERGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Conselheiro-presidente
PORTARIA 009-P, DE 9 DE JANEIRO DE 2019.
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 13, inciso IV da Lei Complementar Estadual
621, de 8 de março de 2012,
RESOLVE:
designar o servidor LUCAS PINHEIRO SATHLER, matrícu-

RESOLVE:

la nº 203.547, ocupante do cargo efetivo de auditor de

designar a servidora JOSELITA BARROSO SANTOS, matrícula nº 202.710, para exercer o cargo em comissão de
secretária administrativa da Secretaria de Gestão de Pessoas (SGP), em substituição a servidora BIANCA TRISTAO
SANDRI, matrícula nº 202.946, afastada do cargo por
motivo de férias, no período de 15/1/2019 a 1/2/2019.

controle externo, para ocupar a função gratificada FG-2

SERGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Conselheiro-presidente

SERGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO

www.tce.es.gov.br

no Núcleo de Controle Externo de Normatização da Fiscalização - NNF, substituindo o coordenador CRISTIANO
DREIGENN DE ANDRADE, matrícula nº 203094, afastado
da referida função por motivo de férias, no período de
15/1/2019 a 29/1/2019.
Conselheiro-presidente
Sexta-feira, 11 de janeiro de 2019
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ATOS DOS RELATORES

RELATORES

Atos dos Relatores
DECISÃO MONOCRÁTICA 01957/2018-1

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

PROCESSO: 04017/2018-2
CLASSIFICAÇÃO: CONTROLE EXTERNO - FISCALIZAÇÃO AUDITORIA

ciedade Civil.
A área técnica, nos termos da Instrução Técnica Inicial nº
00751/2018-6, opinou pela realização de citação aos responsáveis, bem como pela expedição de determinação.
A questão a ser decidida comporta decisão monocráti-

UGS: FEAS - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,
FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE
CARIACICA, FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VITÓRIA, FMIA – FUNDO MUNICIPAL
PARA A INFÂNCIA E A ADOLESCÊNCIA DE VITÓRIA, SEMARC - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE
VIANA, SEMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SERRA, SEMAS - SECRETARIA MUNICIPAL
DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VILA VELHA

ca, nos termos do art. 63, da Lei Complementar Estadu-

RELATOR: MARCO ANTONIO DA SILVA

responsáveis indicados no quadro a seguir, para que, no

FISCALIZAÇÃO / AUDITORIA – CITAÇÃO – PRAZO DE 30
DIAS – EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO.

prazo de 30 (trinta) dias, apresentem a esta Corte de

O EXMO. SR. CONSELHEIRO SUBSTITUTO MARCO ANTONIO DA SILVA:
Cuidam os presentes autos de Fiscalização / Auditoria,
realizada nos jurisdicionados: FEAS - Fundo Estadual de
Assistência Social, FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social de Cariacica, FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social de Vitória, FMIA - Fundo Municipal Para a Infância e a Adolescência de Vitória, SEMARC - Fundo Municipal de Assistência Social de Viana, SEMAS - Secretaria Municipal de Assistência Social de Serra, SEMAS
- Secretaria Municipal de Assistência Social de Vila Velha, com o objetivo de dar cumprimento ao PAF/2018 em
seus subitens 4.2- Fortalecimento do SUAS e 4.16-Transferências Voluntárias repassadas às Organizações da Sowww.tce.es.gov.br

al 621/2012.
É o sucinto relatório.
DECIDO.
Assim sendo, acolhendo os termos do opinamento técnico, DETERMINO com fundamento no artigo 56, II, da
Lei Complementar Estadual 621/2012, a CITAÇÃO dos

Contas, individualmente ou coletivamente, as alegações
de defesa, bem como os documentos que acharem pertinentes, em face das respectivas irregularidades constantes da Instrução Técnica Inicial nº 00751/2018-6:
Responsável
ANA CLAUDIA PEREIRA SIMOES LIMA
Secretaria M.de Assistência Social de Vila Velha
FERNANDA DIAS SILVA
Secretária M. de Assistência Social de Serra
SOLISMARA DE OLIVEIRA TOSATO DELARMELINA
Secretária M.de Assistência Social de Cariacica
FABRICIO LACERDA SILLER
Secretário M. de Desenvolvimento Social de Viana

