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Atos do Plenário

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 00001/2019-7
Processos: 06209/2017-9, 09645/2016-3, 01419/2011-1
Classiﬁcação: Embargos de Declaração
UG: CMP - Câmara Municipal de Pancas
Relator: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Recorrente: CICERO QUEDEVEZ GROBERIO

Terças-feiras às 14 horas

1. ACÓRDÃO:
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:
1.1 RECONHECER a existência de divergência, eis que
constatados entendimentos diferentes dessa Corte de
Contas ao julgar casos com circunstâncias fáticas semelhantes ou até mesmo idênticas, no tocante ao processamento de julgamento em que se veriﬁca pendente matéria prejudicial de mérito, qual seja, a composição da relação processual em relação aos seguintes processos e decisões correspondentes:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CÂMARA MUNICIPAL
DE PANCAS – SOBRESTAMENTO DO PROCESSO EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES TRAÇADAS NO JULGAMENTO
DO INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DO PROCESSO TC
4868/2018.

1.1.1 Recurso de Reconsideração - Processo TC
9645/2016, que resultou no Acórdão TC 788/2017-Plenário;

O EXMO. SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE
FARIAS CHAMOUN

1.2 DECIDIR o presente incidente de modo que o julgamento do responsável já chamado aos autos seja sobrestado até que os demais responsáveis venham a se defender e/ou recolher a importância individualmente devida,
solucionando assim a prejudicial de mérito mediante a
recomposição da relação processual, possibilitando também aos ingressantes o exercício da ampla defesa e do
contraditório, inclusive, o direito de terem o julgamento alterado para regular com ressalva, com a concessão
da fase prévia para o pagamento do débito de suas respectivas parcelas se constatada a boa-fé, uma vez que

I RELATÓRIO

SESSÕES

O incidente suscitado correu no Processo TC 4868/2018,
advindo o acórdão TC 1509/2018-1 com a seguinte decisão:

Trata-se de Embargos de Declaração com pedido de efeito infringente em que também se processou incidental
preliminar de uniﬁcação de jurisprudência, opostos pelo
senhor Cícero Quedevez Grobério, em face do Acórdão
TC-788/2017 – Plenário, proferido nos autos do processo TC nº 9645/2016, que trata de Recurso de Reconsideração interposto em face do Acórdão TC-803/2016 – Segunda Câmara.
www.tce.es.gov.br

1.1.2 Pedido de Revisão - Processo TC 4597/2015, que
resultou no Acórdão TC 414/2017-Plenário.
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somente ultrapassada esta fase é que se terá deﬁnida
a parcela a ser reembolsada por aquele(s) inicialmente
processado(s);

Veriﬁco que no presente processo assiste razão ao opinamento técnico, senão vejamos:

1.3 REMETER cópia desta decisão ao Núcleo de Jurisprudência e Súmula para eventual elaboração de súmula, na
forma do artigo 356, § 8º, do Regimento Interno deste
Tribunal;

À luz da irretocável decisão supra, entende-se, mormente pela plausibilidade de se conferir efeito modiﬁcativo aos presentes Embargos, que seja sobrestada a sua
tramitação, até que os demais vereadores que lograram
proveito econômico do suposto pagamento indevido levado a efeito pelo ora embargante, apresentem suas defesas, consoante deliberado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência.

1.4 APENSAR os autos ao processo TC 6209/2017-9, do
qual se originou o incidente, nos termos previstos no art.
357, parágrafo único, do Regimento Interno desta Corte de Contas;
1.5 ARQUIVAR os autos, após os trâmites regimentais.
Nos termos do Despacho 59077/2018-2 encaminhei os
autos dos embargos ao Núcleo de Controle Externo de
Recursos e Consultas – NRC que, por intermédio da Manifestação Técnica 1528/2018-3, apresentou a seguinte
proposta de sobrestamento:
Dessa forma, a ﬁm de maior concretude ao comando exarado no Acórdão TC 1509/2018 e considerando a impossibilidade de apensamento destes autos àqueles oriundos da decisão emanada do Acórdão TC 1509/2018, opina-se pelo sobrestamento dos presentes Embargos de
Declaração.
Essa providência só deverá ser adotada após o apensamento deste processo, àquele em que fora processado
o referido incidente, conforme constante do Despacho
59077/2018-2, de ﬂ.77.
Caso não acatadas as sugestões constantes desta manifestação, sugere-se o reenvio dos autos a este Núcleo para prosseguimento do feito.
II FUNDAMENTOS

[...]

Com a medida sugerida, objetiva-se evitar a ocorrência
de decisões conﬂitantes e incoerentes que poderiam redundar em uma solução indesejada para ambos os processos, já que seriam decididos em momentos distintos
e sem o cotejo das razões de todas as partes, quando a
questão controvertida em análise, a todos diz respeito
(ao embargante e aos vereadores a serem citados), cogitando-se ainda, de haver relações de comunhão e exclusão entre os interesses e faculdades dos envolvidos.
[...]
No caso em apreço, pode-se visualizar a existência de
inúmeros sujeitos praticando hipoteticamente a conduta passível de concretizar o núcleo das pretensões punitiva e reparatória a cargo deste Tribunal de Contas.
Todavia, o inciso II do art.279 da Resolução TC 261/2013
tem regra peremptória impedindo a junção de dois ou
mais processos quando ao menos um deles se encontrar
em grau de recurso, como no ora em exame.
Assim sendo, a única solução viável para salvaguardar a
integridade das decisões a serem proferidas neste processo e naquele formado para apurar a responsabilidade
www.tce.es.gov.br

dos demais edis do Município de Pancas, seria o sobrestamento deste, a ﬁm de que os processos pudessem ser
resolvidos em um mesmo momento, sem incompatibilidades ou incongruências.
Insta frisar que o sobrestamento do presente processo
não acarretará prejuízo aos responsáveis e ao interesse
público, mas evita decisões conﬂitantes ou contraditórias, em observância ao princípio da segurança jurídica.
Quanto ao apensamento do Processo TC 4868/2018,
que julgou o incidente de uniformização, aos presentes
embargos, Processo 6209/2017, ressalto dispositivo expresso sobre a questão no Regimento Interno desta Corte de Contas:
Art. 357. Proferido o julgamento do incidente pelo Plenário, observado o quorum qualiﬁcado previsto no art.
180 da Lei Orgânica do Tribunal, os autos serão devolvidos àquele que suscitou a matéria incidental, para apreciação do mérito do processo.
Parágrafo único. Dirimida a questão, os respectivos autos serão apensados ao processo em que se originou o
incidente.
(grifos nossos)
Uma vez que também não há conﬁguração de qualquer prejuízo, dê-se prosseguimento ao determinado no
Acórdão TC 1509/2018-1 e no Despacho 59077/2018-2
quanto ao apensamento.
III PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO:
Pelo exposto, tendo em vista a competência a mim conferida pelo art. 29, V, da Lei Complementar Estadual
621/2012 (Lei Orgânica do TCEES), VOTO no sentido de
que o Colegiado aprove a seguinte proposta de deliberação que submeto à sua consideração.
Terça-feira, 5 de fevereiro de 2019
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Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Conselheiro relator
1. DELIBERAÇÃO:
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC
1626/2017, DECIDEM os Conselheiros do Tribunal de
Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em Sessão
Plenária, por:
1.1. SOBRESTAR o julgamento do presente processo de
embargos até o processamento dos demais responsáveis
pelo pagamento de subsídios dos vereadores da Câmara Municipal de Pancas acima do teto constitucional no
exercício de 2010, nos termos do Acórdão TC 1509/20181 do Processo TC 4868/2018, uma vez que somente ultrapassada esta fase é que se terá deﬁnida a parcela a ser
reembolsada por aquele (s) inicialmente processado (s);
1.2. DAR CUMPRIMENTO às determinações do Acórdão
TC 1509/2018-1 no que tange ao apensamento do Processo TC 4868/2018, nos termos do art. 357, parágrafo
único do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo;
1.3. DAR CIÊNCIA aos interessados.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 29/01/2019 – 1ª Sessão Ordinária do
Plenário.
4. Especiﬁcação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (presidente), Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun (relator),
Sebastião Carlos Ranna de Macedo, Sergio Manoel Nader Borges e Rodrigo Coelho do Carmo.
4.2. Conselheiros substitutos: João Luiz Cotta Lovatti e
Marco Antonio da Silva.

5. Membro do Ministério Público Especial de Contas: Luciano Vieira.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
Decisão 00002/2019-1
Processo: 07656/2018-4
Classiﬁcação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
UGs: CENTRAL DE SERVIÇOS - Central de Serviços, PMV Prefeitura Municipal de Vitória
Relator: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
Responsável: LUCIANO SANTOS REZENDE, EUNICE SOUZA DA SILVA
Representante: M.T.F.CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA
Procuradores: 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)
REPRESENTAÇÃO – 2018 – CONHECER – INDEFIRIR CAUTELAR – ENCAMINHAR PARA RITO ORDINÁRIO – TRAMITAÇÃO PREFERENCIAL
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO:
1 RELATÓRIO
Versam os presentes autos sobre Representação, com
pedido de concessão de liminar, oferecida pela sociedawww.tce.es.gov.br

de empresária MTF Construções e Montagens Ltda. informando acerca de supostas ilegalidades no Edital nº
003/2018, conduzido pela Prefeitura Municipal de Vitória, cujo objeto é a contratação de empresa para a prestação de serviços de operação e manutenção de sistemas de drenagem urbana das estações elevatórias de
bombeamento de águas pluviais e estações elevatórias
de esgoto para atender a capital.
Segundo a Representante, o edital em comento substituiu o de nº 002/2018 – revogado após questionamentos. Informa que o novo edital objetivou a contratação
dos mesmos serviços antes licitados pela Concorrência
Pública n.º 002/2018 (“operação e manutenção de sistemas de drenagem urbana - das estações de bombeamento de águas pluviais e estações elevatórias de esgoto, embora o Município de Vitoria (ora representado)
tenha corrigido as máculas veriﬁcadas na planilha orçamentária do edital anterior, acabou por também alterar as exigências de qualiﬁcação técnica, ampliando-as, sem qualquer motivação aparente, eis que passou a
exigir, além da comprovação da capacidade técnica proﬁssional, a comprovação da capacidade técnica operacional, que não havia sido prevista no ato convocatório da Concorrência Pública n.º 002/2018 (Processo n.º
24196/2018), tampouco nos editais lançados anteriormente pela Prefeitura de Vitória, que objetivaram a contratação desses mesmos Serviços.
Alega que “o Município de Vitória (ora representado)
também passou a exigir, no edital da CP n.º 003/2018
(Doc. 06), atestados de qualiﬁcação técnica relativos aos
serviços de operação e manutenção eletromecânica de
estação de bombeamento, especíﬁco para águas pluviais, com vazão mínima de 15,000 (quinze mil) litros por
Terça-feira, 5 de fevereiro de 2019

4

ATOS DO PLENÁRIO

segundo, quando, na verdade, as estações de bombeamento dessa municipalidade operam com vazão máxima
de 7.200 (sete mil e duzentos) litros por segundo, conforme até mesmo se extrai do projeto básico de estações de
bombeamento, que integra o edital (Doc. 07)”.

(...)

Aﬁrma, ainda, que a ampliação dos requisitos de habilitação sem justiﬁcativa técnica aparente restringiu demasiadamente a competitividade do certame e anexa Ata
da Sessão de Abertura da licitação, onde se nota a participação de apenas mais duas empresas além da própria
representante. Aduz que das três empresas participantes, apenas uma delas demonstrou preencher as condições de capacidade técnica previstas no edital da Concorrência Pública nº. 003/2018, justamente após a revogação da Concorrência Pública nº. 002/2018 e a inclusão,
neste último, das novas exigências para habilitação técnica. Assim, sustenta haver fortes indícios de direcionamento em favor desta tal empresa que, segundo aﬁrma,
já vem executando os mesmos serviços ora licitados para
o Município de Vitória, há alguns anos, reiteradamente,
e até mesmo por meio de contratos emergenciais, informações retiradas pela representante do Portal da Transparência do Município de Vitória e do Portal Geo-Obras
desta Corte de Contas.

d) Acaso sejam apuradas irregularidades na Concorrência n.º 003/2018 (...) e nas contratações emergências realizadas (...), que o(s) responsável(is) seja(m) punido(s)
na forma da lei, comunicando-se o(s) fato(s) às autoridades competentes, sem prejuízo de outras medidas e/ou
sanções a serem adotadas por Egrégio Tribunal.

Nesses termos, requereu a representante:
a) A concessão de medida cautelar, pelos motivos expostos, determinando-se a suspensão da Concorrência Pública n.º 003/2018 (...), até ulterior julgamento da presente representação, a ﬁm de evitar prejuízos ao Município de Vitória (ora representado) e à coletividade;
b) O afastamento das irregularidades relacionadas à
exigência de qualiﬁcação técnica na Concorrência n.º
003/2018 (...);

c) Seja apurada a ocorrência de possíveis irregularidades
relacionadas às contratações emergenciais da empresa
Tubonews Construção e Montagem Ltda. (...), por meio
dos Contratos n.ºs 212/2018 e 422/2017.

Por meio da Decisão Monocrática 1599/2018, o senhor
Luciano Santos Rezende e a senhora Eunice Souza da Silva foram notiﬁcados para prestar as informações que entendessem necessárias. Desta forma, foi apresentada a
Defesa/Justiﬁcativa 1340/2018.

cautelares. Inclusive, em caso de comprovada urgência,
as medidas cautelares poderão ser determinadas por decisão do Relator.
A análise do substrato conceitual do deferimento da medida cautelar está relacionada aos requisitos que a doutrina denomina como fumus boni juris e o periculum in
mora, indispensáveis para concessão de liminar nesta
espécie de procedimento.
A SECEX – Engenharia e Meio Ambiente elaborou a análise técnica desses requisitos na Manifestação Técnica
1546/2018, conforme abaixo:
2 ANÁLISE

2 FUNDAMENTAÇÃO

Cumpre comentar inicialmente acerca da justiﬁcativa
apresentada pelo Prefeito Municipal de Vitória (Defesa
Justiﬁcativa 01340/2018-9) que, tendo a oportunidade
de se manifestar pelo exposto na representação (Petição
Inicial 00312/2018-5) e de tomar medidas preventivas
quanto ao abordado, quedou-se silente, alegando preliminarmente ilegitimidade por desconcentração administrativa, restringindo-se a apresentar as informações
prestadas pela Central de Serviços da Prefeitura.

Compete ao Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, diante de eventual ilegalidade, a adoção de providências para o ﬁel cumprimento da lei, bem como a sustação de ato impugnado.

No entanto, cabe esclarecer que o Prefeito Municipal foi
notiﬁcado para prestar esclarecimentos (Decisão Monocrática 01599/2018-3) e, portanto, não foi citado para
responder por irregularidades.

O art. 124, caput e o parágrafo único da Lei Orgânica do
Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo descreve
que 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, esta
Corte de Contas poderá, de ofício ou mediante provocação, com ou sem a oitiva da parte, determinar medidas

Como autoridade máxima daquele órgão, o Prefeito tem
total obrigação e capacidade para determinar o que for
necessário aos seus gestores, não sendo oportuno, nesse momento processual (em que está sendo discutida a
admissibilidade da representação e a adoção de medida
cautelar), a alegação de ilegitimidade para atuar no caso.

Seguiu-se a Manifestação Técnica 1546/2018 e o Parecer
ministerial 6149/2018, da lavra do Procurador de Contas
Heron Carlos Gomes de Oliveira.
É o relatório.

www.tce.es.gov.br
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missibilidade da representação, assim como as informações apresentadas pela Presidente da Comissão Permanente de Licitação.
2.1 ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE.
De acordo com o art. 177 do RITCEES são requisitos de
admissibilidade sobre matéria de competência do Tribunal:
I – ser redigida com clareza;
II – conter informações sobre o fato, a autoria, as circunstâncias e os elementos de convicção;
III – estar acompanhada de indício de prova;
IV – se pessoa natural, conter o nome completo, qualiﬁcação e endereço do denunciante;
V – se pessoa jurídica, prova de sua existência, e comprovação de que os signatários têm habilitação para representa-la.
Observa-se na Peça Complementar 18245/2018-2 (ﬂs. 4
a 9) a prova de existência da pessoa jurídica e a comprovação de que os signatários têm habilitação para representa-la, atendendo ao que prescreve o inciso V do art.
177 do RITCEES.
As seguintes supostas irregularidades foram elencadas:
a) Restrição causada pela ampliação das exigências de
qualiﬁcação técnica no edital da CP nº 003/2018;
b) Contratações emergenciais efetuadas pelo Município
de Vitória com a empresa Tubonews Construção e Montagem LTDA., evidenciando os indícios de direcionamento da CP nº. 003/2018.
Analisando-se a representação (peça 2) e os documentos a ela anexados (peça 4), quanto à suposta restrição

à competitividade no bojo do edital da CP nº 003/2018,
veriﬁca-se, conforme análise exposta no subitem 2.2
em sequência, a procedência da suposta irregularidade
apontada.
No que se refere às contratações emergenciais, a representante solicita que “seja apurada a ocorrência de
possíveis irregularidades relacionadas às contratações
emergenciais da empresa Tubonews Construção e Montagem Ltda”. Nota-se que embora a representante levante suspeição sobre essas contratações, não foi apontado diretamente nenhum indício de irregularidade sobre
esses contratos, mas sim solicitado ao Tribunal que este
apurasse as possíveis irregularidades.
Nesse espeque, tais argumentações da representante podem ser utilizadas como argumentos para reforçar
o abordado nos indícios de restrição à competitividade
aventados, mas não há possibilidade de a representante
solicitar requerimento de auditoria sobre tais contratações, como pretendeu fazer.
Isso porque a representante não está no rol dos legitimados a solicitar ao Tribunal a realização de auditorias, conforme se veriﬁca do art. 175 do RITCEES:
Art. 175. São legitimados para solicitar ao Tribunal a
prestação de informações, pronunciamento e a realização de inspeções e auditorias:
I – Presidente da Assembleia Legislativa e Presidentes
das Câmaras Municipais, quando aprovado pelos respectivos plenários;
II – Presidentes de comissões permanentes ou de inquéritos da Assembleia Legislativa e das Câmaras Municipais, quando por estas aprovadas e desde que se reﬁra a
matéria inerente à respectiva comissão.
www.tce.es.gov.br

Parágrafo único. O Tribunal não conhecerá de solicitação
encaminhada por quem não seja legitimado.
Portanto, nos termos do parágrafo único do art. 175 do
RITCEES, a solicitação de que “seja apurada a ocorrência de possíveis irregularidades relacionadas às contratações emergenciais da empresa Tubonews Construção
e Montagem Ltda” deverá ser indeferida.
2.2 POSSÍVEL RESTRIÇÃO CAUSADA PELA AMPLIAÇÃO
DAS EXIGÊNCIAS DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA NO EDITAL
DA CP Nº 003/2018.
Fundamentos da
00312/2018-5):

representação

(Petição

Inicial

Aﬁrma o representante que na CP nº 002/2018, lançada
anteriormente pelo município de Vitória, para a contratação dos mesmos serviços (operação e manutenção das
estações de bombeamento de águas pluviais e das estações elevatórias de esgoto), exigiu-se somente a comprovação da capacitação técnico-proﬁssional relativa
ao serviço de “manutenção e operação de estações de
bombeamento de esgotos e águas pluviais” como condição de habilitação da licitante no certame.
No entanto, alega a representante, que após revogada a
CP nº 002/2018 e relançado o edital por meio da CP nº
003/2018, foram ampliadas as exigências de qualiﬁcação
técnica, passando-se a exigir, além da comprovação da
capacidade técnica proﬁssional, a comprovação da capacidade técnica operacional.
Além disso, aborda a representante que passou a ser exigida vazão mínima de 15.000 litros/segundo no que se
refere aos serviços de operação e manutenção eletromecânica de estação de bombeamento, o que entende não
ser razoável.
Terça-feira, 5 de fevereiro de 2019
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Tais condições, de acordo com a representante, visam
beneﬁciar indevidamente a empresa Tubonews Construção e Montagem Ltda., empresa que já executava os serviços colacionados por meio de contratações emergenciais e seria a única a atender as condições de qualiﬁcação técnica impostas no edital.
Informações apresentadas pelos representados (Defesa/Justiﬁcativa 01340/2018-9 e Resposta de Comunicação 00876/2018-9):

téritos e agora estabelecidas como condição para participação no certame da CP n. 003/2018. Em especial, questiona a inclusão das disposições relacionadas à capacidade técnico-operacional, pela qual foi inabilitada.
No que se refere à capacidade técnico-operacional, embora tenha sido vetada na Lei 8.666/93, a jurisprudência,
em especial do Tribunal de Contas da União, tem aceitado essa prática, desde que esta esteja limitada às parcelas de maior relevância e valor signiﬁcativo do objeto e,
ainda, desde que guarde proporção com a dimensão e a
complexidade do objeto:

a) em que pese já ter sido exposto no parecer técnico
o posicionamento jurisprudencial adotado pelo Tribunal
de Contas da União e STJ, acerca do tema discorrido, solicito que seja a presente consulta conhecida, com vistas
a ser explicitado por esse Tribunal quanto ao posicionamento adotado frente a tese apresentada, referente à
legalidade da exigência contidas nos editais de licitação
quanto à comprovação da capacidade técnica operacional pelas empresas licitantes;

Esta Corte de Contas se pronunciou no Parecer/Consulta 20/2017 e dispôs:

É possível a exigência de atestado de capacidade técnico-operacional, desde que respeitada a letra do artigo
30, inciso II da Lei 8.666/93, que exige que essa comprovação seja compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, e que o objeto
licitado apresente grau de complexidade signiﬁcativo,
o que necessariamente será motivado pela Administração, já que a permissão de se exigir dito atestado em
qualquer circunstância pode caracterizar indevida restrição à competitividade, destacando-se que o enquadramento do objeto como de complexidade signiﬁcativa é competência da órgão licitante, em cada caso concreto, enquadramento esse sujeito à ﬁscalização por
parte desta Corte de Contas, nos termos regimentais.