Achado
A1 (Q1) - Divulgação insuficiente, no site oficial da Prefeitura Municipal de Vila Velha,
das parcerias celebradas com recursos do
SUAS.
A2 (Q1) - Divulgação insuficiente, no site oficial da Prefeitura Municipal de Serra, das
parcerias celebradas com recursos do SUAS.
A3 (Q1) - Divulgação insuficiente, no site oficial da Prefeitura Municipal de Cariacica,
das parcerias celebradas com recursos do
SUAS.
A4 (Q1) - Divulgação insuficiente, no site oficial da Prefeitura Municipal de Viana, das
parcerias celebradas com recursos do SUAS.
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ALESSANDRA DE FREITAS RIBEIRO
Fiscal do Termo de Colaboração
1/2016 (Cariacica)
SOLISMARA DE OLIVEIRA TOSATO DELARMELINA
Secretária M.de Assistência Social de Cariacica
JOUBERT JANTORNO FILHO
Membro da Comissão de Monitoramento e Avaliação (Serra)
LUCIO FERREIRA
Membro da Comissão de Monitoramento e Avaliação (Serra)
MARA LUCIA FERNANDES ALVES
Membro da Comissão de Monitoramento e Avaliação (Serra)
MARLY FLORENCIA FERNANDES
Membro da Comissão de Monitoramento e Avaliação (Serra)
ROSEANE COSTA DA FRANCA
Membro da Comissão de Monitoramento e Avaliação (Serra)
HELIOMAR DE ARAUJO CANDIDO
Gerente Orçamentário e Financeiro (Vitória)
IOHANA KROEHLING
Secretária M.de Assistência Social de Vitória
JULIANA BARBOSA FURTADO
DE ALMEIDA MATTOS
Secretária Executiva (Vitória)
SOLISMARA DE OLIVEIRA TOSATO DELARMELINA
Secretária M. de Assistência Social de Cariacica

A11 (Q3) - Ausência de elaboração do Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação,
relativo ao Termo de Colaboração 1/2016 –
P.M de Cariacica.

A12 (Q3) - Ausência de análise, monitoramento, avaliação e homologação dos Relatórios Técnicos de Monitoramento e Avaliação,
relativos ao Termo de Colaboração 21/2017
– P. M. de Serra.

A13 (Q4) - Ausência de elaboração dos Pareceres Técnicos de análise das prestações de
contas, relativos ao Termo de Colaboração
26/2017 - P. M. de Vitória.

A14 (Q4) - Ausência de elaboração dos Pareceres Técnicos de análise das prestações de
contas, relativos ao Termo de Colaboração
1/2016 – P. M. de Cariacica.

DETERMINO, ainda, acompanhando o posicionamento
da área técnica, com fundamento no artigo 56, II, da Lei
Complementar Estadual 621/2012, a CITAÇÃO dos responsáveis indicados no quadro a seguir, ou quem vier a
lhes suceder, para que, no prazo de 30 (trinta) dias, apresentem a esta Corte de Contas, individualmente ou coletivamente, as alegações de defesa, bem como os documentos que acharem pertinentes, relativamente aos su-

bitens 2.5.9.1, 2.6.9.1, 2.7.9.1, 2.8.9.1, 2.9.9.1 e 2.10.9.1
do Relatório de Auditoria 0022/2018, quanto à exigência
e fiscalização das Organizações da Sociedade Civil com
as quais mantem termos de parceria as necessárias divulgações das respectivas irregularidades constantes da
Instrução Técnica Inicial nº 00751/2018-6:
Responsável
Secretaria de Estado de Assistência
Social e Direitos Humanos por meio
de sua representante legal ANDREZZA
ROSALEM VIEIRA
Secretaria M. de Assistência Social de
Vitória por meio de sua representante
legal IOHANA KROEHLING

Secretaria M. de Assistência Social de
Cariacica por meio de sua representante legal SOLISMARA DE OLIVEIRA TOSATO DELARMELINA

Achado
A5 (Q2) - Divulgação insuficiente na internet da parceria realizada com a Setades, celebrada com recursos do SUAS.
A6 (Q2) - Divulgação insuficiente na internet das parcerias realizadas com a
Prefeitura Municipal de Vitória, celebradas com recursos do SUAS.
A7 (Q2) - Divulgação insuficiente na internet das parcerias realizadas com a
Prefeitura Municipal de Vila Velha, celebradas com recursos do SUAS.
A8 (Q2) - Divulgação insuficiente, na internet, das parcerias realizadas com a
Prefeitura Municipal de Serra, celebradas com recursos do SUAS.
A9 (Q2) - Divulgação insuficiente, na internet, das parcerias realizadas com a
Prefeitura Municipal de Cariacica, celebradas com recursos do SUAS.

Secretaria M. de Desenvolvimento Social de Viana por meio de seu representante legal FABRICIO LACERDA SILLER

A10 (Q2) - Ausência de divulgação na
internet da parceria realizada com a
Prefeitura Municipal de Viana, celebrada com recursos do SUAS.