1. PARECER CONSULTA

1.2.2 SEGUNDO QUESTIONAMENTO

Análise

Vistos, relatados e discutidos estes autos, DECIDEM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em Sessão Plenária, antes as razões expostas pelo relator, em:

Critérios: art. 37, inciso XXI da Constituição Federal; art.
30 da Lei 8.666/93; Parecer/Consulta TCEES nº 20/2017.

1.1 - Conhecer da presente Consulta, eis que foram atendidas todas as formalidades previstas em lei.

b) dentro da mesma celeuma, é pacíﬁco o entendimento
quanto à legalidade da Administração Pública, nos editais de licitação, adotar critérios de comprovação da execução de quantitativos mínimos em obras ou serviços
com características semelhantes, para a consecução do
objeto pretendido pela Administração, com observância
ao princípio da razoabilidade. [grifo nosso]

A representante discorda da ampliação das exigências de
qualiﬁcação técnica, antes não incluídas em editais pre-

1.2- Quanto ao MÉRITO:

A Presidente da Comissão Permanente de Licitação argumenta que as justiﬁcativas para inclusão das questionadas exigências encontram-se no Processo Administrativo
do Município (constantes das peças 18 a 24).
Defende também a legalidade da exigência da qualiﬁcação técnico-operacional e que esta seria necessária para
satisfazer o contrato a ser celebrado.
Busca demonstrar que a vazão mínima exigida de 15.000
litros/segundo para bombeamento de águas pluviais é
adequada, alegando que em apenas uma estação a vazão bombeada supera 39.000 litros/segundo.
Aﬁrma que os serviços são complexos e que a empresa
busca atender seus próprios interesses. Aborda, ainda,
que a representante não solicitou revisão do edital, tampouco impugnou qualquer exigência na data aprazada.
Conclui, por ﬁm, que as supostas irregularidades aventadas devam ser afastadas.

Súmula TCU 263: Para a comprovação da capacidade técnico-operacional das licitantes, e desde que limitada, simultaneamente, às parcelas de maior relevância e valor signiﬁcativo do objeto a ser contratado, é legal a exigência de comprovação da execução de quantitativos
mínimos em obras ou serviços com características semelhantes, devendo essa exigência guardar proporção
com a dimensão e a complexidade do objeto a ser executado. [grifo nosso]

1.2.1 PRIMEIRO QUESTIONAMENTO
www.tce.es.gov.br

Diante disso, esta Corte entendeu pela possibilidade da
exigência, desde que esta comprovação seja compatível
Terça-feira, 5 de fevereiro de 2019
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em características, quantidades e prazos com o objeto
da licitação, e que o objeto licitado apresente grau de
complexidade signiﬁcativo.

licitantes dispõem de conhecimento, experiência e aparelhamentos técnicos e humano suﬁcientes para satisfazer o contrato a ser celebrado.

tantes do processo administrativo do município e incluídas no presente processo na Peça Complementar
19080/2018-1 (peça 18).

No caso em comento, o edital previu os seguintes documentos, para comprovação da qualiﬁcação técnico-operacional:

Desta forma, não assiste razão à Representante ao alegar
que esse Município Representado lançou em seu instrumento convocatório exigências de ordem técnica para
comprovação de execução de serviços sem grau de complexidade, aduzindo que a vazão máxima das estações é
de apenas 7.200 litros/seg, alegando que houve afronta
ao caráter competitivo.

Nesse ínterim, veriﬁca-se item especíﬁco do “Projeto Básico para Contratação de Serviços” que trata do assunto
(ﬂs. 56 a 58 da Peça Complementar 19080/2018-1) que
traz as seguintes motivações para a exigência:

c) Atestado(s) em nome da empresa proponente, emitido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado,
comprovando a execução de serviços de características
semelhantes de complexidade tecnológica e operacional
equivalente ou superior;
c.1) As características e/ou parcelas de maior relevância
técnico e valor signiﬁcativo do objeto licitado são:
• Execução de serviços de operação e manutenção eletromecânica de estação elevatória de esgoto;
• Execução de serviços de operação e manutenção eletromecânica de estação de bombeamento de águas pluviais, com vazão mínima de 15.000 litros/seg.;
(...)
Sobre tais exigências, a Presidente da Comissão Permanente de Licitação assim se manifestou (ﬂs. 3 e 4 da Resposta de Comunicação 00876/2018-9):
As alegações da Representante de que “A Concorrência
nº 003/2018 (...) ampliou os requisitos de habilitação,
sem qualquer justiﬁcativa técnica aparente e relevante,
ﬂs. 6 da peça recursal, não é verdadeira. Todas as justiﬁcativas exigidas e necessárias às exigências editalícias
constam do Processo Administrativo, que trata da contratação em comento, conforme DOC. 01.
Ademais, é sabido que a qualiﬁcação técnico-operacional possui previsão legal e sua exigência visa aferir se as

Ilustre Conselheiro, a Representante, de forma leviana,
busca ludibriar Vosso entendimento acerca da realidade dos serviços que estão sendo licitados, pois a simples
veriﬁcação do Projeto Básico (DOC 01) é capaz de extrair que em apenas uma estação possui a vazão supera
39.000 litros/segundo, senão vejamos:
(...)
Assim, diante de toda a complexidade inerente à execução dos serviços, a Lei de Licitações autoriza à Administração a exigir a comprovação técnico-operacional, nos
termos de seu art. 30, inc. II, limitada, simultaneamente, às parcelas de maior relevância e valor signiﬁcativo
do objeto a ser contratado, conforme foi observado no
instrumento convocatório, o que foi observado no presente edital.
(...)
Vislumbra-se que, embora a Presidente da Comissão Permanente de Licitação aﬁrme que os serviços possuem
complexidade suﬁciente para justiﬁcar a inclusão da
questionada exigência no edital, não motivou tal enquadramento na Resposta de Comunicação 00876/2018-9,
reportando-se para tanto às justiﬁcativas técnicas conswww.tce.es.gov.br

Considerando as especiﬁcações inseridas nas prescrições técnicas, as estações de bombeamento de águas
pluviais contam com equipamentos que necessitam de
manutenções preditivas, preventivas e corretivas, com
utilização de mão de obra especializadas para manter as
estações em perfeito funcionamento, para que em períodos de chuvas possam operar adequadamente sem
prejuízos de grande monta, de ordem ﬁnanceira, social
e saúde pública.
Ademais, os serviços em rela compreendem atividades multidisciplinares, demonstrando a futura contratada o profundo conhecimento em engenharia mecânica, elétrica, civil e automação, sendo aplicado nas operações das Estações de Bombeamento de Água Pluviais
(EBAP’s), bem como a manutenção dos equipamentos
eletros-mecânico.
Destarte, visto que os serviços são de extrema importância, é necessário que a futura contratada possua conhecimentos técnicos de operação e manutenção para equipamentos complexos, a exemplo: pontes rolantes de 7,5t
com sistema moto freios e movimento de translação,
pórticos rolantes de 5,0t com sistema moto freios, movimento de translação e inversor de frequência, bombas
submersíveis de 280kw com vazão unitária de 5,65m³/s,
tensão de trabalho 440v, quadro de proteção e distribuição mt alimentação em 34,5kv; secundário 440/254 v,
Terça-feira, 5 de fevereiro de 2019
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sistema de telemetria de reservatório com capacidade
de armazenamento de águas pluviais 25.000,00m³.
Nesta trilha, a Lei de Licitações autoriza a Administração
a exigir a comprovação da capacitação técnico-operacional, (...).
(...)
Assim, deve a Administração limitar a exigência de comprovação de capacidade técnico-operacional às parcelas
de maior relevância e valor signiﬁcativo do objeto da licitação.
Para tanto, será realizada a análise dos custos do serviço e identiﬁcar os serviços de maior relevo, em relação
aos quais a comprovação da capacidade operacional é
fundamental, bem como pela necessidade de razoabilidade na exigência, em patamar que não restrinja a competição.
(...)
Da empresa participante deverão ser considerados os
seguintes itens de maior relevância técnica e valor signiﬁcativo do objeto licitado:
• Execução de serviços de operação e manutenção eletromecânica de estação elevatória de esgoto;
• Execução de serviços de operação e manutenção eletromecânica de estação de bombeamento de águas pluviais, com vazão mínima de 15.000 litros/seg.
Há, ainda, parecer da Presidente da Comissão Permanente de Licitação (ﬂs. 100 a 104, peça 18) em que reitera as justiﬁcativas do Projeto Básico e complementa as
justiﬁcativas aﬁrmando que “itens que representem menos de 4% (quatro por cento) do valor total dos serviços
objeto do edital não são aptos a demonstrar qualquer

vínculo de pertinência com o objeto da obra” e que “observando a Planilha Orçamentária anexada aos autos, temos que, no caso em tela a deﬁnição das parcelas de
maior relevância deﬁnidas no instrumento convocatório
atendem, na íntegra, as recomendações dos dispositivos
citados”.
No entanto, em nenhum dos documentos se observa a
demonstração fática da análise de custos dos serviços incluídos como relevantes, tampouco explicação da vazão
mínima exigida para bombeamento de águas pluviais.
Consultando a planilha orçamentária da licitação (Anexo
1), constata-se que há dois itens de “Manutenção e operação da estação de bombeamento de esgotos” (0101 e
0102). Estes itens somam R$81.963,36 (oitenta e um mil,
novecentos e sessenta e três reais e trinta e seis centavos), o que equivale a aproximadamente 2,4% do orçamento global da licitação (R$3.356.878,01). Diante disso, não se vislumbra a aludida relevância ﬁnanceira passível de justiﬁcar a inclusão da “Execução de serviços de
operação e manutenção eletromecânica de estação elevatória de esgoto” como requisito de qualiﬁcação técnico-operacional.
Aliás, este percentual contrapõe as próprias argumentações utilizadas no processo administrativo do município
para supostamente justiﬁcar a inclusão de tal item. Vê-se que a Presidente da Comissão Permanente de Licitação indica parâmetros como referência para balizar a
relevância ﬁnanceira do serviço (ﬂs. 100 a 104 da peça
18), porém, o item de “Execução de serviços de operação e manutenção eletromecânica de estação elevatória de esgoto” não está alinhado a nenhum dos parâmetros citados.
Chama a atenção na planilha orçamentária item de
www.tce.es.gov.br

maior relevância ﬁnanceira (0402), cujo valor unitário
soma exatamente R$300.000,00 (8,9% do valor total),
sem constar composição de custo ou outra explicação
técnica de como foi obtido o valor total. Além do mais,
consta explicitamente documento nos autos do processo do município (observação da ﬂ. 81, peça 18) que para este item foi considerada 1 unidade com uma verba
no valor de R$300.000,00, prática sabidamente ilegal e
combatida nas jurisprudências dos Tribunais de Contas .
E justamente sobre este item a empresa vencedora ofereceu aproximadamente 67% de desconto, boa parte do
desconto total por ela oferecido.
Portanto, ainda que fosse possível atribuir alguma complexidade técnica ao objeto da licitação e aos serviços
exigidos como requisitos de qualiﬁcação técnica, não há
comprovação da relevância ﬁnanceira destes.
E exatamente este item foi o que ocasionou a inabilitação de duas empresas ao certame, conﬁrmando-se, assim, indícios de restrição à competitividade aventados
na representação quanto à qualiﬁcação técnica constante da CP n. 003/2018.
Pelo exposto, não se veriﬁca o atendimento aos requisitos estabelecidos no Parecer/Consulta 020/2017 deste
Tribunal de Contas, já que não há comprovação de que
os itens exigidos no edital apresentem relevância técnica e valor signiﬁcativo cumulativamente, como também
não se veriﬁca a demonstração de compatibilidade em
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação. O mesmo se aplica tanto para a capacidade técnico-operacional quanto para a capacidade técnica proﬁssional.
A esse respeito, cabe salientar os dispositivos legais referentes à questão. O art. 37, inciso XXI da Constituição
Terça-feira, 5 de fevereiro de 2019
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Federal, dispõe que:
(...) as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes,
(...) o qual somente permitirá as exigências de qualiﬁcação técnica e econômica indispensáveis à garantia do
cumprimento das obrigações. [grifo nosso].
A Lei de Licitações em seu artigo 30 dispõe:
§1º A comprovação de aptidão referida no inciso II do
“caput” deste artigo, no caso das licitações pertinentes a
obras e serviços, será feita por atestados fornecidos por
pessoas jurídicas de direito público ou privado, devidamente registrados nas entidades proﬁssionais competentes, limitadas as exigências a:
I - capacitação técnico-proﬁssional: comprovação do licitante de possuir em seu quadro permanente, na data
prevista para entrega da proposta, proﬁssional de nível
superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço de características semelhantes, limitadas estas exclusivamente às
parcelas de maior relevância e valor signiﬁcativo do objeto da licitação, vedadas as exigências de quantidades
mínimas ou prazos máximos.
(...)
§5º É vedada a exigência de comprovação de atividade ou de aptidão com limitações de tempo ou de época ou ainda em locais especíﬁcos, ou quaisquer outras
não previstas nesta Lei, que inibam a participação na licitação.
Portanto, as exigências de habilitação devem ser tão somente aquelas indispensáveis ao cumprimento das obri-

gações, sendo ilegais dispositivos que restrinjam inapropriadamente o certame.
Além do Parecer/Consulta supracitado, os seguintes
acórdãos dessa Corte, todos do Plenário, também trataram do tema:
Acórdão 505/2014: Determinar à (...) que, em futuras
licitações, especialmente em caso de contratação do
mesmo objeto da licitação cancelada, observe as limitações impostas pela Constituição Federal e pela Lei nº
8.666/93, nos seguintes termos: 2.2 Não inclua item sem
relevância ou sem valor signiﬁcativo entre aqueles que
serão utilizados para a comprovação de capacidade técnico-proﬁssional.
Acórdão TC 969/2014: Determinar aos atuais gestores da
(...) que: 2.1. As exigências relativas à capacidade técnico-proﬁssional dos proﬁssionais pertencentes ao quadro
permanente da empresa devem se limitar às parcelas de
maior relevância e valor signiﬁcativo do objeto da licitação, ou seja, itens que não apresentarem complexidade
técnica em sua execução, não devem ser exigidos;
Acórdão 1745/2015: 3. Determinar ao atual (...) que se
abstenha de exigir em futuros procedimentos licitatórios
a comprovação de qualiﬁcação técnico-operacional dos
licitantes quando seu objeto for obra ou serviços de engenharia corriqueiros, sem complexidade técnica, e/ou
serviços desprovidos de relevância ﬁnanceira ao objeto,
observando a Súmula Nº 263/2011 do TCU;
Acórdão 411/2016: 4. - Determinar ao atual (...): 4.1 –
Abster de exigir comprovação de capacidade técnico-operacional fora dos limites legais permitidos, isto é, a
exigência só será permitida quando limitada, simultaneamente, às parcelas de maior relevância e de valor signiwww.tce.es.gov.br

ﬁcativo do objeto a ser contratado, e ainda, desde que
comprovado a complexidade do objeto a ser contratado, atendendo sempre a razoabilidade e proporcionalidade, devendo essa exigência guardar proporção com a
dimensão do objeto a ser executado;
Acórdão 876/2016: 4.2 - Que a atual gestão do Município, na pessoa do Sr. Prefeito, adote providências junto
aos setores competentes da Prefeitura exigindo atestados de capacidade técnico operacional, limitando-se às
parcelas de maior relevância e valor signiﬁcativo do objeto a ser contratado, com fulcro no inciso VI, do artigo
87 da LC 621/2012.
Acórdão 1285/2016: 8.3.h.5) caso o edital preveja a
comprovação da capacidade técnico-operacional, sejam
os quesitos respectivos plenamente justiﬁcados no instrumento convocatório, bem como, limitados às parcelas de maior relevância técnica e valor signiﬁcativo a teor
do disposto no art. 30, inciso II e § 2º, da Lei n° 8.666/93;
Acórdão 144/2017: 4. (...) recomendar ao atual (...) para que em futuros procedimentos licitatórios, cujo edital
preveja a comprovação da capacidade técnico-operacional: 4.1 - sejam os quesitos respectivos plenamente justiﬁcados no instrumento convocatório, bem como, limitados às parcelas de maior relevância técnica e valor signiﬁcativo a teor do disposto no art. 30, inciso II, e §2º, da
Lei 8.666/93;
Em continuidade, sobre a vazão mínima exigida para a
execução de serviços de operação e manutenção eletromecânica de estação de bombeamento de águas pluviais, não se veriﬁca a pertinência da alegação apresentada pela Presidente da Comissão de Licitação (ﬂ. 4 da
peça 17) de que apenas em uma estação a vazão bombeada supera 39.000 litros/segundo e, portanto, suposTerça-feira, 5 de fevereiro de 2019
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tamente seria justiﬁcada a referida exigência.
Para chegar à vazão de 39 mil litros/segundo, a representada utiliza a multiplicação da vazão unitária de 5,65
mil litros/segundo pela quantidade de bombas existentes na estação (7 bombas). Primeiramente, não há nenhuma comprovação de que todas as bombas existentes permanecem funcionando continuamente nas estações, o que inclusive não é de se esperar, já que o acionamento das mesmas deve depender majoritariamente
das condições pluviométricas. Não se infere do projeto
básico quando esta condição de funcionamento máximo
da estação ocorre. Então, a consideração da vazão total
de que a estação é capaz de bombear não se mostra um
parâmetro adequado para, a partir daí, adotar um valor limite.
Ademais, a grosso modo, seria fácil pensar que uma empresa que tem capacidade para dar manutenção em
uma casa de 50m², poderia também fazer o mesmo em
outras 100 casas de mesmo tamanho. Da mesma maneira, é de se supor que quem pudesse operar e dar manutenção em uma bomba de vazão unitária de 5,65 mil
litros/segundo, por exemplo, poderia também fazer de
forma semelhante para as outras 6 bombas.
Sendo assim, a vazão de 15.000,00 litros/segundo que
consta como exigência do edital não está alicerçada em
nenhuma análise técnica e as justiﬁcativas apresentadas
pelos representados não são suﬁcientes para demonstrar a coerência deste valor.
Pelo exposto, opina-se pelo conhecimento da representação quanto a este item, com base no art. 177 do RITCEES.
2.3 PRESSUPOSTOS DE MEDIDA CAUTELAR

Os pressupostos para a determinação de medida cautelar estão delineados nos incisos I e II do art. 376 da Resolução TC n° 261/2013:

mas de drenagem e de estações elevatórias de esgoto,
ou seja, serviços que, se paralisados, podem comprometer, por exemplo, a saúde pública.

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:

A suspensão contratual poderia, ainda, motivar uma
contratação emergencial para consecução do objeto em
tela, o que tem potencial para gerar os mesmos ou maiores prejuízos que os aqui abordados.

I - fundado receio de grave lesão ao erário ou a direito
alheio; e
II - risco de ineﬁcácia da decisão de mérito.
Quanto ao subitem 2.2 desta análise, “possível restrição
causada pela ampliação das exigências de qualiﬁcação
técnica no edital da CP n. 003/2018”, este foi alicerçado
em indício de prova e, aparentemente, atenta contra regras básicas da licitação.
Constata-se que tal irregularidade tem potencial para
macular a licitação, em especial pela possibilidade de interferir negativamente na competitividade do certame e,
consequentemente, na obtenção da proposta mais vantajosa pela administração. No presente caso, duas empresas foram inabilitadas exatamente em decorrência da
questionada cláusula, tendo sido habilitada apenas uma
das empresas participantes.
Por outro lado, veriﬁca-se pelo GEOOBRAS que o presente serviço se encontra contratado (Anexo 2), estando ﬁnalizada a licitação. Nesse espeque, é preciso ponderar
que a concessão de medida cautelar que possa implicar
na suspensão do contrato pode causar maiores prejuízos
ao interesse público que a sua manutenção, dado que se
tratam de serviços de operação e manutenção de sistewww.tce.es.gov.br

Dessa forma, para o objeto em questão e considerando
que o certame já fora ﬁnalizado e o contrato encontra-se
em execução, não se conﬁrmam os pressupostos para a
concessão de medida cautelar no tempo presente. Tal situação não afasta a possibilidade de adoção da própria
medida cautelar em outro momento oportuno ou de outras medidas pertinentes por parte deste Tribunal, a ﬁm
de resguardar o erário de eventuais prejuízos.
Em razão disso, sugere-se o indeferimento da medida
cautelar pleiteada e a tramitação dos autos em Rito Ordinário.
3 CONCLUSÃO
Considerando a exordial e os documentos analisados,
veriﬁca-se que a representação atende aos requisitos
de admissibilidade quanto ao subitem 2.2 desta Manifestação, “possível restrição causada pela ampliação
das exigências de qualiﬁcação técnica no edital da CP n.
003/2018”.
No entanto, não se conﬁrma no presente momento os
pressupostos para concessão de medida cautelar, uma
vez que a suspensão do contrato pode causar maiores
prejuízos ao interesse público que a sua manutenção,
conforme delineado no subitem 2.3 desta Manifestação.
Quanto ao pedido da Representante para que “seja apurada a ocorrência de possíveis irregularidades relacionaTerça-feira, 5 de fevereiro de 2019
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das às contratações emergenciais da empresa Tubonews
Construção e Montagem Ltda”, esta não possui legitimidade para solicitar a realização de auditorias, como já comentado no subitem 2.1.
Sendo assim, conclui-se pela continuidade dos autos no
Rito Ordinário para apuração de indícios de irregularidade no que se refere ao subitem 2.2 desta peça técnica.
4 PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Ante o exposto, ressalvado o juízo de admissibilidade da
representação pelo Conselheiro Relator previsto no §2º
do art. 177 da Resolução TC n° 261/2013, opina-se:
1. Com base no art. 177 da Resolução TC n° 261/2013,
CONHECER o item abaixo descrito constante da Representação:
• Possível restrição causada pela ampliação das exigências de qualiﬁcação técnica no edital da CP n. 003/2018.
2. Pelo INDEFERIMENTO de medida cautelar, por não estarem presentes nesse momento os pressupostos previstos no Art. 376, incisos I e II da Resolução TC n° 261/2013
para sua concessão;
3. Em respeito ao art. 307 §3º da Resolução TC n°
261/2013, seja promovida a oitiva dos responsáveis por
meio de NOTIFICAÇÃO para que se pronunciem em até
10 dias quanto ao conteúdo desta manifestação;
4. Nos termos do parágrafo único do art. 175 do RITCEES,
INDEFERIR a solicitação de que “seja apurada a ocorrência de possíveis irregularidades relacionadas às contratações emergenciais da empresa Tubonews Construção
e Montagem Ltda”, em razão da falta de legitimidade do
representado para solicitar auditoria;
5. Pela continuidade dos autos observando o RITO ORDI-

NÁRIO, conforme art. 295 da Resolução TC n° 261/2013.
Encaminha-se, por ﬁm, a presente manifestação à consideração superior.
Vitória, 28 de novembro de 2018.
[...]”
Assim, diante do permissivo conferido a este Tribunal de
Contas do Estado do Espírito Santo para deliberar sobre
a matéria e tomados os fundamentos fáticos e de direito até aqui apresentados, acolhendo o que propõe a manifestação técnica e o Ministério Público de Contas, voto por INDEFERIR a cautelar requerida no caso concreto, contudo, entendo deva ser amparado no periculum in
mora inverso conforme devidamente demonstrado pela
área técnica no item 2.3 da manifestação técnica.
Pelo exposto, entendo que devam os autos tramitar sob
o rito ordinário face à presença do periculum in mora
inverso, e sejam remetidos à área técnica para regular
instrução, com tramitação preferencial de acordo com o
art. 264, inc. IV do RITCEES.
Ante o exposto, obedecidos todos os trâmites processuais e legais, em consonância com o entendimento da
área técnica, VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a seguinte deliberação que submeto a sua consideração.
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Relator
1. DELIBERAÇÃO:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, DECIDEM os
conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão Plenária, ante as razões expostas pelo relator, em:
www.tce.es.gov.br

1.1. CONHECER A PRESENTE REPRESENTAÇÃO, com amparo no Art. 94, §2º da LC 621/2012, no que se refere ao
seguinte item:
1.1.1. Possível restrição causada pela ampliação das
exigências de qualiﬁcação técnica no edital da CP n.
003/2018.
2. INDEFERIR A MEDIDA CAUTELAR, em face da presença do periculum in mora inverso;
3. TRAMITAR OS AUTOS SOB O RITO ORDINÁRIO, e sejam remetidos à área técnica para regular instrução, com
tramitação preferencial de acordo com o art. 264, inc. IV
do RITCEES;
4. NOTIFICAR O REPRESENTANTE, na forma do art. 307,
§7º do RITCEES, bem como os agentes responsáveis, na
forma do art. 307, §3º da mesma norma regimental.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 29/01/2019 – 1ª Sessão Ordinária do
Plenário.
4. Especiﬁcação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (presidente), Sebastião Carlos Ranna de Macedo (relator), Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, Sergio Manoel Nader
Borges e Rodrigo Coelho do Carmo.
4.2. Conselheiros substitutos: João Luiz Cotta Lovatti e
Marco Antonio da Silva.
5. Membro do Ministério Público Especial de Contas: Luciano Vieira.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
Decisão 00004/2019-1
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Processo: 08843/2018-4

II.1 ADMISSIBILIDADE

suscitada;

Classiﬁcação: Consulta

Preliminarmente, necessário se faz avaliar o atendimento aos requisitos de admissibilidade para posterior processamento da presente consulta, notadamente os constantes do artigo 122, da Lei Complementar Estadual 621
de 8 de março de 2012 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado), a saber:

IV - não se referir apenas a caso concreto;

UG: DEFENSORIA PÚBLICA - Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo
Relator: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Consulente: SANDRA MARA VIANNA FRAGA
CONSULTA – DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS
DE ADMISSIBILIDADE – NÃO CONHECIMENTO – ARQUIVAMENTO.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE
FARIAS CHAMOUN:
I RELATÓRIO
Trata-se de consulta encaminhada pela senhora Sandra
Mara Vianna Fraga, Defensora Pública-Geral do Estado
do Espírito Santo, com objetivo de veriﬁcar se a aprovação e sanção de projeto de Lei encaminhado à Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo (ALES) com
ﬁto de reajustar o subsídio para a Carreira de Defensor
Público encontra impedimento no art. 21, parágrafo único, da Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000 (Lei
de Responsabilidade Fiscal), conforme consta da Petição
Inicial 00370/2018-8.
Tendo vislumbrado o não cabimento do pleito (Despacho 57932/2018-6), os autos foram submetidos ao crivo
do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas (MPC)
que emitiu o Parecer 06083/2018-8, onde se pronunciou
pelo não conhecimento da presente consulta, tendo em
vista o não preenchimento dos requisitos de admissibilidade, em especial por versar sobre caso concreto.
II FUNDAMENTOS

Art. 122. O Plenário decidirá sobre consultas quanto às
dúvidas suscitadas na aplicação de dispositivos legais e
regulamentares concernentes à matéria de sua competência, que lhe forem formuladas pelas seguintes autoridades:
I - Governador do Estado e Prefeitos Municipais;
II - Presidente da Assembleia Legislativa e de Câmaras
Municipais;
III - Presidente do Tribunal de Justiça e Procurador Geral de Justiça;
IV - Procurador Geral do Estado e Defensor Público Geral do Estado;
V - Secretário de Estado;
VI - Presidente das comissões permanentes da Assembleia Legislativa e das Câmaras Municipais;
VII - Diretor presidente de autarquia, fundação pública,
empresa estatal e de sociedade de economia mista cujo
controle societário pertença ao Estado ou aos Municípios.
§ 1º A consulta deverá conter as seguintes formalidades:

V - estar instruída com parecer do órgão de assistência
técnica e/ou jurídica da autoridade consulente.
§ 2º Além dos requisitos objetivos, o conhecimento da
consulta dependerá da relevância jurídica, econômica,
social ou da repercussão da matéria no âmbito da administração pública, com conteúdo que possa ter reﬂexos sobre a administração direta e indireta do Estado ou
dos Municípios.
§ 3º Cumulativamente aos requisitos dos §§ 1º e 2º, os
legitimados dos incisos V, VI e VII do caput deste artigo
deverão demonstrar a pertinência temática da consulta
às respectivas áreas de atribuição das instituições que
representam.
Da mesma forma, a Resolução TC 261 de 4 de junho de
2013 (Regimento Interno do Tribunal de Contas) também preleciona em seu art. 233, senão vejamos:
Art. 233. O Plenário decidirá sobre consultas quanto às
dúvidas suscitadas na aplicação de dispositivos legais e
regulamentares concernentes à matéria de sua competência, que lhe forem formuladas pelas seguintes autoridades:
I - Governador do Estado e Prefeitos Municipais;
II - Presidente da Assembleia Legislativa e de Câmaras
Municipais;

I - ser subscrita por autoridade legitimada;

III - Presidente do Tribunal de Justiça, Corregedor-Geral
de Justiça e ProcuradorGeral de Justiça;

II - referir-se à matéria de competência do Tribunal de
Contas;

IV - Procurador-Geral do Estado e Defensor Público Geral do Estado;

III - conter indicação precisa da dúvida ou controvérsia

V - Secretário de Estado e, quando ordenador de despe-

www.tce.es.gov.br
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sas, o Secretário de Município;
VI - Presidente das comissões permanentes da Assembleia Legislativa e das Câmaras Municipais;
VII - Diretor-Presidente de autarquia, fundação pública,
empresa estatal e de sociedade de economia mista cujo
controle societário pertença ao Estado ou aos Municípios.
§ 1º A consulta atenderá, cumulativamente, aos seguintes requisitos:
I - ser subscrita por autoridade legitimada;
II - referir-se à matéria de competência do Tribunal;
III - conter indicação precisa da dúvida ou controvérsia
suscitada;
IV - não se referir apenas a caso concreto;
V - estar instruída com parecer do órgão de assistência
técnica e/ou jurídica da autoridade consulente.
§ 2º Além dos requisitos objetivos, o conhecimento da
consulta dependerá da relevância jurídica, econômica,
social ou da repercussão da matéria no âmbito da Administração Pública, com conteúdo que possa ter reﬂexos sobre a Administração direta e indireta do Estado ou
dos Municípios.
§ 3º Cumulativamente aos requisitos dos §§ 1º e 2º, os
legitimados dos incisos V, VI e VII do caput deste artigo
deverão demonstrar a pertinência temática da consulta
às respectivas áreas de atribuição das instituições que
representam.
Como se vê, o expediente foi apresentado por autoridade legitimada, estando atendidos o art. 122, inciso I e
§1º, I, da LC 621/2012 e o art. 233, inciso III e §1º, I, do
Regimento Interno (RITCEES).

Contudo, constata-se, que a presente consulta versa exclusivamente sobre caso concreto, não estando, portanto, atendido um dos requisitos de admissibilidade, notadamente o disposto no artigo 233, §1°, inciso IV, do RITCEES.
Sendo assim, acompanho o entendimento invocado pelo Ministério Público de Contas e voto pelo não conhecimento da presente consulta, na forma do art. 233, §1°,
inciso IV c/c o art. 237, II, do RITCEES.
III PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO
Ante o exposto e com base na competência outorgada
pelo inciso V, do artigo 29, da Resolução TC 261/2013
(Regimento Interno), acompanhando o entendimento
do Ministério Público Especial de Contas, VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a seguinte proposta de
deliberação:

Plenário.
4. Especiﬁcação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (presidente), Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun (relator),
Sebastião Carlos Ranna de Macedo, Sergio Manoel Nader Borges e Rodrigo Coelho do Carmo.
4.2. Conselheiros substitutos: João Luiz Cotta Lovatti e
Marco Antonio da Silva.
5. Membro do Ministério Público Especial de Contas: Luciano Vieira.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
Decisão 00010/2019-6
Processos: 04022/2018-3, 06300/2015-4

Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun

Classiﬁcação: Recurso de Reconsideração

Conselheiro relator

UG: PMM - Prefeitura Municipal de Marataízes

1. DELIBERAÇÃO:

Relator: Sérgio Manoel Nader Borges

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:

Recorrente: ROBERTINO BATISTA DA SILVA

1.1. NÃO CONHECER DA CONSULTA, por não atendimento ao requisito do artigo 233, §1°, inciso IV c/c o art. 237,
II, do RITCEES;
1.2. ARQUIVAR os autos, na forma do art. 237, inciso II,
do RITCEES;
1.3. Dar CIÊNCIA aos interessados na forma regimental.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 29/01/2019 – 1ª Sessão Ordinária do
www.tce.es.gov.br

Interessado: IVETE BATISTA DA SILVA
Procuradores: TALYTTA DAHER RANGEL FORATTINI PEDRA (OAB: 16120-ES), GEDSON BARRETO DE VICTA RODRIGUES (OAB: 17274-ES, OAB: 151947-RJ), ROBERTINO
BATISTA DA SILVA JUNIOR (OAB: 22502-ES), FELIPE OSORIO DOS SANTOS (OAB: 6381-ES)
RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO – PREFEITURA DE MARATAÍZES – NOTIFICAÇÃO (30 DIAS) PARA RECOLHER A
IMPORTÂNCIA DEVIDA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – APROVEITAMENTO DAS ALEGAÇÕES RECURSAIS
– EXTENSÃO DA DECISÃO PARA TODOS OS RESPONSÁTerça-feira, 5 de fevereiro de 2019
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VEIS.

É o relatório.

sando dano ao erário.

VOTO RELATOR

DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE

O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER
BORGES

Em consonância com a Instrução Técnica de Recurso ITR
00179/2018, constata-se que os requisitos de admissibilidade, quais sejam: o cabimento, o interesse recursal,
a legitimidade e a tempestividade restam regularmente
atendidos, motivo pelo qual deve o presente recurso ser
conhecido.

Culpabilidade: era exigível conduta diversa, uma vez que
o art. 39, § 4.º, da CRFB determina que Secretários Municipais sejam remunerados exclusivamente por subsídio
ﬁxado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer espécie remuneratória.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso de Reconsideração interposto por
Robertino Batista da Silva, em face do ACÓRDÃO TC nº
1619/2017 – Plenário, proferido nos autos do Processo
TC 6300/2015.
Inconformado com a referida decisão proferida por esta Corte de Contas, o Recorrente apresentou o presente
Recurso de Reconsideração, que foi encaminhado ao Núcleo de Controle Externo de Recursos e Consulta - NRC
que, por sua vez, confeccionou a Instrução Técnica de
Recurso ITR 00179/2018, propondo, basicamente, o conhecimento e o não provimento do recurso, mantendo os
exatos termos do Acordão TC 1619/2017.
Enviados os autos para o Ministério Público Especial de
Contas, lá foi elaborado o Parecer 02879/2018, anuindo
a proposta apresentada pela área técnica.
O referido processo entrou na pauta na 33ª sessão ordinária de 2018, no dia 25/09/2018, tendo sido então
apresentada sustentação oral pelo advogado do recorrente, fato este que ensejou a elaboração da Instrução
Técnica de Recurso - ITR 296/2018 pela área técnica,
pugnando pelo conhecimento do recurso e no mérito
pelo se não provimento e, posteriormente, a elaboração
do Parecer 05065/2018 pelo Ministério Público de Contas, anuindo aos argumentos fáticos e jurídicos delineados na Instrução Técnica de Recurso – ITR 296/2018.
Após, vieram os autos conclusos.

FUNDAMENTAÇÃO
Compulsando os autos, veriﬁco que, de acordo com a
Instrução Técnica de Recurso ITR 00297/2017-6, foram
imputadas ao senhor Robertino Batista da Silva as seguintes irregularidades:
Pagamento de subsídio a Secretário Municipal em desacordo com a Constituição Federal e com a legislação
municipal.
Critérios: art. 39, § 4.º, da Constituição da República Federativa do Brasil, de 5 de outubro de 1988 (CRFB); arts.
30, § 3.º, e 31 da Lei Municipal 1, de 11 de outubro de
2002 (Lei Orgânica Municipal – LOM); Parecer/Consulta
TC-16/2013.
Responsáveis:
a) Robertino Batista da Silva [Ordenador de despesas –
Prefeito Municipal]

Ausência de adoção de medidas administrativas e/ou
abertura de tomada de contas especial para apuração
de pagamentos irregulares.
Critérios: Instrução Normativa TCEES 32/2014 e art. 152,
caput e §1.º, do RITCEES.
Responsável:
a) Robertino Batista da Silva [Ordenador de despesas –
Prefeito Municipal] e Ivete Batista da Silva [Secretária
Municipal de Administração].
Conduta: não promover a adoção de medidas administrativas e/ou instauração da tomada de contas especial,
quando teve conhecimento de pagamentos irregulares
de gratiﬁcações diversas a servidores.
Nexo: ao não promover a adoção de medidas administrativas e/ou instauração da tomada de contas especial,
consentiu que não fossem ressarcidos ao erário os valores pagos indevidamente.

Conduta: autorizar pagamento de subsídio acrescido de
outras parcelas remuneratórias, conforme apresentado
nas ﬁchas ﬁnanceiras da Sr.ª Ivete Batista da Silva (ﬂs.
49 a 52).

Culpabilidade: era exigível conduta diversa, uma vez que
a norma determina a adoção de medidas administrativas
e/ou instauração de processo de tomada de contas especial quando ocorrer prática de ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao erário.

Nexo: ao autorizar pagamento de subsídio acrescido de
outras parcelas remuneratórias, possibilitou o pagamento de valores indevidos a Sr.ª Ivete Batista da Silva, cau-

No que tange aos pontos destacados pelos recorrentes,
no presente voto adoto o posicionamento construído e
externado na ITR 00179/2018, corroborado pelo Minis-

www.tce.es.gov.br
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tério Público de Contas, segundo o qual:
[...]
Como se vê, a conduta, o nexo de causalidade e a culpabilidade foram perfeitamente traçados na referida peça,
não se podendo falar em responsabilidade objetiva do
recorrente.
A responsabilidade perante esta Corte de Contas segue
o modelo de responsabilidade subjetiva. Destaca-se, que
tal modelo, diferentemente da responsabilidade objetiva, ainda permite ao responsabilizado afastar a culpa a
ele atribuída, trazendo aos autos as devidas comprovações.
O acórdão ora combatido não atribuiu responsabilidade
objetiva ao recorrente. As irregularidades a ele atribuídas referem-se a infrações às normas legais que regem
a matéria.
No caso ora em análise, o recorrente não logrou êxito em
trazer aos autos qualquer elemento de prova que descaracterizasse a conduta culposa que lhe foi imputada ou
o nexo de causalidade entre sua conduta e a violação da
ordem jurídica.
Desta forma, encontram-se presentes todos os elementos necessários à sua responsabilização: a ação comissiva ou omissiva, o dano (a violação da ordem jurídica), o
nexo de causalidade e a culpa do agente.
Ademais, ao ordenador de despesas, em razão de sua
posição na cadeia hierárquica da Administração, compete a supervisão zelosa dos atos perpetrados por seus comandados, mormente daqueles que se originam despesas públicas.
Essa obrigação ganha maior dimensão quando os subalternos são escolhidos pelo próprio ordenador.