Secretaria M. de Assistência Social de
Vila Velha por meio de sua representante legal ANA CLAUDIA PEREIRA SIMOES LIMA
Secretaria M. de Assistência Social de
Serra por meio de sua representante
legal FERNANDA DIAS SILVA

Por fim, acompanhando o opinamento técnico, DETERMINO, ainda, a expedição de ofício circular ou outro instrumento que tenha como objetivo difundir e comunicar
o diagnóstico desta fiscalização aos jurisdicionados municipais que cuidam da temática assistência social, bem
como, aos respectivos controles internos quanto à necessidade de adequações da Lei 13.019/2014.
Acompanha esta decisão, integrando-a, cópia do Relatório de Auditoria 0022/2018 e da Instrução Técnica Inicial
00751/2018-6, constantes dos presentes autos.

Ficam os responsáveis notificados de que poderão exercer sua defesa por todos os meios em direito admitidos,
e, querendo, exercer o direito de sustentação oral, nos
termos do disposto no art. 327, § 1º, do Regimento Interno, aprovado pela Resolução TC 261/2013, quando
do julgamento dos presentes autos, cuja data será devidamente publicada no Diário Eletrônico do Tribunal de
Contas do Estado do Espírito Santo, na forma do art. 101,
da Resolução TC 261/2013.
Alerto, no entanto, aos agentes responsáveis, que a ausência de manifestação resulta na declaração de sua
revelia, nos termos do art. 157, § 7º, da Resolução TC
261/2013.
À Secretaria Geral das Sessões - SGS para providências
quanto ao decidido.
Vitória, 18 de dezembro de 2018.
MARCO ANTONIO DA SILVA
Relator
DECM 009/2019
PROCESSO TC: 9814/2018
ASSUNTO: REPRESENTAÇÃO
JURISDICIONADO: COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE
SANEAMENTO - CESAN
RESPONSÁVEIS: AMADEU ZONZZINI WETLER (Diretor-Presidente)
ROMEU SOUZA NASCIMENTO (Presidente da CPL)
CONTROLE EXTERNO – FISCALIZAÇÃO – REPRESENTAÇÃO
– COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO –
PLEITO DE MEDIDA CAUTELAR – NECESSIDADE DE OITIVA
DO JURISDICIONADO ANTES DA ANÁLISE – NOTIFICAÇÃO
Sexta-feira, 11 de janeiro de 2019
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– NÃO ATENDIMENTO NO PRAZO FIXADO - RENOVAÇÃO.
I – RELATÓRIO
Trata-se de representação formulada pela pessoa jurídica TUBONEWS CONSTRUÇÃO E MONTAGEM LTDA., em face de supostas irregularidades no âmbito do Concorrência
Pública nº 011/2018, de responsabilidade da Companhia
Espírito Santense de Saneamento - CESAN, do tipo maior
desconto linear, no regime de empreitada por preço unitário, pretende realizar contratação de empresa para execução das obras e serviços relativos à manutenção de redes,
ramais e padrões e seus dispositivos e melhorias operacionais em elevatórias, reservatórios e unidades operacionais
dos sistemas de distribuição de água da Companhia Espírito Santense de Saneamento - Cesan, inclusive serviços
complementares, nos Municípios de Cariacica, Viana, Vila Velha, Vitória, Serra e Fundão (Praia Grande), Guarapari, Piúma e Anchieta e serviços comerciais dos Municípios
de Guarapari, Anchieta e Piúma e serviços comerciais dos
municípios de Guarapari, Anchieta e Piuma neste Estado.
Em síntese, alega a Representante que o Edital de Concorrência Pública nº. 011/2018 contém, as seguintes e relevantes inconsistências:
Critério de Julgamento da Licitação (Item 5.5): Maior Desconto Linear - Vedação expressa do instrumento convocatório na aplicação de desconto linear em todos os itens do
orçamento base -Impossibilidade de formulação da proposta;
Anexo IV (Planilha Orçamentária) e Anexo VII (Prescrições
Técnicas) - Previsão de execução Recomposição de Pavimento Asfáltico sem tapa buraco - Realidade operacional
inexistente - Prejuízo à Administração;
Do detalhamento dos Preços e informações das Composi-

ções de Custos Unitários - Exigências de despesas não contempladas no Orçamento Base - Subitens IV, VIII, IX, XII Composição dos Custos Ineficiente;
Item 20 do Termo de Referência (Anexo 1) e do Critério de
Pagamento por Desempenho (Anexo VIII) - Sanções Administrativas - Afronta aos princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade na aplicação de penalidade;
A inicial veio acompanhada dos documentos constitutivos
da Representante, instrumento procuratório, entre outros
relacionados ao tema.