Acerca da responsabilização do ordenador de despesas
já se pronunciou o Supremo Tribunal Federal no julgamento do MS 20.335 assim ementado:
STF - Mandado de Segurança nº 20.335-DF
Relator(a): Min. Moreira Alves
Mandado de segurança contra o Tribunal de Contas da
União. Contas julgadas irregulares. Aplicação da multa
prevista no artigo 53 do Decreto-lei 199/67.
- A multa prevista no artigo 53 do Decreto-lei 199/67 não
tem natureza de sanção disciplinar.
- Improcedência das alegações relativas a cerceamento
de defesa.
- Em direito ﬁnanceiro, cabe ao ordenador de despesas
provar que não é responsável pelas infrações, que lhe
são imputadas, das leis e regulamentos na aplicação do
dinheiro publico.
- Coincidência, ao contrario do que foi alegado, entre a
acusação e a condenação, no tocante a irregularidade da
licitação.
- Mandado de segurança indeferido (g.n).
No voto condutor do julgado supra referido o Min. Moreira Alves deixou assentado que:
“Também improcede a alegação de que sua condenação, por haver autorizado pagamentos a funcionários
fantasmas, foi ilegal, pois se baseou em presunção de
culpa, e não em culpa demonstrada cabalmente.
A essa alegação respondem, com vantagem, as informações:
‘Contrapõe-se, entretanto, às alegações oferecidas o fato de ser o Ordenador de Despesa, via de regra, o dirigente de uma Unidade Administrativa, conforme, aliás,
www.tce.es.gov.br

ocorre no caso; e sendo assim, está ele legalmente obrigado a exercer a ﬁscalização hierárquica sobre os órgãos inferiores da mesma administração, forma de controle essa que visa ordenar, coordenar, orientar e, inclusive, corrigir as atividades de tais órgãos.
A propósito, ensina o preclaro Prof. Hely Lopes Meirelles
que ‘são características da ﬁscalização hierárquica a permanência e a automaticidade, visto que se exercita perenemente, sem descontinuidade e independentemente
de ordem ou de solicitação especial’ (Direito Administrativo Brasileiro, 3ª edição, págs. 612/3).
Poder-se-ia, pois, dizer, parafraseando o próprio impetrante, que é para isso, também, que existem as cheﬁas
mediatas.
Por outro lado, ainda que o Sr. Armando Vasone Filho
desconhecesse efetivamente a irregularidade ora em
comento, nem por isso estaria ele isento de responsabilidade, dada a sua qualidade de Ordenador de Despesa e de dirigente de Unidade Administrativa, a quem
a lei atribui o encargo de justiﬁcar o bom e regular emprego dos dinheiros públicos. Uma vez apurada irregularidade material ou formal de despesa (no caso, irregularidade material), remanesce a presunção de que a
responsabilidade correspondente deve ser atribuída ao
referido Ordenador, salvo se ele conseguir justiﬁcar, isto é, demonstrar convincentemente, que a irregularidade foi praticada exclusivamente por subordinado que
exorbitou das ordens recebidas.
Vê-se, pois, que, em tema de Direito Financeiro, mais
particularmente, em tema de controle da aplicação dos
dinheiros públicos, a responsabilidade do Ordenador
de Despesa pelas irregularidades apuradas se presume,
até prova em contrário, por ele subministrada.
Terça-feira, 5 de fevereiro de 2019
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A aﬁrmação do impetrante de que constitui heresia jurídica presumir-se a culpa do Ordenador de Despesa pelas irregularidades de que se cogita, não procede portanto, parecendo decorrer, quiçá, do desconhecimento
das normas de Direito Financeiro que regem a espécie:
Acrescente-se, ainda, que de acordo com o artigo 93
do Decreto-lei nº 200, de 25-2-67, ‘quem quer que utilize dinheiros públicos terá de justiﬁcar seu bom e regular emprego, na conformidade das leis, regulamentos e normas emanadas das autoridades administrativas competentes’.
[...]
Em consequência, o impetrante é o responsável pela
aplicação dos dinheiros públicos quanto à despesa com
o pagamento aos chamados ‘funcionários fantasmas’,
pelas seguintes razões: a) o controle formal da despesa, por parte dos Ordenadores, não dispensa o controle material ou substancial; b) a participação dos chefes
imediatos na realização das despesa não dispensa a supervisão e, por isso mesmo, responde o chefe mediato,
a nível de Ordenador de Despesa, por culpa in vigilando, amenos que, como já foi dito, a irregularidade tenha
sido praticada exclusivamente por agente subordinado
que exorbitou das ordens recebidas, o que, no caso, não
resultou demonstrado’” (g.n).
De se notar que o STF, no julgamento do M.S 20.335, ﬁrmou o entendimento de que o Ordenador de Despesas
é responsável pelas irregularidades apuradas em sua administração posto que deve exercer a supervisão dos
atos praticados por seus subordinados ante a sua obrigação de zelo pela regular aplicação dos recursos públicos, sendo que, na ocorrência de anomalias, sobretudo
aquelas que causam dano ao erário, aﬁgura-se hipótese

de atribuição de culpa in vigilando e in eligendo ao Ordenador. O Ordenador, ainda de acordo com o julgado
do STF, somente se isenta da responsabilidade se provar
que a culpa é exclusiva do subordinado.
Aliás, este Tribunal vem reconhecendo a culpa in vigilando e in eligendo como elemento subjetivo caracterizador
da responsabilidade de Prefeito Municipal que, na qualidade de Ordenador de Despesas, não exerce a esperada
supervisão dos atos praticados pelos subordinados por
ele escolhidos:
ACÓRDÃO TC-372/2015 - PLENÁRIO
Tratam os presentes autos de denúncia, protocolizada
sob o nº 6072/2008, encaminhada a esta Corte de Contas pelo Senhor (...), dando conta de supostas irregularidades ocorridas no Município de São Mateus em relação
à ausência de pagamento a empresa (...).
[...]
O responsável, devidamente citado, compareceu aos
autos, ﬂs. 152/165, aﬁrmando que não participou dos
atos, ora imputados a ele, e tampouco teve ciência dos
mesmos. Em suma, alega que os procedimentos licitatórios em questão foram realizados sem sua autorização,
nada declarando em relação ao mérito.
O agente público investido na qualidade de Prefeito
Municipal é o ordenador de despesas do Município o
qual governa, sendo seu dever legal zelar pelo regular
emprego dos recursos públicos, visando melhor atender ao interesse público. Assim, não é razoável que este
gestor compareça aos autos alegando sua irresponsabilidade, em face do desconhecimento dos atos praticados por seus subordinados durante a gestão.
Neste sentido, o Tribunal de Contas da União fundamenwww.tce.es.gov.br

ta os seus julgados de forma pacíﬁca, conforme segue
demonstrado na ementa do Acórdão abaixo transcrito:
“ACÓRDÃO 1247/2006 ATA 16 - PRIMEIRA CÂMARA [texto original] Relator: GUILHERME PALMEIRA - TOMADA
DE CONTAS ESPECIAL. RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO.
IRREGULARIDADES NA EXECUÇÃO DE CONVÊNIO. NEGADO PROVIMENTO. 1. A delegação de competência não
transfere a responsabilidade para ﬁscalizar e revisar os
atos praticados. 2. O Prefeito é responsável pela escolha de seus subordinados e pela ﬁscalização dos atos
por estes praticados. Culpa in eligendo e in vigilando.
Diário Oﬁcial da União: 22/05/2006.”
As justiﬁcações do responsável não prosperam quanto à
argumentação de que não teve ciência dos procedimentos realizados pela Municipalidade, pois a ausência de
conhecimento dos atos praticados no âmbito da Administração Pública Municipal não pode servir de escusa
para isentá-lo de sua responsabilidade, tendo em vista
os institutos da culpa in eligendo, da culpa in vigilando e
do poder-dever de ﬁscalização.
Certamente é humanamente impraticável que o gestor
de um município, investido na qualidade de Prefeito,
tenha conhecimento e domínio sobre todos os atos realizados por seus subordinados, assim, o que se espera, é
que ele tenha a devida cautela de escolher bem os seus
auxiliares, cabendo-lhe, à ﬁscalização de tais atos, caso contrário, responder-se-á por culpa in eligendo, ou
seja, pela negligência na indicação/contratação de seus
subordinados.
Por ﬁm, vislumbro que não havia outra razão, senão a
manobra da municipalidade em desrespeito à legislação,
para que as aquisições fossem realizadas no mesmo dia
(07/01/2008) em separado, já que ambas visavam à exeTerça-feira, 5 de fevereiro de 2019
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cução do mesmo convênio (nº 009/2007) e os produtos
eram do mesmo gênero.
Assim, em face das constatações elencadas, acompanho
a área técnica e o MPEC, no sentido de manter a presente irregularidade. (Processo: 3417/2008, Data da sessão: 14/04/2015, Relator: JOSÉ ANTONIO ALMEIDA PIMENTEL, Natureza: DENÚNCIA).
Diante do exposto, opina-se pelo não acolhimento da
preliminar arguido pelo recorrente.
Quanto a alegação de boa-fé do recorrente como impedimento para o ressarcimento, não há como se falar em
interpretação errônea ou boa-fé, na medida em que o
pagamento do auxílio alimentação foi feito em valores
superiores ao estabelecido em lei. Ora, o valor era certo,
não havia qualquer dúvida sobre isto. E mesmo assim,
foi pago à senhora Ivete Batista da Silva valores superiores aos estabelecidos em lei.
Ressalta-se que o recorrente foi condenando a ressarcir
o erário em razão do pagamento de auxílio alimentação
acima dos valores legalmente autorizados.
Desta forma, frisa-se que não lhe está sendo imposta a
devolução de verbas indenizatórias, e sim, a devolução
de valores pagos acima do estabelecido em lei.
Em sede de sustentação oral, alega o recorrente os mesmos argumentos já apreciados na ITR 179/2018, a única argumentação nova refere-se a observância dos art.
22 a 24 da Lei 13.655/2018, transcrevemos os argumentos abaixo:
Memoriais:
I-DA ILEGITIMIDADE PASSIVA
Primeiramente, cumpre chamar atenção nesta quadra

em que se explicitam as questões prefaciais, o fato de
que falta à demanda instrumentalizada requisito legal
para seu regular processamento, pelo menos em relação
ao Sr. Robertino Batista da Silva.
De fato, inexiste qualquer ato irregular que tenha sido
cometido pelo à época Prefeito Municipal apto a ensejar a condenação ao ressarcimento pretendida, vez que
não há qualquer fundamento legal para tanto, dado que,
conforme de conhecimento deste Egrégio Tribunal de
Contas, nenhum ato seu resultou no pagamento cuja ilegalidade se ventila.
De fato, da análise de todo o demonstrado nos autos,
emerge sem sombra de dúvidas o fato inafastável de que
a composição salarial dos das centenas de servidores do
Município poderia ser pessoalmente supervisionada pelo Prefeito Municipal, que delega aos Secretários Municipais competentes o gerenciamento especíﬁco de tais
questões.
Importante notar que, conforme já enunciado por este
próprio Tribunal em várias oportunidades existe nos processos administrativos a necessária segregação de funções, que atrai a consequente compartimentalização de
responsabilidades, principalmente frente ao fato de ser
impossível ao Chefe do Executivo acompanhar todo e
qualquer procedimento executado por seus auxiliares.
Nesse sentido, torna-se deveras rigoroso atribuir ao Prefeito Municipal qualquer possível irregularidade havida
nos pagamentos realizados pela Municipalidade. Diante da impossibilidade de que ele acompanhe pormenorizadamente cada um deles, resta-lhe a conﬁança na fé
pública das declarações de regularidade emitidas pelos
agentes políticos.
www.tce.es.gov.br

Assim, em razão da razoabilidade que deve permear a
atuação dos órgãos de controle, bem como da aplicação
dos princípios da segurança jurídica e da individualização das condutas para ﬁns de responsabilização, não se
aﬁgura razoável a punição do Gestor por atos dos quais
não tomou parte.
No caso em tela, não se apresenta nos autos qualquer
liame a demonstrar a participação especíﬁca do sr. Robertino Batista da Silva na deﬁnição da composição remuneratória de qualquer servidor, atitude não exigível
do Chefe do Executivo, tendo em vista o grande número de servidores componentes da folha de pagamento.
Ocorre que, quanto a isso, não houve qualquer fundamentação na decisão atacada a justiﬁcar a culpabilidade
que autorizasse a condenação do Recorrente às graves
sanções que lhe foram impostas.
Não há dúvidas, portanto, acerca da impossibilidade de
que o Chefe do Executivo, responsável pelo direcionamento e comando geral das políticas públicas a serem
executadas pelo Ente Municipal, acompanhe pormenorizadamente todas as ações administrativas necessárias
ao funcionamento da máquina pública.
Em verdade, em uma estrutura administrativa como o
Município, mostra-se impossível que o Alcaide realize
pessoalmente todos os atos necessários à gestão, sendo crucial que existem auxiliares com o poder de tomar
decisões autônomas e independentes com presunção de
correção.
Dessa autonomia decorre logicamente a impossibilidade
de que seja o Chefe do Executivo responsabilizado por
ações nas quais não toma parte e, na maioria das vezes,
nem mesmo conhecimento, pois se desenvolvem à sua
Terça-feira, 5 de fevereiro de 2019
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revelia.
Ademais, a condenação imposta pelo Acórdão recorrido em momento algum se baseou ou apontou qualquer
conduta própria do ,Recorrente que justiﬁcasse a sanção, tratando nestes autos de inaceitável responsabilização objetiva.
Nota-se, então, a toda evidência e com apoio na legislação, bem como em entendimentos reiterados por Cortes
de Cotas e Tribunais de justiça, que resta ﬂagrante no caso em tela a ilegitimidade do Sr. Robertino Batista da Silva para ﬁgurar como responsável das supostas irregularidades apontadas, dada a impossibilidade de que acompanhasse detalhadamente os atos administrativos questionados.
Veriﬁca-se, portanto, que, inexistindo provas acerca do
envolvimento efetivo do Prefeito Municipal, não há que
se falar em responsabilização, o que desde já se REQUER!
II -DAS RAZÕES QUE EVIDENCIAM A NECESSIDADE DE REFORMA DA R. DECISÃO-PLENÁRIO N.º TC-1619/2017 -Interpretação de boa-fé gue não pode ser alvo de ressarcimento
De acordo com a decisão recorrida, o pagamento realizado à Secretária Municipal de Administração questionada
nos autos, seria irregular, no que diz respeito ao auxílio
alimentação, por força da determinação da Constituição
Federal, reprisada na Lei Orgânica Municipal que dispõe
que Secretários Municipais “serão remunerados exclusivamente por subsídio ﬁxado em parcela única, vedado
o acréscimo de qualquer gratiﬁcação, adicional, abono,
prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória”.
Com base em tal argumentação, sustenta-se que havia a

obrigatoriedade por parte do Gestor de conhecer a impossibilidade de que a remuneração da servidora cedida não poderia ter sido acrescida das vantagens pessoais
que detinha no cargo de origem.
Entretanto, a interpretação pela impossibilidade de suprimir as vantagens já agregadas ao patrimônio da servidora, de acordo com as regras do convênio de cessão celebrado, se mostra perfeitamente compatível com o regime único dos servidores, sendo interpretação já consolidada no âmbito do Município, conforme documentos que demonstraram nestes autos que o regime remuneratório já era empregado desde administrações anteriores.
Nesse sentido, ainda que considerada incorreta a forma
de remuneração adotada, todas as provas coligidas aos
autos demonstram a boa fé da Administração, por meio
da ação do Prefeito Municipal, ao adotar o regime remuneratório.
Tanto é assim que, uma vez notiﬁcada, a Administração
informou a este Tribunal que cessou imediatamente os
pagamentos, adotando, dali em diante, o entendimento
sinalizado pelo Tribunal de Contas acerca do tema, demonstrando o intuito do Prefeito Municipal de se enquadrar nas práticas corretas no que diz respeito à aplicação
da remuneração por subsídio.
Quanto a isso, convém ressaltar ainda que, a própria argumentação utilizada pela Auditoria desta Corte, que
usa como paradigma um parecer acerca de consulta endereçada ao Tribunal no ano de 2013, demonstra a fundada dúvida que pairava sobre os municípios acerca da
forma correta de aplicação do instituto legal.
Ora, se não houvesse incerteza sobre o tema nem seria
www.tce.es.gov.br

necessária a manifestação do Tribunal de Contas, clariﬁcando seu entendimento sobre o tema. O parecer-Consulta utilizado na própria manifestação técnica demonstra de maneira cabal a inexistência de certeza em relação ao tema, tornando escusável a interpretação adotada pelo Município de Marataízes.
Isso porque, vale repisar, caso inexistissem entendimentos diferentes sobre a matéria, não seria necessária a
manifestação do Tribunal.
Tanto é assim que, na pendência do julgamento deste processo, o Supremo Tribunal Federal se manifestou
acerca da possibilidade do pagamento das verbas de 13º
e férias aos Secretários Municipais, ﬁrmando entendimento contrário ao exposto por este Tribunal de Contas,
pela legalidade da concessão dos benefícios.
A prolação da decisão foi bastante didática ao demonstrar a possibilidade de diferentes posicionamentos acerca do tema, deixando claro que a existência de entendimento diverso daquele praticado pelo Tribunal de Contas não implica em irregularidade ou má-’ fé, necessariamente.
Nesse contexto inexistindo má fé na interpretação errônea de dispositivo legal, o que, dependendo de decisões
dos Tribunais, conforme se viu, pode mudar, não há que
se falar em ressarcimento, mormente em se tratando de
verba alimentícia indenizatória e tendo em vista ainda a
correção de conduta adotada voluntariamente.
Com efeito, o TCE-ES, já deixou claro, em seu informativo de jurisprudência nº. 09, de 13 a 24 de abril de 2015,
citando jurisprudência do TCE/MG, que verbas alimentares percebidas de boa-fé, em razão da interpretação,
mesmo que errônea, da lei não são passíveis de restituiTerça-feira, 5 de fevereiro de 2019
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ção, fato sobre o qual também não se manifestou o Acórdão recorrido.
Não há que se falar, portanto, em qualquer hipótese de
ressarcimento, tendo em vista a própria jurisprudência
dessa Corte de Contas, bem como as abundantes evidências de que o Gestor agiu a todo tempo de boa-fé.
Por ﬁm, resta ainda apontar a incoerência da decisão ao
ordenar o ressarcimento dos valores pagos a título de
auxílio alimentação, típica verba indenizatória que a própria argumentação interna do pronunciamento considera como exceção à parcela única dos subsídios.
Assim, também no caso do auxílio alimentação, ainda
que desconsiderada a manifesta boa-fé demonstrada
nos autos, não poderia ser alvo de ressarcimento, pois
trata-se de verba indenizatória em seu sentido clássico.
Diante de tudo isso, é de se atentar para a nova norma
que regulamenta a atuação dos órgãos de controle e merece ter consequências práticas na atuação deste Tribunal, a ﬁm de trazer razoabilidade e proporcionalidade a
suas decisões.
Nesse sentido, é curial que se leve em consideração o
que prescreve o art. 22 a 24, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, in verbis:
Art. 22. Na interpretação de normas sobre gestão pública, serão considerados os obstáculos e as diﬁculdades
reais do gestor e as exigências das políticas públicas a
seu cargo, sem prejuízo dos direitos dos administrados.
§ 1• Em decisão sobre regularidade de conduta ou validade de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa, serão consideradas as circunstâncias práticas que houverem imposto, limitado ou condicionado a
ação do agente

§ 2º Na aplicação de sanções, serão consideradas a natureza e a gravidade da infração cometida, os danos que
dela provierem para a administração pública, as circunstâncias agravantes ou atenuantes e os antecedentes do
agente.
§ 3º As sanções aplicadas ao agente serão levadas em
conta na dosimetria das demais sanções de mesma natureza e relativas ao mesmo fato.
Art. 23. A decisão administrativa, controladora ou judicial que estabelecer interpretação ou orientação nova sobre norma de conteúdo indeterminado, impondo
novo dever ou novo condicionamento de direito, deverá prever regime de transição quando indispensável para que o novo dever ou condicionamento de direito seja
cumprido de modo proporcional, equânime e eﬁciente e
sem prejuízo aos interesses gerais.
Art. 24. A revisão, nas esferas administrativa, controladora ou judicial, quanto à validade de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa cuja produção já se
houver completado levará em conta as orientações gerais da época, sendo vedado que, com base em mudança posterior de orientação geral, se declarem inválidas situações plenamente constituídas.
Parágrafo único. Consideram-se orientações gerais as interpretações e especiﬁcações contidas em atos públicos
de caráter geral ou em jurisprudência judicial ou administrativa majoritária, e ainda as adotadas por prática administrativa reiterada e de amplo conhecimento público.
Conforme facilmente se colhe do excerto: a legislação
que orienta a atuação de órgãos como esta Corte de
Contas claramente prescreve que em situações como a
vertente, tendo em vista todos os atenuantes expostos,
www.tce.es.gov.br

a condenação hostilizada não é a medida a ser imposta ao gestor.
Diante disso, indispensável se faz seja reformada a decisão guerreada, de forma a afastar a irregularidade apontada em desfavor do Sr. Robertino Batista da Silva, não
havendo que se falar, por conseguinte, em aplicação de
penalidade de ressarcimento de valores ao erário. É o
que se REQUER
Pois bem, como relatado acima, a única argumentação
nova na sustenção foi a observância dos arts. 22 a 24 da
Lei 13655/2018, passamos a tecer nossas considerações:
Primeiramente vejamos o que dispõem os arts 22 e 24
da Lei 13.655/2018:
“Art. 22. Na interpretação de normas sobre gestão pública, serão considerados os obstáculos e as diﬁculdades
reais do gestor e as exigências das políticas públicas a
seu cargo, sem prejuízo dos direitos dos administrados.
§ 1º Em decisão sobre regularidade de conduta ou validade de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa, serão consideradas as circunstâncias práticas que houverem imposto, limitado ou condicionado a ação do agente.
§ 2º Na aplicação de sanções, serão consideradas a natureza e a gravidade da infração cometida, os danos que dela
provierem para a administração pública, as circunstâncias
agravantes ou atenuantes e os antecedentes do agente.
§ 3º As sanções aplicadas ao agente serão levadas em
conta na dosimetria das demais sanções de mesma natureza e relativas ao mesmo fato.”
“Art. 23. A decisão administrativa, controladora ou judicial que estabelecer interpretação ou orientação nova sobre norma de conteúdo indeterminado, impondo
Terça-feira, 5 de fevereiro de 2019
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novo dever ou novo condicionamento de direito, deverá prever regime de transição quando indispensável para que o novo dever ou condicionamento de direito seja cumprido de modo proporcional, equânime e eﬁciente e sem prejuízo aos interesses gerais.
Parágrafo único. (VETADO).”
“Art. 24. A revisão, nas esferas administrativa, controladora ou judicial, quanto à validade de ato, contrato,
ajuste, processo ou norma administrativa cuja produção já se houver completado levará em conta as orientações gerais da época, sendo vedado que, com base em mudança posterior de orientação geral, se declarem inválidas situações plenamente constituídas.
Parágrafo único. Consideram-se orientações gerais as interpretações e especiﬁcações contidas em atos públicos
de caráter geral ou em jurisprudência judicial ou administrativa majoritária, e ainda as adotadas por prática administrativa reiterada e de amplo conhecimento público.”
Sobre o mérito atinente ao caso em tela, não há como
desconsiderar e não fazer menção à sucinta, porém precisa análise feita pela área técnica deste Tribunal de Contas, que transcrevo logo abaixo:
[...]
O senhor Robertino Batista da Silva foi responsabilizado
pelas seguintes irregularidades:
Pagamento de subsídio a Secretário Municipal em desacordo com a Constituição Federal e com a legislação
municipal.
Critérios: art. 39, § 4.º, da Constituição da República Federativa do Brasil, de 5 de outubro de 1988 (CRFB); arts.
30, § 3.º, e 31 da Lei Municipal 1, de 11 de outubro de

2002 (Lei Orgânica Municipal – LOM); Parecer/Consulta
TC-16/2013.
Ausência de adoção de medidas administrativas e/ou
abertura de tomada de contas especial para apuração
de pagamentos irregulares.
Critérios: Instrução Normativa TCEES 32/2014 e art. 152,
caput e §1.º, do RITCEES.
Ficou claramente demonstrado nos autos a conduta culposa do responsável, ao infringir as normas legais que
regem a matéria.
Não houve na decisão proferida por esta Corte de Contas qualquer mudança de entendimento ou interpretação de normas sobre gestão pública que não primasse
pela realidade vivenciada pelo gestor.
Senão vejamos o seguinte excerto do Acórdão ora guerreado:
[...]
Por ﬁm, no que concerne ao pagamento do auxílio alimentação efetuado à secretária municipal, mantenho o
entendimento técnico, que foi acompanhado pelo Órgão
Ministerial e Relator, já que embora se trate de verba indenizatória que, segundo sua natureza, seria passível de
recebimento como, ajudas de custo e diárias, seus pagamentos se deram em valores acima dos previstos em
lei, como se depreende da tabela de ﬂs. 353, o que enseja, no caso concreto, a devolução indicada.
Neste contexto, mantenho o montante passível de ressarcimento referente ao pagamento do auxílio alimentação recebido acima do previsto na legislação local e
acrescento a sugestão quanto á concessão da fase prévia a Srª Ivete Batista da Silva (Secretária Municipal de
Administração), em solidariedade ao Sr. Robertino Batiswww.tce.es.gov.br

ta da Silva (Prefeito), nos termos do art. 87, §2º da LC
621/2012 e art. 157, §3º e §4º do RITCEES, pelo indevido
pagamento/recebimento á título de auxílio alimentação,
no montante de R$ 6.453,00, equivalente a 2.604,95 VRTEs. (g.n)
As irregularidades imputadas ao recorrente são claras:
pagamento de auxilio alimentação em valor superior ao
autorizado em lei e ausência de adoção de medidas administrativas e/ou abertura de tomada de contas especial para apuração de pagamentos irregulares.
O auxílio alimentação era concedido na forma de ticket-alimentação até o mês de abril de 2014, passando a
ser pago em pecúnia a partir do mês de maio/2014, nos
termos da Lei Municipal 1.698/2014, que estabelecia
que o valor de auxilio alimentação seria o previsto na Lei
1.677/2014. Por sua vez, essa Lei estabelecia o valor de
R$ 350,00 para o auxílio alimentação. Este valor foi alterado pela Lei 1.761/15 para o montante de R$ 450,00, a
contar do mês de março/2015 (ﬂs. 159-163 do processo
TC 6300/2015, em apenso).
Nota-se, portanto, que as normas vigentes à época dos
fatos eram claras e não necessitavam de qualquer interpretação para a sua aplicação.
E, mesmo diante do estabelecido nas leis acima citadas,
o senhor Robertino Batista da Silva autorizou o pagamento de auxilio alimentação em desacordo com o previsto nas leis que dispunha acerca desse benefício.
No período de dezembro13 a abril/14, embora o auxílio
alimentação devesse ser pago por meio de ticket alimentação, o benefício foi pago em espécie. Já no período
de maio/2014 a junho/2015 o benefício foi pago acima
dos valores autorizados pelas Leis municipais1677/14 e
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1761/15.
Também, o recorrente não demonstrou, de fato, a existência de quaisquer obstáculos ou diﬁculdades que o impedissem de cumprir o estabelecido nas supramencionadas Leis.
Tampouco as irregularidades têm por fundamento uma
orientação nova sobre fatos ocorridos anteriormente,
mas sim baseiam-se em normas vigentes à época em
que os fatos ocorreram.
Por ﬁm, destaca-se que os parágrafos 2º e 3º do art. 22
da Lei 13655/18, referem-se à aplicação da penalidade e
a sua dosimetria.
No que concerne à dosimetria da penalidade aplicada,
entende-se que devem os argumentos apresentados pelo Recorrente serem apreciados diretamente pelo órgão
julgador, ao qual compete a valoração, dentro dos limites do ordenamento jurídico, da lesividade das condutas
em face do interesse público e não por este Núcleo, responsável, apenas, pela análise técnica das irregularidades apontadas e das razões de defesa apresentadas, em
grau recursal.
Diante do exposto, não há elementos nos autos que
permitam a alteração das conclusões tecidas pela ITR
179/2018, as quais são corroboradas in totum.
Isso posto, entendo pelo CONHECIMENTO do recurso
objeto deste autos, cujo recorrente é o Sr. Robertino Batista da Silva, e, quanto ao mérito, pela TOTAL NEGATIVA
DE PROVIMENTO, nos termos acima delineados, mantendo-se integralmente as responsabilidades e irregularidades apontadas no Acórdão TC-1619/2017, assim como a multa aplicada e o ressarcimento correspondente
a 2.604,95 VRTEs.

Tendo em vista a interposição de recurso, ﬁcou prejudicada a notiﬁcação anterior para o saneamento do debito, uma vez que ao interpor recurso, o recorrente buscava modiﬁcar o entendimento do Acordão 1619/2017,
porém, com o não provimento do recurso, oportuno
neste momento processual, a aplicação do artigo 157,
§3° do Regimento Interno desta Corte, por enter cabível
a aplicação do art. 407 do mesmo diploma legal, notiﬁcando-se o mesma para recolhimento do débito em 30
dias na forma do referido dispositivo.
Ante todo o exposto, acompanhando integralmente o
entendimento da área técnica e do Ministério Público de
Contas, VOTO para que seja adotada a deliberação que
ora submeto à apreciação deste Colegiado.
1. DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, DECIDEM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em Sessão Plenária, ante as razões expostas pelo relator, em:
1.1. CONHECER do Recurso de Reconsideração e, quanto ao mérito, NEGAR PROVIMENTO, nos termos acima delineados, mantendo-se integralmente as responsabilidades e irregularidades apontadas no Acórdão TC1619/2017, assim como a multa aplicada e o ressarcimento correspondente a 2.604,95 VRTEs;
1.2. NOTIFICAR o Senhor Robertino Batista da Silva, ao
ressarcimento aos cofres públicos municipais dos valores despendidos indevidamente correspondentes a
2.604,95 VRTEs, e aplicação de multa individual no valor
de R$ 4.000,00, com base no disposto do art. 135, inciso
I, da Lei Complementar 621/2012, advertindo o mesmo
para que, no prazo de 30 (trinta) dias, recolha a imporwww.tce.es.gov.br

tância devida, alertando-o que nos termos do art. 157,
§§ 3º e 4º, e art. 407 caput e parágrafo único todos do
RITCEES, a liquidação tempestiva do débito, atualizado
monetariamente, saneará o processo, hipótese em que
o Tribunal julgará as contas regulares com ressalva e dará quitação aos responsáveis;
1.3. Dê ciência ao recorrente do teor da decisão;
1.4. CIENTIFIQUEM-SE os demais interessados do teor
desta decisão, inclusive a Senhora Ivete Batista da Silva;
1.5. Cumprido o prazo com ou sem comprovação de ressarcimento ao erário, retornem os autos à conclusão.
SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Conselheiro Relator
VOTO VISTA
O CONSELHEIRO ROODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS
CHAMOUN:
I RELATÓRIO
Trata-se de recurso de reconsideração interposto por
ROBERTINO BATISTA DA SILVA, em face do Acórdão TC
n° 1619/2017 – Plenário, proferido nos autos do Processo TC 6300/2015.
Tendo entrado em Paula na 44ª Sessão Ordinária do Plenário, o Conselheiro Relator apresentou suas fundamentações que originaram na seguinte proposta de decisão:
CONHECER do Recurso de Reconsideração e, quanto ao
mérito, NEGAR PROVIMENTO, nos termos acima delineados, mantendo-se integralmente as responsabilidades
e irregularidades apontadas no Acórdão TC-1619/2017,
assim como a multa aplicada e o ressarcimento correspondente a 2.604,95 VRTEs;
NOTIFICAR o Senhor Robertino Batista da Silva, ao resTerça-feira, 5 de fevereiro de 2019
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sarcimento aos cofres públicos municipais dos valores despendidos indevidamente correspondentes a
2.604,95 VRTEs, e aplicação de multa individual no valor
de R$ 4.000,00, com base no disposto do art. 135, inciso
I, da Lei Complementar 621/2012, advertindo o mesmo
para que, no prazo de 30 (trinta) dias, recolha a importância devida, alertando-o que nos termos do art. 157,
§§ 3º e 4º, e art. 407 caput e parágrafo único todos do
RITCEES, a liquidação tempestiva do débito, atualizado
monetariamente, saneará o processo, hipótese em que
o Tribunal julgará as contas regulares com ressalva e dará quitação aos responsáveis;
Dê ciência ao recorrente do teor da decisão.
CIENTIFIQUEM-SE os demais interessados do teor desta
decisão, inclusive a Senhora Ivete Batista da Silva;
Cumprido o prazo com ou sem comprovação de ressarcimento ao erário, retornem os autos à conclusão.
Pedi vistas dos autos para uma melhor avaliação dos fatos e assuntos apreciados, em especial, por entender
que, tratando-se da concessão de fase prévia, não há
que se falar em aplicação, neste momento processual,
de multa aos responsáveis, de modo que acolho parcialmente as alegações do recorrente, para afastar a multa
aplicada e conceder o prazo de 30 (trinta) dias para que
recolha a importância devida, na forma autorizada pelo
art. 407 do Regimento Interno.
Importante destacar ainda a existência de outra responsável no processo originário TC 6300/2015, a Sra. IVETE
BATISTA DA SILVA, a qual embora não tenha se apresentado como recorrente nos presentes autos, também fora
responsabilizada, solidariamente ao ora recorrente, ante a manutenção da irregularidade descrita como “Paga-

mento de subsídio a Secretário Municipal em desacordo com a Constituição Federal e com a legislação municipal”.

guinte PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO que ora submeto à
sua consideração:

Tendo em vista o disposto no art. 401, da Resolução TC
n° 261, de 4 de junho de 2013 – Regimento Interno do
Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, existindo responsabilidade solidária na decisão recorrida, o recurso apresentado por uma das partes aproveita aos demais no que concerne às circunstâncias objetivas, senão
vejamos:

Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC
4022/2018-3, DECIDEM os Conselheiros do Tribunal de
Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em Sessão
do Plenário, em:

Art. 401. Havendo responsabilidade solidária na decisão
recorrida, o recurso apresentado por uma das partes
aproveitará a todas, mesmo àquela que tiver sido julgada revel ou não o houver interposto.
§ 1º Na hipótese prevista no caput, o recurso somente
aproveita ao responsável solidário no que concerne às
circunstâncias objetivas, não se estendendo aos fundamentos de natureza subjetiva.
§ 2º Havendo partes com interesses opostos, a interposição de recurso por uma delas enseja à outra a apresentação de contrarrazões, no mesmo prazo do recurso.
Deste modo, entendo necessária a extensão da notiﬁcação também à Sra. Ivete Batista da Silva, com base no
disposto no art. 401 e 407 do Regimento Interno, sendo
que a liquidação tempestiva do débito, atualizado monetariamente, saneará o processo, hipótese em que o
Tribunal julgará as contas regulares com ressalva e dará
quitação aos responsáveis.
III PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO
Pelo exposto, com base na competência outorgada pelo inciso V, do artigo 29, da Resolução TC 261/2013 (Regimento Interno do TCEES), apresento ao Plenário a sewww.tce.es.gov.br

1. DELIBERAÇÃO:

1.1. CONHECER do Recurso de Reconsideração e, quanto
ao mérito, DAR PROVIMENTO PARCIAL, tendo em vista a
concessão de fase prévia, nos termos acima delineados,
mantendo-se integralmente as responsabilidades e as irregularidades apontadas no Acórdão TC-1619/2017, que
geraram o ressarcimento correspondente a 2.604,95
VRTEs, afastando-se as multas aplicadas;
1.2. NOTIFICAR os responsáveis abaixo relacionados advertindo os mesmos para que, no prazo de 30 (trinta)
dias, recolham a importância devida, alertando-os que
nos termos do art. 157, §§ 3º e 4º, e art. 407 caput e parágrafo único, todos do RITCEES, a liquidação tempestiva do débito, atualizado monetariamente, saneará o processo, hipótese em que o Tribunal julgará as contas regulares com ressalva e dará quitação aos responsáveis:
1.2.1. Senhor Robertino Batista da Silva, ao ressarcimento aos cofres públicos municipais dos valores despendidos indevidamente correspondentes a 2.604,95
VRTEs, em solidariedade com a senhora Ivete Batista da
Silva, do valor atinente ao auxílio alimentação;
1.2.2. Senhora Ivete Batista da Silva ao ressarcimento
aos cofres públicos municipais dos valores despendidos
indevidamente correspondentes a 2.604,95 VRTEs, em
solidariedade com o senhor Robertino Batista da Silva,
do valor atinente ao auxílio alimentação.
Terça-feira, 5 de fevereiro de 2019
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1.3. DAR CIÊNCIA ao recorrente do teor da decisão;
1.4. Cumprido o prazo com ou sem comprovação de ressarcimento ao erário, retornar os autos à conclusão.
2. Unânime. Nos termos do Voto Vista do Conselheiro
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, encampado pelo
relator.
3. Data da Sessão: 29/01/2019 – 1ª Sessão Ordinária do
Plenário.
4. Especiﬁcação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (presidente), Sergio Manoel Nader Borges (relator), Sebastião Carlos Ranna de Macedo, Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun e Rodrigo Coelho do Carmo.
4.2. Conselheiros substitutos: João Luiz Cotta Lovatti e
Marco Antonio da Silva.
5. Membro do Ministério Público Especial de Contas: Luciano Vieira.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
Decisão 00011/2019-1
Processo: 07999/2018-1
Classiﬁcação: Relatório de Gestão Fiscal
Exercício: 2018
UG: TRIBUNAL DE JUSTICA - Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo
Relator: Sérgio Manoel Nader Borges
Responsável: SERGIO LUIZ TEIXEIRA GAMA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL (2° QUADRIMESTRE DE
2018) – JURISDICIONADO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO

ESTADO DO ESPIRITO SANTO – REFORMA DA DECISÃO
TC 0351/2018-2 – ALERTAR – ARQUIVAR
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER
BORGES:
RELATÓRIO
Tratam os presentes autos da ﬁscalização do Relatório
de Gestão Fiscal – RGF do Tribunal de Justiça do Estado
do Espírito Santo relativo ao 2º quadrimestre do exercício de 2018, sob a responsabilidade do Desembargador:
Dr. Sergio Luiz Teixeira Gama.
A Atividade do Controle Externo ocorre pela ação do Tribunal de Contas Estadual, em auxílio a Assembleia Legislativa Estadual, conforme dispões os artigos 70 e 71
da Constituição Estadual do Espirito Santo, em harmonia
aos artigos 70 e 71 da Constituição Federal.
É de competência desta Corte de Contas, dentre as demais, a ﬁscalização das disposições contidas no art. 59
da Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000 (Lei
de Responsabilidade Fiscal - LRF). Ressalta-se que o não
cumprimento das regras instituídas na Lei de Responsabilidade Fiscal sujeita o ente da Federação a restrições
previstas no artigo 23, § 3º, da LRF: a) impedimento da
entidade para o recebimento de transferências voluntárias; b) proibição de contratação de operações de crédito, exceto as que visem à redução das despesas com pessoal; c) proibição de obtenção de garantias para a sua
contratação.
Cabe ao Núcleo de Controle Externo de Macroavaliação Governamental, conforme alínea “a” do inciso VII do
§ 4º do art. 47-A do Regimento Interno do TCEES, executar as atividades operacionais de acompanhamento
e ﬁscalização da gestão ﬁscal dos Poderes e órgãos da
www.tce.es.gov.br

administração pública estadual. Este, emitiu o Relatório Técnico 00432/2018-5 , que foi elaborado observando a Constituição Federal, a Constituição Estadual, a Lei
4.320/1964, a LRF, as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, o Manual de Demonstrativos Fiscais – 8ª edição, a Instrução Normativa (IN) TC
41/2017 do TCEES, a Nota Técnica Segex/TCEES 1/2018,
além de outras normas e jurisprudências pertinentes
desta Corte de Contas.
Em seguida, a mesma área técnica, elaborou a Manifestação Técnica 01164/2018-9, por meio da qual sugeriu a
emissão de Parecer de Alerta ao Tribunal de Justiça do
Estado do Espirito Santo, tendo em vista que a despesa
total com pessoal publicada pelo Ente supracitado ter sido superior a 90% do limite legal, isto é atingiu o percentual de 5,47% sobre a RCL ajustada, mesmo percentual
apurado pelo TCEES, sendo inferior ao limite prudencial
(5,70%), contudo, superior ao limite de alerta (5,40%),
todos estabelecidos na LRF:
PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Ante o exposto, e tendo em vista que o Poder Judiciário
se enquadra na situação mencionada no inciso II do § 1º
do art. 59 da LRF, remetemos ao Relator a presente instrução com a seguinte proposta:
Alertar o Poder Judiciário em razão do limite de despesa com pessoal ter sido superior a 90% do limite legal,
conforme determina o inciso II do § 1º do art. 59 da LRF.
Encaminhar cópia do Relatório Técnico (RT) 432/2018 ao
gestor e ao responsável pelo Controle Interno do Tribunal de Justiça para que conheçam o teor desta análise.
Finalmente, ressalta-se a necessidade, por parte deste
Tribunal, de retornar os presentes autos à unidade técTerça-feira, 5 de fevereiro de 2019
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nica responsável pela análise da Prestação de Contas
do Poder Judiciário Estadual, para ser apensado, futuramente, aos autos da Prestação de Contas, em atendimento ao art. 277, § 1º, do Regimento Interno (Resolução TC 261/2013).
A área técnica responsável, registrou que informações
apresentadas no Relatório de Gestão Fiscal (RGF), relativas ao exercício de 2018, ainda não foram objeto de ﬁscalização por parte desta Corte de Contas, podendo, portanto, serem ajustadas por ocasião da aplicação dos procedimentos investigatórios e da análise “in loco”, e com
isso, a ﬁdedignidade das informações encaminhadas pelo jurisdicionado, que porventura ainda não tenham sido objeto de ﬁscalização por parte deste Tribunal, é de
inteira responsabilidade do gestor. Ressaltou, ainda, que
os valores apresentados nos respectivos Demonstrativos
que integram o Relatório de Gestão Fiscal foram calculados e conferidos pela área técnica com base exclusivamente nos registros constantes do Sigefes, conforme registrado no Relatório Técnico 000432/2018-5
Na 40º Sessão Plenária realizada no dia 13/11/2018 proferi o Voto 5755/2018-3, onde a proposta de deliberação
exposta foi acatada por unanimidade pelos meus pares,
originando a Decisão Plenária 0351/2018-2.
Ao realizar o levantamento dos alertas proferidos, no
exercício de 2018, por este gabinete, veriﬁcou-se a necessidade de reformar a Decisão Plenária TC 0351/20182, em razão da identiﬁcação de erro material, uma vez
que a despesa total com pessoal referente ao 2º quadrimestre de 2018 publicada pelo Poder Judiciário, evidencia um percentual de 5,47% sobre a RCL ajustada, sendo
este índice inferior ao limite Prudencial (5,70%) e superior ao limite de Alerta.