No entanto, os documentos que embasaram o pedido inicial não são suficientes para a adoção de medidas cautelares que, eventualmente, venham inclusive a interromper
o curso do procedimento licitatório, seja em qual fase se
encontre o mesmo.
Portanto, vislumbrou-se a necessidade de se determinar
ao jurisdicionado a cópia integral do Processo Administrativo por meio do qual se realiza o Edital de Concorrência
Pública nº. 011/2018 observando-se, quanto à forma, os
ditames da Instrução Normativa TC nº. 35/2015.

Em uma análise prefacial proferi a Decisão Monocrática
Preliminar (DECM) nº. 1968/2018 por meio do qual avaliei ser necessária a oitiva do jurisdicionado, no prazo de
cinco dias, acerca das irregularidades narradas antes da
adoção de qualquer medida cautelar pretendida. Outrossim, determinei à Companhia Espírito Santense de Saneamento - CESAN, ainda, a juntada aos autos cópia integral
do Processo Administrativo por meio do qual se realiza o
Edital de Concorrência Pública nº. 011/2018 observando-se, quanto à forma, os ditames da Instrução Normativa
TC nº. 35/2015.

Antes da data aprazada inicialmente para a realização da
sessão de recebimento das propostas – 28/12/2018 – a
Companhia Espírito Santense de Saneamento – CESAN,
publicou a Carta Circular nº. 116/2018 noticiando a prorrogação da data da sessão de recebimento de propostas
para a data de 10/01/2019.

Transcorrido o prazo fixado, vieram os autos ao gabinete
deste Relator para prolação de decisão.

Todavia, até a presente data – 09/01/2019 – conforme informação contida nos autos disponibilizada pelo Núcleo
de Controle de Documentos – NCD desta Corte de Contas,
a Companhia Espírito Santense de Saneamento – CESAN
não apresentou qualquer peça processual que possa ser
considerada para fins de esclarecimento das supostas irregularidades ou documentos.

É o relatório.
II - FUNDAMENTAÇÃO
II.1 – Da Renovação da determinação
Conforme aventado na Decisão Monocrática Preliminar
(DECM) nº. 1968/2018, a peça inicial se fez acompanhar
de documentos variados, entre eles, peças do processo administrativo por meio do qual transcorre o Edital de
Concorrência Pública nº. 011/2018 (Edital, questionamentos e impugnação ao instrumento convocatório).

Posteriormente, já na data de 09/01/2018, o jurisdicionado publicou nova Carta Circular, desta feita de número 003/2019, por meio do qual prorroga novamente a data de sessão recebimento de propostas para a data de
17/01/2019.

Frise-se que o prazo de 05 (cinco) dias, concedido inicialmente para o atendimento de tal determinação, teve vencimento na data de 07/01/2019.
Não obstante a isso, permanece a situação de carência
Sexta-feira, 11 de janeiro de 2019
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da instrução processual que permita a este Relator adotar qualquer providência de natureza cautelar, ante a ausência de esclarecimentos/justificativas quanto às irregularidades narradas, bem como pela omissão no encaminhamento da documentação necessária para a análise do
pleito inicial.
Assim sendo, faz-se necessária a renovação da notificação
da COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
– CESAN, por meio de seu representante legal, Sr. Amadeu Zonzzini Wetler, bem como ao PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL, Sr. Romeu
Souza Nascimento Júnior, responsável pela condução dos
trabalhos alusivos ao Edital de Concorrência Pública nº.
011/2018, quanto às supostas irregularidades narradas na
representação, nos termos do artigo 307, §3º do RITCEES,
no prazo de 05 (cinco) dias.
Outrossim, decido ainda por NOTIFICAR o COMPANHIA
ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO – CESAN, por
meio de seu representante legal, Sr. Amadeu Zonzzini
Wetler, para que faça juntar a estes autos, no prazo de 05
(cinco) dias, cópia integral do Processo Administrativo por
meio do qual se realiza o Edital de Concorrência Pública
nº. 011/2018 observando-se, quanto à forma, os ditames
da Instrução Normativa TC nº. 35/2015.
Advirta-se que, quanto a esta última determinação, a reiteração em seu descumprimento enseja a possibilidade de
imposição, na linha do que preceitua o art. 389, VI e VII, da
Resolução TCEES nº. 261/2013.
Vitória, 09 de janeiro de 2019.
SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Conselheiro Relator
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