É o relatório
FUNDAMENTAÇÃO
O art. 169 da Constituição Federal determina que a despesa com pessoal dos entes da federação não pode exceder os limites estabelecidos em lei complementar.
Conforme determina o inciso II do § 1º do art. 59 da Lei
Complementar 101/2000, cabe aos Tribunais de Contas
a emissão de alerta quando o montante da despesa total
com pessoal ultrapassar a 90% (noventa por cento) do limite estabelecido no artigo 20 do mesmo diploma legal.
Por sua vez, o art. 20 da LRF realiza a repartição do limite global ﬁxado no artigo 19, determinando percentuais
em nível de Poder ou órgão, estabelecendo, para o Poder Judiciário Estadual, com fundamento no inciso II, alínea “b”, o Limite Máximo da despesa total com pessoal
em 6% da RCL.
O Demonstrativo da Despesa com Pessoal permite veriﬁcar o cumprimento do limite da despesa com pessoal sobre a Receita Corrente Líquida (RCL), considerando
o período dos últimos doze meses, incluído o mês de referência, conforme o caput do art. 169 da CF/1988 e os
seguintes dispositivos da LRF: inciso IV e § 3º do art. 2º;
§§ 1º, 2º e caput do art. 18; inciso II do art. 19; e art. 20.
Visa, ainda, dar transparência à despesa com pessoal de
cada um dos Poderes e órgãos com autonomia administrativa, orçamentária e ﬁnanceira conferida na forma da
Constituição Federal, notadamente quanto à adequação
aos limites de que trata a Lei de Responsabilidade Fiscal.
É de competência do Núcleo de Controle Externo de Macroavaliação Governamental, do Tribunal de Contas do
Estado do Espirito Santo, executar as atividades operacionais de acompanhamento e ﬁscalização da gestão ﬁswww.tce.es.gov.br

cal dos Poderes e órgãos da administração pública estadual, inclusive com a ﬁnalidade de subsidiar a análise das
contas prestadas anualmente pelo governador do Estado (art. 47-A, § 4º, inciso VII, do RITCEES (Resolução TC
261/2013).
A área técnica veriﬁcou que o Poder Judiciário, cumpriu as formalidades atinentes a publicar e a encaminhar
tempestivamente todos os demonstrativos exigidos; às
assinaturas exigidas; à compatibilidade aos modelos do
MDF; e à inserção no Sistema de Informações Contábeis
e Fiscais do Setor Público Brasileiro (Siconﬁ).
Quanto a veriﬁcação do cumprimento do limite da despesa com pessoal sobre a Receita Corrente Líquida (RCL),
o art. 18 da LRF deﬁne as despesas de pessoal a serem
consideradas, bem como as despesas que não devem ser
computadas para ﬁns de cumprimento do citado limite
(§§ 1º e 2º do art. 19 (notas 3 e 4 do Apêndice B). Desde
o início de 2018, em razão do art. 7º da IN TC 41/2017, a
Resolução TC 189/2003 e a Decisão Plenária TC 6/2001
estão revogadas.
A IN TC 41/2017 instituiu a regra de transição dada ao
tratamento dos aportes de recursos para a cobertura
do déﬁcit ﬁnanceiro do RPPS, segundo a qual, gradualmente esses aportes serão computados nos respectivos
Poderes e órgãos, nos termos do seu art. 3º (nota 5 do
Apêndice B). Com isso, a área técnica adotou, para ﬁns
de veriﬁcação do limite da despesa com pessoal no âmbito do controle externo o MDF-8º edição, ressalvado o
que dispõe a IN TC 41/2017, bem como observou a Nota
Técnica Segex/TCEES 1/2018, durante a aplicação da regra de transição (2018 a 2024), conforme art. 1º da IN TC
41/2017 (nota 5 do Apêndice B).
Em face da veriﬁcação do Poder Judiciário ter ultraTerça-feira, 5 de fevereiro de 2019
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passado o limite de alerta no 2º quadrimestre/2018
(5,47%), o Núcleo de Controle Externo de Macroavaliação Governamental sugeriu, por meio Relatório Técnico 0432/2018-5 e da Manifestação Técnica
1164/20189/2018-1, emissão do parecer de alerta, conforme determina o inciso II do § 1º do art. 59 da Lei
Complementar 101/2000.
Pois bem.
Veriﬁca-se que na Decisão Plenária 3051/2018-2 constam as seguintes determinações: emissão de parecer de
alerta ao Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, e determinação para que fossem observadas as vedações previstas no artigo 22, parágrafo único, da Lei Complementar 101/2000, vejamos:
1. DELIBERAÇÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, DECIDEM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão Plenária, ante as razões expostas pelo relator, em:
1.1. Emitir PARECER DE ALERTA ao Desembargador Dr.
Sergio Luiz Teixeira Gama, Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, conforme demonstrado
no Relatório Técnico 00432/2018-5 e da Manifestação
Técnica 1164/2018-9, cujas cópias deverão ser encaminhadas ao interessado;
1.2. Determinar para que sejam observadas as vedações
previstas no artigo 22, parágrafo único, da Lei Complementar 101/2000;
1.3. Arquivar os autos na forma do artigo 330, inciso lV,
c/c artigo 303, do Regimento Interno deste Tribunal de
Contas.
2. Unânime.

3. Data da Sessão: 13/11/2018 – 40ª Sessão Ordinária
do Plenário.
4. Especiﬁcação do quórum:
4.1. Conselheiros: Domingos Augusto Taufner (vice-presidente no exercício da presidência), Sergio Manoel Nader Borges (relator), Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun e Rodrigo Coelho do Carmo.
4.2. Conselheiros substitutos: 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
Ocorre que, conforme já mencionado, o percentual apurado no segundo quadrimestre 2018, tanto pelo Tribunal
de Justiça, como pelo corpo técnico dessa Corte de Contas, foi de 5,47%, cabendo a emissão de alerta, conforme
determina o inciso II do § 1º do art. 59 da Lei Complementar 101/2000, e não a determinação constante no
item 1.2 Decisão Plenária 3051/2018 – 2.
Vale lembrar que as vedações previstas no artigo 22 da
LRF são aplicadas quando a despesa total com pessoal
do órgão exceder a 95% do limite estabelecido nos artigos 19 e 20 da referida Lei, isto é, quando o gasto com
pessoal do órgão atingir o limite prudencial (5,70%), o
que não ocorre no caso em tela.
Ante o exposto, à luz do princípio da autotutela administrativa, veriﬁcando a necessidade de reforma
da Decisão Plenária 3051/2018 – 2 e acompanhando o entendimento da área técnica, contido no Relatório Técnico 0432/2018-5 e da Manifestação Técnica
www.tce.es.gov.br

1164/20189/2018-1, VOTO no sentido que este Colegiado aprove a seguinte proposta de deliberação que submeto à consideração.
SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Conselheiro Relator
1. DELIBERAÇÃO:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, DECIDEM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão Plenária, ante as razões expostas pelo relator, em:
1.1. REFORMAR a Decisão Plenária 3051/2018-2, excluindo a determinação contida no item 1.2 da Decisão Plenária supramencionada, mantendo inalterados
os demais itens.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 29/01/2019 – 1ª Sessão Ordinária do
Plenário.
4. Especiﬁcação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (presidente), Sergio Manoel Nader Borges (relator), Sebastião Carlos Ranna de Macedo, Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun e Rodrigo Coelho do Carmo.
4.2. Conselheiros substitutos: João Luiz Cotta Lovatti (em
substituição) e Marco Antonio da Silva.
5. Membro do Ministério Público Especial de Contas: Luciano Vieira.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
Decisão 00012/2019-5
Processo: 04617/2018-9
Terça-feira, 5 de fevereiro de 2019
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Classiﬁcação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
UG: SESP - Secretaria de Estado da Segurança Pública e
Defesa Social
Relator: Rodrigo Coelho do Carmo
Responsável: NYLTON RODRIGUES RIBEIRO FILHO, MARCOS PAULO PUGNAL DA SILVA
Representante: SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E
TRANSPARENCIA - SECONT
CONHECER A PRESENTE REPRESENTAÇÃO – NOTIFICAR
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA – PRAZO DE 90 DIAS – DETERMINAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO:
RELATÓRIO
O presente feito foi autuado como Representação, ﬁgurando como Representante a Secretaria de Estado de
Controle e Transparência - SECONT, em face da Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social–SESP,
em decorrência do ACÓRDÃO TC-1318/2017 – PLENÁRIO, prolatado nos autos do processo TC-8699/2015,
que cuida de Fiscalização – Inspeção – na Secretaria de
Estado da Saúde, destinada a averiguar a ocorrência de
despesas realizadas sem prévio empenho no curso do
exercício de 2014.
Na verdade, assim como outros órgãos/entidades também teriam vivenciado por situações de despesas sem
prévio empenho, os presentes autos se originaram das
determinações contidas no referido Acórdão, sendo autuado sob o número TC-4617/2018-9, em relação à Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social–

SESP, visto que no Relatório de Avaliação das despesas
sem empenho no exercício de 2014 – 36. SESP, procedido pela SECONT, de 15/08/2016, foi exarada a seguinte
conclusão:
III – CONCLUSÃO
Assim, para ﬁns de consolidação, e considerando as premissas adotadas neste relatório, consideramos como
despesa sem empenho os valores descritos abaixo:
ÓRGÃO FONTE DA DESPESA GRUPO VALOR
SESP 101 3 789.241,85
Tendo isso posto, recomendamos o envio deste relatório
para o órgão para que o mesmo providencie a efetivação
da recomendação elencada no mesmo.
Recomenda-se ainda o encaminhamento de cópia do relatório ao Tribunal de Contas do Estado, uma vez que a
ocorrência das despesas ocorridas na SESP sem o regular o empenho são passíveis de serem interpretadas como irregularidades.
Destaco que, apesar de ainda estarem ocorrendo a apuração de sindicâncias sobre parte das despesas ocorridas na SESP a execução dos trabalhos desta assessoria
está concluído.
Encaminhado o feito à SecexSES – Secretaria de Controle Externo de Educação e Segurança Pública, foi exarada
a Manifestação Técnica 641/2018-1 (peça 262), que em
análise dos pressupostos de admissibilidade, norma contida na LC 621/2012, e diante dos elementos carreados
aos autos, bem como do Acórdão TC-1318/2018 – Plenário, considerando, ainda, que os relatórios procedidos
pela SECONT trouxe as supostas irregularidades que estão sendo apuradas, entendeu o subscritor da peça técnica pelo conhecimento da presente Representação. Ao
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ﬁm, propõe sejam notiﬁcados os Srs. Nylton Rodrigues
Ribeiro Filho, Secretário de Estado de Segurança Pública e Defesa Social-SESP, e MARCOS PAULO PUGNAL DA
SILVA, Secretário de Estado de Controle e Transparência-SECONT, para que se manifestem acerca dos termos da
presente representação.
O Ministério Público de Contas através do Parecer
05764/20018-1, peça 268, emitido pelo Procurador Luis
Henrique Anastácio da Silva anuiu parcialmente à proposição constante na Manifestação Técnica 00641/2018-1,
pugnado:
1 –Pelo conhecimento da Representação; e,
2 –Considerando o teor do Decreto Estadual nº 3.755R/2015, que, em seu artigo 10, §1º,prevêque à SECONT
compete “coordenar o levantamento” referente à realização de despesas sem prévio empenho no exercício de
2014e “orientar os gestores na adoção das providências
com vista à apuração dos valores e indicação dos responsáveis por meio de sindicância”:
2.1–Por determinar ao Secretário de Estado de Controle
e Transparência, Sr. Marcos Pugnal, que estabeleça uma
coordenação padronizada dos processos disciplinares e/
ou sindicâncias que apuram as irregularidades de despesa sem prévio empenho ocorridas no órgão ﬁscalizado
neste processo, a ﬁm permitir uma deﬁnição das consequências dessas irregularidades, bem como a identiﬁcação de seus responsáveis;
2.2–Após conclusão dos procedimentos administrativos de apuração de responsabilidade, que o Secretário
de Estado de Controle e Transparência Sr. Marcos Pugnal, encaminhe o resultado dos trabalhos a este Tribunal,
com a conclusão do processo e medidas adotadas pela
Terça-feira, 5 de fevereiro de 2019

27

ATOS DO PLENÁRIO

Administração Estadual no caso especíﬁco do órgão ﬁscalizado neste processo, no prazo de 90 (noventa) dias,
sob pena de multa, nos termos do art. 389, inciso IV do
RITCEES.
Retornam os autos a este Gabinete, para prosseguimento do feito.
FUNDAMENTAÇÃO
Cabe ressaltar que, em processos semelhantes a este,
os quais couberam a mim a relatoria, quais sejam, TC4385/2018, TC-4824/2018 e 4869/2018, e também se
originaram em decorrência do ACÓRDÃO TC-1318/2017
– PLENÁRIO (TC-8699/2015), por ocorrência de despesas realizadas sem prévio empenho no curso do exercício
de 2014, a medida tomada em DECM, acompanhando o
entendimento da área técnica, foi determinar a notiﬁcação dos gestores responsáveis pelas respectivas unidades técnicas e ao Secretário de Estado de Controle e
Transparência, com prazo de 30 (trinta) dias, para que
se manifestassem acerca dos termos da Representação
em questão, apontando o desfecho dos processos (sindicância e administrativo-disciplinar) que apuraram as
supostas irregularidades no âmbito daquelas unidades,
com indicação dos responsáveis e os valores das despesas sem prévio empenho.
Entretanto, considerando que nos processos TC4876/2018, 4453/2018, 4450/2018, 4732/2018,
4620/2018 entre outros, também originários em decorrência do ACÓRDÃO TC-1318/2017 – PLENÁRIO (TC8699/2015), a área técnica fundamentando-se no Decreto Estadual 3755-R/2015, que conferiu à SECONT competência para organização dos trabalhos relacionados ao
levantamento dos valores e dos responsáveis pela realização de despesas sem prévio empenho no exercício de

2014, coordenando e orientando os gestores na adoção
das providências com vista à apuração por meio de sindicância, por sugerir a notiﬁcação do Secretário de Estado de Controle e Transparência, Sr. Marcos Pugnal, a ﬁm
de que engendre esforços na instrução dos processos
disciplinares e/ou sindicâncias que apuram as irregularidades de despesa sem prévio empenho supostamente
ocorridas na SECTI, para que no prazo de 60 (sessenta)
dias encaminhe o resultado dos trabalhos a este Tribunal. Naqueles autos acima citados, o Parquet de Contas
anuiu parcialmente a esse entendimento, visto que entendeu ser razoável, e visando evitar pedido de prorrogação, conceder o prazo de 90 (noventa) dias para encaminhamento a este Tribunal dos trabalhos em questão.
Portanto, ﬁca claro que houve uma mudança de entendimento da área técnica com relação aos processos relacionados sob o comando do ACÓRDÃO TC-1318/2017
– PLENÁRIO (TC-8699/2015) – averiguação de ocorrência de despesas realizadas sem prévio empenho no curso
do exercício de 2014. Visto que, do posicionamento de
determinar notiﬁcação aos gestores responsáveis pelas
respectivas unidades técnicas, bem como ao Secretário
de Estado de Controle e Transparência, pelo prazo de 30
(trinta) dias; passou a entender pela notiﬁcação somente do Secretário de Estado, baseando-se para tanto no
Decreto Estadual 3755-R/2015, e com prazo de 60 (sessenta) dias, conforme acima explicitado.
CONCLUSÃO
Considerando que a Representação preencheu os requisitos de admissibilidade exigidos pela Lei Orgânica deste
Tribunal de Contas, conforme análise feita pela área técnica competente, tenho como conhecida a presente Representação;
www.tce.es.gov.br

Considerando o Parecer Ministerial 5764/2018-2, subscrito pelo ilustre Procurador Luís Henrique Anastácio da Silva, que anuiu em parte ao entendimento da
área técnica expressado nos processos TC-4876/2018,
4453/2018, 4450/2018, 4732/2018, 4620/2018 entre
outros, o qual foi modiﬁcado em relação à Manifestação
Técnica 641/2018-1 exarada nos presentes autos;
Por todo o exposto, compartilho do entendimento exposto nas conclusões alcançadas pelo órgão ministerial,
dissentindo em parte do opinamento da área técnica, externado nestes autos, e VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a seguinte proposta de deliberação que
submeto à consideração de Vossas Excelências
RODRIGO COELHO DO CARMO
Conselheiro Relator
1. DELIBERAÇÃO:
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as
razões expostas pelo relator, em:
1.1. CONHECER a presente REPRESENTAÇÃO, nos termos do artigo 94, § 1º, c/c o artigo 99, § 2º, ambos da LC
nº 621/2012;
1.2. NOTIFICAR o Secretário de Estado de Controle e
Transparência, Sr. MARCOS PAULO PUGNAL DA SILVA,
para que encaminhe o resultado dos trabalhos a este
Tribunal, com a conclusão do processo e medidas adotadas pela Administração Estadual, no caso especíﬁco
do órgão ﬁscalizado neste processo, no prazo de 90 (noventa) dias, sob pena de multa, nos termos do art. 389,
inciso IV do RITCEES (Res. TC 261/2013);
1.3. DETERMINAR ao Secretário de Estado de ControTerça-feira, 5 de fevereiro de 2019

28

ATOS DO PLENÁRIO

le e Transparência, Sr. MARCOS PAULO PUGNAL DA SILVA, para que estabeleça uma coordenação padronizada
dos processos disciplinares e/ou sindicâncias que apuram as irregularidades de despesa sem prévio empenho
ocorridas no órgão ﬁscalizado neste processo, a ﬁm de
permitir uma deﬁnição das consequências dessas irregularidades, bem como a identiﬁcação de seus responsáveis; e, após a conclusão dos procedimentos administrativos de apuração de responsabilidade.

PAULO PUGNAL DA SILVA

2. Unânime.

RELATÓRIO

3. Data da Sessão: 29/01/2019 – 1ª Sessão Ordinária do
Plenário.

O presente feito foi autuado como Representação, ﬁgurando como Representante a Secretaria de Estado de
Controle e Transparência - SECONT, em face da Polícia Civil do Espírito Santo, em decorrência do ACÓRDÃO TC1318/2017 – PLENÁRIO, prolatado nos autos do processo TC-8699/2015, que cuida de Fiscalização – Inspeção
– na Secretaria de Estado da Saúde, destinada a averiguar a ocorrência de despesas realizadas sem prévio empenho no curso do exercício de 2014.

4. Especiﬁcação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (presidente), Rodrigo Coelho do Carmo (relator), Sebastião
Carlos Ranna de Macedo, Rodrigo Flávio Freire Farias
Chamoun e Sergio Manoel Nader Borges.
4.2. Conselheiros substitutos: João Luiz Cotta Lovatti (em
substituição) e Marco Antonio da Silva.
5. Membro do Ministério Público Especial de Contas: Luciano Vieira.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
Decisão 00013/2019-1
Processo: 04871/2018-9
Classiﬁcação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
UG: PMES - Polícia Militar do Espírito Santo
Relator: Rodrigo Coelho do Carmo
Responsável: ALEXANDRE OFRANTI RAMALHO, MARCOS

Representante: SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E
TRANSPARENCIA - SECONT
CONHECER A PRESENTE REPRESENTAÇÃO – NOTIFICAR
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA – PRAZO DE 90 DIAS – DETERMINAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO:

Na verdade, assim como outros órgãos/entidades também teriam vivenciado por situações de despesas sem
prévio empenho, os presentes autos se originaram das
determinações contidas no referido Acórdão, sendo autuado sob o número TC-4871/2018-9, em relação à Unidade Gestora Polícia Militar do Espírito Santo, visto que
no Relatório de Avaliação das despesas sem empenho no
exercício de 2014 – 50. PCES, procedido pela SECONT, de
17/11/2016, foi exarada a seguinte conclusão:
III - CONCLUSÃO
Para ﬁns de consolidação, e considerando as premissas
adotadas neste relatório, consideramos como despesa
sem empenho os valores descritos abaixo:
www.tce.es.gov.br

Órgão Fonte da Despesa Grupo Valor (erro formal) Valor (irregularidade) Valor Total
PMES 101 3 106.339,54 136.415,39 242.754,93
Tendo isso posto, recomendamos o envio deste relatório
para o órgão com a seguinte recomendação:
a) Instaurar, mesmo que de forma intempestiva, sindicância administrativa para análise pormenorizada dos
fatos ensejadores da despesa sem empenho ocorrida em
virtude das publicações da PMES no Departamento de
Imprensa Oﬁcial.
Destaca-se que não foi possível aprofundar a análise da
despesa com publicações no Diário Oﬁcial em virtude da
ausência de informações detalhadas da mesma na sindicância encaminhada à SECONT.
Recomenda-se ainda o encaminhamento de cópia do relatório ao Tribunal de Contas do Estado, uma vez que
a ocorrência das despesas sem o regular empenho na
PMES, são passíveis de serem interpretadas como irregularidades.
Encaminhado o feito à SecexSES – Secretaria de Controle Externo de Educação e Segurança Pública, foi exarada
a Manifestação Técnica 00619/2018-5 (peça 262, datada de 23/07/2018), que em análise dos pressupostos de
admissibilidade, norma contida na LC 621/2012, e diante
dos elementos carreados aos autos, bem como do Acórdão TC-1318/2018 – Plenário, considerando, ainda, que
os relatórios procedidos pela SECONT trouxeram as supostas irregularidades que estão sendo apuradas, entendeu o subscritor da peça técnica pelo conhecimento da
presente Representação. Ao ﬁm, propõe sejam notiﬁcados o Comandante Geral da Polícia Militar do Estado do
Espírito Santo, Coronel Alexandre Ofranti Ramalho, e o
Terça-feira, 5 de fevereiro de 2019
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Secretário de Controle e Transparência, Sr. Marcos Paulo Pugnal da Silva, para que se manifestem acerca dos
termos da presente representação, no prazo legal de 30
dias.

nistração Estadual no caso especíﬁco do órgão ﬁscalizado neste processo, no prazo de “90 (noventa) dias”, pena de multa, nos termos do art. 389, inciso IV do RITCEES
(Res. TC 261/2013)”.

O Parecer Ministerial 5371/2018-1 (peça 268), lavrado pelo Procurador Dr. Luís Henrique Anastácio da Silva, anuiu parcialmente com a Manifestação Técnica
619/2018-5, no seguinte sentido:

Retornam os autos a este Gabinete, para prosseguimento do feito.

1 - Pelo conhecimento da Representação; e,
No tocante ao segundo ponto, manifesta-se nos seguintes termos:
2 - “Considerando o teor do Decreto Estadual nº 3.755R/2015, que, em seu artigo 10, §1º teria previsto que a
SECONT seria o órgão competente para coordenar esse
levantamento e orientar os gestores na adoção das providências com vista à apuração dos valores e indicação
dos responsáveis por meio de sindicância em face da realização de despesas sem prévio empenho no exercício
de 2014, sugerimos:
3.1. Seja determinado ao Secretário de Estado de Controle e Transparência, Sr. Marcos Pugnal, que estabeleça
uma coordenação padronizada dos processos disciplinares e/ou sindicâncias que apuram as irregularidades de
despesa sem prévio empenho ocorridas no órgão ﬁscalizado neste processo, a ﬁm permitir uma deﬁnição das
consequências dessas irregularidades, bem como a identiﬁcação de seus responsáveis;
3.2 Após conclusão dos procedimentos administrativos
de apuração de responsabilidade, que o Secretário de Estado de Controle e Transparência, Sr. Marcos Pugnal, encaminhe o resultado dos trabalhos a este Tribunal, com
a conclusão do processo e medidas adotadas pela Admi-

FUNDAMENTAÇÃO
Cabe ressaltar que, em processos semelhantes a este,
os quais couberam a mim a relatoria, quais sejam, TC4385/2018, TC-4824/2018 e 4869/2018, e também se
originaram em decorrência do ACÓRDÃO TC-1318/2017
– PLENÁRIO (TC-8699/2015), por ocorrência de despesas realizadas sem prévio empenho no curso do exercício
de 2014, a medida tomada em DECM, acompanhando o
entendimento da área técnica, foi determinar a notiﬁcação dos gestores responsáveis pelas respectivas unidades técnicas e ao Secretário de Estado de Controle e
Transparência, com prazo de 30 (trinta) dias, para que
se manifestassem acerca dos termos da Representação
em questão, apontando o desfecho dos processos (sindicância e administrativo-disciplinar) que apuraram as
supostas irregularidades no âmbito daquelas unidades,
com indicação dos responsáveis e os valores das despesas sem prévio empenho.
Entretanto, considerando que nos processos TC4876/2018, 4453/2018, 4450/2018, 4732/2018,
4620/2018 entre outros, também originários em decorrência do ACÓRDÃO TC-1318/2017 – PLENÁRIO (TC8699/2015), a área técnica, fundamentando-se no Decreto Estadual 3755-R/2015, que conferiu à SECONT
competência para organização dos trabalhos relacionados ao levantamento dos valores e dos responsáveis pela realização de despesas sem prévio empenho no exerwww.tce.es.gov.br

cício de 2014, coordenando e orientando os gestores na
adoção das providências com vista à apuração por meio
de sindicância, por sugerir a notiﬁcação do Secretário de
Estado de Controle e Transparência, Sr. Marcos Pugnal, a
ﬁm de que engendre esforços na instrução dos processos disciplinares e/ou sindicâncias que apuram as irregularidades de despesa sem prévio empenho supostamente ocorridas na SECTI, para que no prazo de 60 (sessenta) dias encaminhe o resultado dos trabalhos a este Tribunal. Naqueles autos acima citados, o Parquet de Contas anuiu parcialmente a esse entendimento, visto que
entendeu ser razoável, e visando evitar pedido de prorrogação, conceder o prazo de 90 (noventa) dias para encaminhamento a este Tribunal dos trabalhos em questão.
Portanto, ﬁca claro que houve uma mudança de entendimento da área técnica com relação aos processos relacionados sob o comando do ACÓRDÃO TC-1318/2017
– PLENÁRIO (TC-8699/2015) – averiguação de ocorrência de despesas realizadas sem prévio empenho no curso
do exercício de 2014. Visto que, do posicionamento de
determinar notiﬁcação aos gestores responsáveis pelas
respectivas unidades técnicas, bem como ao Secretário
de Estado de Controle e Transparência, pelo prazo de 30
(trinta) dias; passou a entender pela notiﬁcação somente do Secretário de Estado, baseando-se para tanto no
Decreto Estadual 3755-R/2015, e com prazo de 60 (sessenta) dias, conforme acima explicitado.
CONCLUSÃO
Considerando que a Representação preencheu os requisitos de admissibilidade exigidos pela Lei Orgânica deste
Tribunal de Contas, conforme análise feita pela área técnica competente, tenho como conhecida a presente ReTerça-feira, 5 de fevereiro de 2019
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presentação;
Considerando o Parecer Ministerial 5371/2018-1, subscrito pelo ilustre Procurador Luís Henrique Anastácio da Silva, que anuiu em parte ao entendimento da
área técnica expressado nos processos TC-4876/2018,
4453/2018, 4450/2018, 4732/2018, 4620/2018 entre
outros, o qual foi modiﬁcado em relação à Manifestação
Técnica 619/2018-5 exarada nos presentes;
Por todo o exposto, compartilho do entendimento exposto nas conclusões alcançadas pelo órgão ministerial,
dissentindo em parte do opinamento da área técnica, externado nestes autos, e VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a seguinte proposta de deliberação que
submeto à consideração de Vossas Excelências.
RODRIGO COELHO DO CARMO
Conselheiro Relator
1. DELIBERAÇÃO:
Vistos, relatados e discutidos estes autos, DECIDEM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão Plenária, ante as razões expostas pelo relator, em:
1.1. CONHECER a presente REPRESENTAÇÃO, nos termos do artigo 94, § 1º, c/c o artigo 99, § 2º, ambos da LC
nº 621/2012;
1.2. NOTIFICAR o Secretário de Estado de Controle e
Transparência, Sr. MARCOS PAULO PUGNAL DA SILVA,
para que encaminhe o resultado dos trabalhos a este
Tribunal, com a conclusão do processo e medidas adotadas pela Administração Estadual, no caso especíﬁco
do órgão ﬁscalizado neste processo, no prazo de 90 (noventa) dias, sob pena de multa, nos termos do art. 389,
inciso IV do RITCEES (Res. TC 261/2013);

1.3. DETERMINAR ao Secretário de Estado de Controle e Transparência, Sr. MARCOS PAULO PUGNAL DA SILVA, para que estabeleça uma coordenação padronizada
dos processos disciplinares e/ou sindicâncias que apuram as irregularidades de despesa sem prévio empenho
ocorridas no órgão ﬁscalizado neste processo, a ﬁm de
permitir uma deﬁnição das consequências dessas irregularidades, bem como a identiﬁcação de seus responsáveis; e, após a conclusão dos procedimentos administrativos de apuração de responsabilidade.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 29/01/2019 – 1ª Sessão Ordinária do
Plenário.
4. Especiﬁcação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (presidente), Rodrigo Coelho do Carmo (relator), Sebastião
Carlos Ranna de Macedo, Rodrigo Flávio Freire Farias
Chamoun e Sergio Manoel Nader Borges.
4.2. Conselheiros substitutos: João Luiz Cotta Lovatti (em
substituição) e Marco Antonio da Silva.
5. Membro do Ministério Público Especial de Contas: Luciano Vieira.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
Decisão 00014/2019-4
Processo: 05021/2018-1
Classiﬁcação: Prestação de Contas Mensal
Exercício: 2018
UG: PMVV - Prefeitura Municipal de Vila Velha
Relator: Rodrigo Coelho do Carmo
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Responsável: MAX FREITAS MAURO FILHO
PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL – PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA – MESES 01, 02 E 03 DE 2018 –
ARQUIVAR.
O EXMO. SR. RELATOR CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO:
RELATÓRIO
O presente feito cuida da omissão na remessa das Prestações de Contas Mensais, referentes aos meses de janeiro, fevereiro e março do exercício de 2018, da Prefeitura Municipal de Vila Velha, sob a responsabilidade do
Sr. Max Freitas Mauro Filho.
O interessado foi devidamente citado e notiﬁcado,
conforme sugerido pela área técnica – Decisão SEGEX
353/2018-4 (peça 05), para que no prazo de quinze dias
improrrogáveis apresentasse os esclarecimentos que entendesse cabíveis, bem como encaminhasse, por meio
do sistema CidadES, o cadastro de abertura e as Prestações de Contas referentes aos meses de janeiro, fevereiro e março, em atenção a Instrução Técnica Inicial nº
338/2018-1 (peça 02).
Em resposta aos Termos de Citação (peça 06) e Notiﬁcação (peça 07), o responsável comparece aos autos com
seus esclarecimentos e documentação – Defesa/Justiﬁcativa 910/2018-2 (peça 15) e Peças Complementares 12203/2018-8, 12204/2018-2 e 12205/2018-7 (peça
16,17 e 18).
O NCE – Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e
Economia, através da Instrução Técnica nº 132/2018-7
(peça 21), após veriﬁcar o sistema de dados CidadES deste Tribunal, constatou que até o dia 03/08/2018 não foi
encaminhado as Prestações de Contas Mensais, sendo
Terça-feira, 5 de fevereiro de 2019
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saneada somente a omissão relativa ao envio de cadastro de abertura. E ao ﬁnal sugeriu aplicação de multa e
expedição de nova notiﬁcação ao responsável.
Conforme se depreende do Despacho 48752/2018-9
(peça 24), retornaram os autos à área técnica para nova veriﬁcação quanto à remessa da prestação de contas faltantes.
A resposta veio por meio da Instrução Técnica 156/20182 (peça 26), que anexou comprovante extraído do Sistema CidadES, e até a data de 20/09/2018 da Prefeitura
de Vila Velha não havia enviado a esta Corte de Contas
as PCM relativas aos meses de janeiro, fevereiro e março
do ano em curso. Portanto, ratiﬁcava a proposta contida na Instrução Técnica 132/2018-7, relacionada à aplicação de multa e à expedição de nova notiﬁcação ao Prefeito, Sr. Max Freitas Mauro Filho.
Em voto 5271/2018-9 (peça 5271/2018-9) ﬁcou constatado que as Prestações de Contas de janeiro a março já
se haviam sido entregues e homologadas, sendo assim
submeteu a seguinte minuta, in verbis:
DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, DECIDEM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em Sessão Plenária, ante as razões expostas pelo relator, em:
DEIXAR DE APLICAR MULTA ao Sr. MAX FREITAS MAURO FILHO, Prefeito Municipal de Vila Velha, nos termos
do presente voto;
DEIXAR DE CITAR E NOTIFICAR o Sr. MAX FREITAS MAURO FILHO, em razão de que as Prestações de Conta Mensal referente aos meses de janeiro a março já foram entregues nesta Corte de Contas, encontrando homologa-

das;
ENCAMINHAR os autos para área técnica para instrução.
Submetida a matéria aos Conselheiros do Tribunal de
Contas do Estado do Espírito Santo reunidos na 37ª Sessão Ordinária, realizada em 23/10/2018, a supracitada
minuta foi aprovada à unanimidade, como indica a Decisão nº 2865/2018-4.
Em Instrução Técnica Conclusiva 4810/2018-7 (peça 33),
sugeriu o arquivamento, em face dos fatos e argumentos expostos, principalmente, a comprovação do cumprimento que ensejou o presente feito.
Nos termos regimentais, o Ministério Público Especial de
Contas manifesta-se, por meio do Parecer 5021/2018-1
(peça 37), da lavra do Procurador Luis Henrique Anastácio da Silva, em acordo com a Instrução Técnica Conclusiva, pugnando pelo arquivamento da Prestação de Contas Mensal.
CONCLUSÃO
Assim, VOTO, acompanhando a Área Técnica e o Ministério Público de Contas, pelo saneamento da omissão
de encaminhamento das Prestações de Contas Mensais,
referentes aos meses de janeiro, fevereiro e março do
exercício de 2018, da Prefeitura Municipal de Vila Velha, sob a responsabilidade do Sr. Max Freitas Mauro Filho, com seu posterior arquivamento, nos termos do art.
330, IV, do RITCEES.
RODRIGO COELHO DO CARMO
Conselheiro Relator

to Santo, reunidos em sessão Plenária, ante as razões expostas pelo relator, pelo:
1.1. ARQUIVAMENTO dos presentes autos, tendo em
vista os presentes autos estarem em conformidade com
a IN 39/2016 – Regulamenta a remessa ao Tribunal de
Contas do Estado do Espírito Santo, por meio do Sistema
CidadES, dos dados da abertura do exercício e da prestação de contas mensal das entidades municipais da administração direta e indireta;
1.2. DAR ciência ao interessado;
1.3. REMETER os autos ao Ministério Público de Contas,
após a confecção deste Acórdão nos termos do art. 62,
parágrafo único da LC 621/2012.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 29/01/2019 – 1ª Sessão Ordinária do
Plenário.
4. Especiﬁcação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (presidente), Rodrigo Coelho do Carmo (relator), Sebastião
Carlos Ranna de Macedo, Rodrigo Flávio Freire Farias
Chamoun e Sergio Manoel Nader Borges.
4.2. Conselheiros substitutos: João Luiz Cotta Lovatti (em
substituição) e Marco Antonio da Silva.
5. Membro do Ministério Público Especial de Contas: Luciano Vieira.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
Decisão 00015/2019-9

1. DELIBERAÇÃO:

Processo: 06604/2018-5

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, DECIDEM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espíri-

Classiﬁcação: Prestação de Contas Mensal

www.tce.es.gov.br
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Exercício: 2018
UG: PMVV - Prefeitura Municipal de Vila Velha
Relator: Rodrigo Coelho do Carmo
Responsável: MAX FREITAS MAURO FILHO
PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL – ABRIL, MAIO E JUNHO DO EXERCÍCIO DE 2018 – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO:
RELATÓRIO
Tratam os autos da omissão no encaminhamento das
Prestações de Contas Mensais referentes aos meses de
abril, maio e junho do exercício de 2018, pela Prefeitura Municipal de Vila Velha, sob a responsabilidade do Sr.
Max Freitas Mauro Filho, através do sistema CidadES.
Consultando o referido sistema, a Instrução Técnica Inicial (ITI) 454/2018-1 veriﬁcou que, após expirado o prazo para envio das mencionadas prestações de contas, foram expedidos termos de notiﬁcação.
O responsável foi devidamente citado, por meio do Termo
de Citação 846/2018-1 e notiﬁcado por meio do Termo
de Notiﬁcação 926/2018-1, da Decisão Segex 454/20181, para apresentar esclarecimentos que julgasse pertinentes, bem como os documentos necessários em razão
das ocorrências constantes da ITI 454/2018 e para encaminhar a esta corte de Contas as prestações de contas
mensais dos referidos meses (abril, maio e junho).
Por meio de Defesa/Justiﬁcativa 1150/2018-1, o responsável comparece aos autos pretendendo justiﬁcar o não
envio das contas em questão, e roga a este Tribunal que
seja o chefe do executivo isento de qualquer sanção legal.

Instada a se manifestar a unidade técnica por meio de
ITI nº 528/2018-1, sugeriu o não acolhimento das alegações e diante da continuidade da omissão, entendeu pela aplicação de multa e notiﬁcação para apresentação da
referida prestação de contas.
Analisando os argumentos trazidos pelo Responsável
proferi voto no sentido de acolher as razões do responsável entendendo que restaram demonstradas as diﬁculdades encontradas na Administração para o cumprimento do prazo estabelecido por esta Corte de Contas, bem
como, ﬁz ressaltar que em pesquisa junto a CidadES, veriﬁquei que as contas foram encaminhadas, com o que
fui acompanhado por meu pares gerando a Decisão TC
3149/2018.
Encaminhado os autos novamente a área técnica, esta
por meio de ITC nº 5032/2018 veriﬁcando o cumprimento da obrigação, sugeriu o arquivamento dos autos.
Nos termos regimentais, o MPC por meio de Parecer nº
6261/2018-7, da lavra do Procurador Heron Carlos Gomes de Oliveira, anuiu com os argumentos da área técnica ressalvando que não mais persistindo a omissão pugnou pelo arquivamento.
II- FUNDAMENTAÇÃO
A unidade técnica constatando a omissão no encaminhamento das Prestações de Contas dos meses de abril,
maio e junho (exercício 2018), pelo Município de Vila Velha, promoveu a notiﬁcação ao gestor nos moldes do RITCEES.
Compulsando os autos, analisando as justiﬁcativas do
responsável restou constatado que o mesmo não agiu
com má fé, tendo apresentado justiﬁcativas quanto ao
não envio da PCM dos referidos meses.
www.tce.es.gov.br

Entre as alegações, esclarece que no início do ano de
2017, identiﬁcou-se falta de pessoal no setor de contabilidade, além da inadequação do sistema de gestão
em uso, sistema esse fornecido por empresa sob o regime de contratação emergencial, que perdura por mais
de 20 (vinte) anos, inﬂuenciando no atraso acontecido.
Acrescenta que com a intenção de sanar a pendência, estão promovendo estudo para realização de concurso público visando preenchimento e renovação do pessoal da
Prefeitura, assim como, se encontra em curso procedimento licitatório para contratação de empresa que presta serviços de software.
Cabe ressaltar inclusive, que mediante consulta no sistema CidadES veriﬁcou-se informação de que o Município
de Vila Velha já encaminhou as prestações de contas até
o mês de junho/2018.
Diante dos fatos, acolho o opinamento da área técnica
e do MPC, informando que, mediante comprovação do
cumprimento da obrigação, sugerem o arquivamento do
feito.
Ante o exposto, VOTO no sentido de que o Plenário aprove a seguinte minuta de Acórdão que submeto à sua consideração.
RODRIGO COELHO DO CARMO
Conselheiro Relator
1. DELIBERAÇÃO:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, DECIDEM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão Plenária, ante as razões expostas pelo relator, em:
1.1. ARQUIVAR os presentes autos, com fundamento
art. 330, Incisos III e IV do Regimento Interno (ResoluTerça-feira, 5 de fevereiro de 2019
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ção TC 261/2013);
1.2. DAR conhecimento ao interessado;
1.3. REMETER os autos ao Ministério Público de Contas,
após a confecção desta Decisão nos termos do art. 62,
parágrafo único da LC 621/2012.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 29/01/2019 – 1ª Sessão Ordinária do
Plenário.
4. Especiﬁcação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (presidente), Rodrigo Coelho do Carmo (relator), Sebastião
Carlos Ranna de Macedo, Rodrigo Flávio Freire Farias
Chamoun e Sergio Manoel Nader Borges.
4.2. Conselheiros substitutos: João Luiz Cotta Lovatti (em
substituição) e Marco Antonio da Silva.
5. Membro do Ministério Público Especial de Contas: Luciano Vieira.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
Decisão 00017/2019-8
Processo: 09093/2018-2
Classiﬁcação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
UG: PMC - Prefeitura Municipal de Cariacica
Relator: João Luiz Cotta Lovatti
Responsável: GERALDO LUZIA DE OLIVEIRA JUNIOR, ELIZA COELHO DE OLIVEIRA VALVASSORI, CELIS GOMES DOS
SANTOS, ELCIMAR MACHADO DE FARIA
Representante: SALVADOR ENGENHARIA LTDA

Procuradores: LUIZ ALFREDO PRETTI (OAB: 8788-ES),
RODRIGO OLIOZA GONZALEZ (OAB: 26599-ES)

Foi desclassiﬁcado indevidamente em razão de proposta inexequível

REPRESENTAÇÃO EM FACE DA PREFEITURA MUNICIPAL
DE CARIACICA – INDEFERIR CAUTELAR – OITIVA DAS
PARTES – RITO ORDINÁRIO – RATIFICAR DECISÃO MONOCRÁTICA 01962/2018-1.
O SR. CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI:

Os autos foram encaminhados para a SecexEngenharia
que elaborou a Manifestação Técnica nº 01929/2018-9
opinando pelo conhecimento da representação, suspender cautelarmente qualquer ato relacionado ou contrato
decorrente da Concorrência Pública nº 12/2018 e notiﬁcação da autoridade competente.

RELATÓRIO

FUNDAMENTAÇÃO

Considerando o Ato Convocatório Nº 001, de 16 de janeiro de 2019, publicado no Diário Oﬁcial de Contas no dia
18 de janeiro do corrente exercício;

Veriﬁco que estão presentes os requisitos/pressupostos
de admissibilidade da presente representação, insertos
nos arts. 184 e 177 c/c 186, parágrafo único do Regimento Interno desta Corte de Contas, in verbis:

Considerando a Decisão Monocrática Nº 01962/2018-1,
publicada no Diário Oﬁcial de Contas no dia 20/12/2018,
exarada pelo Exmo. Conselheiro Titular, Domingos Augusto Taufner, indeferindo a medida cautelar pleiteada,
nos termos a seguir, que ora submeto para ﬁns de ratiﬁcação:.
Trata o presente processo de Representação com pedido liminar, em face da Prefeitura Municipal de Cariacica, tendo em vista supostas irregularidades ocorridas durante o Edital de Concorrência Pública nº 012/2018 que
tem como objeto contratação de empresa para execução
de serviços no Sistema de Iluminação Pública do Município de Cariacica, compreendendo a expansão, revitalização e melhoria no sistema de iluminação pública em
avenidas, ruas, travessias, vielas, becos, escadarias, praças, passeios, parques, áreas esportivas (campo de futebol), fachadas, faixas de pedestres, trevos, pontes e viadutos, com o fornecimento total de materiais e mão-de-obra por lote.
Alegou o Representante:
www.tce.es.gov.br

Art. 177. São requisitos de admissibilidade de denúncia
sobre matéria de competência do Tribunal:
I – ser redigida com clareza;
II – conter informações sobre o fato, a autoria, as circunstâncias e os elementos de convicção;
III - estar acompanhada de indício de prova;
IV – se pessoa natural, conter o nome completo, qualiﬁcação e endereço do denunciante;
V – se pessoa jurídica, prova de sua existência, e comprovação de que os signatários têm habilitação para representá-la.
§ 1º A denúncia não será conhecida quando não observados os requisitos de admissibilidade previstos neste
artigo.
§ 2º Caberá ao Relator o juízo de admissibilidade da denúncia.
§ 3º Na hipótese de não conhecimento, a decisão deverá
ser submetida ao Plenário.
Terça-feira, 5 de fevereiro de 2019
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§ 4º Comprovada, pelo Tribunal, a má fé do denunciante, o fato será comunicado ao Ministério Público para as
medidas legais cabíveis.

execução dos serviços de manutenção do sistema de iluminação pública do Município e possuí vigência até o dia
12 de janeiro de 2019.

DETERMINO o prosseguimento do feito no rito ordinário.

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

O fato de se ter um contrato emergencial com vigência
até o dia 12 de janeiro de 2019 não assegura que a população ﬁcará amparada após esse período com a possível
paralização da Concorrência Pública nº 12/2018.

Ante todo o exposto, VOTO para que seja adotada a deliberação que ora submeto à apreciação deste Colegiado.

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

Uma possível suspensão da Concorrência Pública nº
12/2018 poderia causar maiores prejuízos ao interesse
público que a sua continuidade, já que se trata de serviços de sistema de iluminação pública, serviço este que,
se paralisado pode causar um prejuízo ainda maior à população do Município. Estamos assim, diante do periculum in mora inverso, motivo pelo qual a medida cautelar
não deve ser concedida.

Assim, diante da presença dos requisitos e pressupostos
de admissibilidade, decido pelo recebimento da presente representação.
Em acordo com o que estabelece o inciso X, do art. 71
da CF/88, o Tribunal de Contas tem o poder de sustar a
execução de atos. Assim também estabelece o inciso XI
da CE/89.
Para que seja concedida uma medida suspensiva de determinado procedimento, se faz necessário a presença
de dois requisitos, quais sejam: fumus boni iuris e periculum in mora.
Alegou o Representante que foi desclassiﬁcado indevidamente em razão de proposta inexequível.
Importante aqui destacar que os serviços de distribuição
de energia elétrica caracterizam-se como serviços essenciais de acordo com a Lei 7.723/1989. Uma possível paralização da referida Concorrência Pública poderia colocar em perigo iminente a sobrevivência, a saúde e/ou a
segurança da população.
Conforme a informação da equipe técnica desta Corte de
Contas o Município tem hoje o contrato emergencial nº
101/2018, cujo objeto é a contratação de empresa para

Ante todo o exposto, divirjo do entendimento da equipe
técnica e decido:
1. DECISÃO
CONHECER a presente representação tendo em vista a
presença dos requisitos de admissibilidade previstos nos
artigos 184 e 177 c/c 186 do Regimento Interno desta
Corte de Contas.
2. INDEFERIR a medida cautelar pleiteada tendo em vista a possibilidade de periculum in mora inverso.
3. DETERMINAR a OITIVA DAS PARTES, preferencialmente por meio eletrônico, dos Srs. Eliza Coelho de Oliveira Valvassori – Presidente da CPL, Elcimar Machado
de Faria – Engenheiro e Membro da CPL, Célis Gomes
dos Santos – Engenheiro Eletricista da SEMINFRA, para
que no prazo de 10 (dez) dias se pronunciem quanto a
decisão, de acordo com o disposto no artigo 307, §3º do
Regimento Interno desta Corte de Contas.
www.tce.es.gov.br

5.Dar ciência ao representante do teor desta decisão.

JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Conselheiro em Substituição
1. DELIBERAÇÃO:
Vistos, relatados e discutidos estes autos, DECIDEM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão Plenária, ante as razões expostas pelo Conselheiro em Substituição, por:
1.1. RATIFICAR a Decisão Nº 01962/2018, exarada monocraticamente pelo Conselheiro Titular, submetendo
ao referendo deste Colegiado, de acordo com o parágrafo único do art. 376 do Regimento Interno c/c art. 124 §
único da Lei Complementar 621/2012.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 29/01/2019 – 1ª Sessão Ordinária do
Plenário.
4. Especiﬁcação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (presidente), Sebastião Carlos Ranna de Macedo, Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, Sergio Manoel Nader Borges
e Rodrigo Coelho do Carmo.
4.2. Conselheiros substitutos: João Luiz Cotta Lovatti (em
substituição/relator) e Marco Antonio da Silva.
5. Membro do Ministério Público Especial de Contas: Luciano Vieira.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Terça-feira, 5 de fevereiro de 2019
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Presidente
Decisão 00018/2019-2
Processo: 09794/2018-6
Classiﬁcação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
UG: PMC - Prefeitura Municipal de Cariacica
Relator: João Luiz Cotta Lovatti
Responsável: RODRIGO MAGNAGO DE HOLLANDA CAVALCANTE, JORGE AUGUSTO BARCELOS MEIRELES, MICHEL JOSE DA SILVA
Representante: HIPARC GEOTECNOLOGIA, PROJETOS E
AEROLEVANTAMENTOS LTDA
REPRESENTAÇÃO EM FACE DA PREFEITURA MUNICIPAL
DE CARIACICA – INDEFERIR CAUTELAR – OITIVA DAS
PARTES – RITO ORDINÁRIO – RATIFICAR DECISÃO MONOCRÁTICA 01967/2018-4.
O SR. CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI:
RELATÓRIO
Considerando o Ato Convocatório Nº 001, de 16 de janeiro de 2019, publicado no Diário Oﬁcial de Contas no dia
18 de janeiro do corrente exercício;
Considerando a Decisão Monocrática Nº 01967/2018-4,
publicada no Diário Oﬁcial de Contas no dia 21/12/2018,
exarada pelo Exmo. Conselheiro Titular, Domingos Augusto Taufner, indeferindo a medida cautelar pleiteada,
nos termos a seguir, que ora submeto para ﬁns de ratiﬁcação:
Trata o presente processo de Representação com pedido liminar, em face da Prefeitura Municipal de Cariacica, tendo em vista supostas irregularidades praticadas

no Pregão Presencial nº 001/2018 que tem como objeto
contratação registro de preços para provável aquisição
de sistema informatizado de base cartográﬁca e cadastro técnico atualizado.

I – ser redigida com clareza;

Alegou o Representante:

IV – se pessoa natural, conter o nome completo, qualiﬁcação e endereço do denunciante;

Que foi desclassiﬁcada indevidamente na prova de conceito;
Alega que houve tratamento favorável à empresa BP Tecnologia, pois esta acompanhou a prova de conceito da
empresa Hiparc e posteriormente foi avaliada segundo
os mesmos 22 itens cobrados desta empresa, o que teria
lhe dado condições de se preparar já sabendo quais itens
precisaria atender.
Aﬁrma que a empresa BP Tecnologia não poderia ter sido classiﬁcada por não cumprir diversas exigências do
edital.

II – conter informações sobre o fato, a autoria, as circunstâncias e os elementos de convicção;
III - estar acompanhada de indício de prova;

V – se pessoa jurídica, prova de sua existência, e comprovação de que os signatários têm habilitação para representá-la.
§ 1º A denúncia não será conhecida quando não observados os requisitos de admissibilidade previstos neste
artigo.
§ 2º Caberá ao Relator o juízo de admissibilidade da denúncia.
§ 3º Na hipótese de não conhecimento, a decisão deverá
ser submetida ao Plenário.

Alega que a equipe técnica que elaborou o Termo de Referência não era composta por nenhum engenheiro cartógrafo e/ou agrimensor.

§ 4º Comprovada, pelo Tribunal, a má fé do denunciante, o fato será comunicado ao Ministério Público para as
medidas legais cabíveis.

Os autos foram encaminhados para o Núcleo de Controle Externo de Tecnologia da Informação e Comunicação –
NTI que elaborou a Manifestação Técnica nº 01932/20181 opinando pelo conhecimento da representação, não
conceder medida cautelar e oitiva das partes.

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

FUNDAMENTAÇÃO
Veriﬁco que estão presentes os requisitos/pressupostos
de admissibilidade da presente representação, insertos
nos arts. 184 e 177 c/c 186, parágrafo único do Regimento Interno desta Corte de Contas, in verbis:
Art. 177. São requisitos de admissibilidade de denúncia
sobre matéria de competência do Tribunal:
www.tce.es.gov.br

Art.186. Aplicam-se às representações previstas nesta
subseção, no que couber, as normas relativas à denúncia.
Assim, diante da presença dos requisitos e pressupostos
de admissibilidade, decido pelo recebimento da presente representação.
Em acordo com o que estabelece o inciso X, do art. 71
da CF/88, o Tribunal de Contas tem o poder de sustar a
Terça-feira, 5 de fevereiro de 2019
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execução de atos. Assim também estabelece o inciso XI
da CE/89.
Para que seja concedida uma medida suspensiva de determinado procedimento, se faz necessário a presença
de dois requisitos, quais sejam: fumus boni iuris e periculum in mora.
Importante destacar que a referida licitação já foi objeto
de análise desta Corte de Contas através do Processo TC
2766/2018 em que a representação foi julgada improcedente tendo em vista que todas as irregularidades foram
afastadas, conforme Acórdão nº 0945/2018-6.
O Representante em momento nenhum informou que
há risco de lesão ao erário. De acordo com o Acórdão nº
0945/2016-6 o fato de não haver questionamento sobre
a pesquisa de preço afasta o suposto prejuízo ao erário.
Em relação a inclusão da coluna “Resultado Esperado”
na lista de itens a serem avaliados na prova de conceito, não parece ter havido inclusão de novos requisitos,
a representante apenas apresentou um exemplo do que
estaria disposto nessa nova coluna, mas apresentou em
uma redação ilegível e não diz de que forma esses resultados esperados divergem da coluna “Descrição” e não
apresentou o nexo deste fato com a sua desclassiﬁcação.
Em relação ao favorecimento à empresa BP Tecnologia
não ﬁcou evidente tal fato.
Sobre a alegação de que a empresa vencedora não atendeu aos requisitos do Edital e sobre a ausência de engenheiro na equipe técnica, apesar de a Representante
narrar os fatos ela não apresenta documentos comprobatórios.
Ressalto ainda que através de consulta ao sítio eletrônico da Prefeitura Municipal de Cariacica foi constatado

que o Pregão Eletrônico 0001/2018 já foi concluído, fazendo com que assim esteja ausente o periculum in mora.
Ante os fundamentos acima expostos, não veriﬁco a presença dos requisitos autorizadores da medida cautelar
(fumus boni iuris e periculum in mora), motivo pelo qual
deixo de conceder a medida cautelar pleiteada.
Ante todo o exposto, acompanho o entendimento da
equipe técnica e decido:
DECISÃO
1. CONHECER a presente representação tendo em vista a presença dos requisitos de admissibilidade previstos
nos artigos 184 e 177 c/c 186 do Regimento Interno desta Corte de Contas.
2. INDEFERIR a medida cautelar pleiteada tendo em vista a ausência dos requisitos autorizadores.
3. DETERMINAR a OITIVA DAS PARTES, preferencialmente por meio eletrônico, dos Srs. Jorge Augusto Barcelos Meireles – Pregoeiro, Rodrigo Magnago de Hollanda Cavalcante – Secretário de Gestão e Planejamento da
Prefeitura de Cariacica, Michel José da Silva – Subsecretário de Tecnologia da Informação, para que no prazo de
10 (dez) dias se pronunciem quanto a decisão, de acordo
com o disposto no artigo 307, §3º do Regimento Interno
desta Corte de Contas.
4. DETERMINO o prosseguimento do feito no rito ordinário.
5. Dar ciência ao representante do teor desta decisão.
Ante todo o exposto, VOTO para que seja adotada a deliberação que ora submeto à apreciação deste Colegiado.
JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
www.tce.es.gov.br

Conselheiro em Substituição
1. DELIBERAÇÃO:
Vistos, relatados e discutidos estes autos, DECIDEM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão Plenária, ante as razões expostas pelo Conselheiro em Substituição, por:
1.1. RATIFICAR a Decisão Nº 01967/2018-4, exarada monocraticamente pelo Conselheiro Titular, submetendo
ao referendo deste Colegiado, de acordo com o parágrafo único do art. 376 do Regimento Interno c/c art. 124 §
único da Lei Complementar 621/2012.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 29/01/2019 – 1ª Sessão Ordinária do
Plenário.
4. Especiﬁcação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (presidente), Sebastião Carlos Ranna de Macedo, Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, Sergio Manoel Nader Borges
e Rodrigo Coelho do Carmo.
4.2. Conselheiros substitutos: João Luiz Cotta Lovatti (em
substituição/relator) e Marco Antonio da Silva.
5. Membro do Ministério Público Especial de Contas: Luciano Vieira.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
Decisão 00019/2019-7
(Essa Decisão encontra-se disponível na íntegra, inclusive com suas ﬁguras e tabelas, no sistema de Consulta
Processual, no endereço eletrônico www.tce.es.gov.br)
Processo: 00518/2019-1
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Classiﬁcação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
UG: PMC - Prefeitura Municipal de Cariacica
Relator: João Luiz Cotta Lovatti
Responsável: MARY LUCY GOMES DE SOUZA, CLAUDIO
MENDONCA DA SILVA, DENISE MACHADO JACINTO
Representante: WELLINGHTON NASCIMENTO DE LIMA
REPRESENTAÇÃO EM FACE DA PREFEITURA MUNICIPAL
CARIACICA – CONHECER – INDEFERIR CAUTELAR – RITO
ORDINÁRIO – ENCAMINHAR À SEGEX – CIÊNCIA AO REPRESENTANTE.
O SR. CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI:
RELATÓRIO
Trata-se de Representação formulada pelo vereador do
Município de Cariacica Wellington Nascimento de Lima
onde este relata indícios de prática de atos de gestão ilegais, ilegítimos e antieconômicos veriﬁcados no Contrato nº 006/2015, ﬁrmado entre a Prefeitura Municipal e
empresa Artcom Comunicação e Design Ltda., cujo objeto refere-se à prestação de serviços de publicidade e, ao
ﬁnal, o representante pede a suspensão do referido instrumento contratual.
Os autos foram encaminhados para a Secretaria de Controle Externo de Fiscalização Não Especializadas – SecexMeios para análise e manifestação, a qual, consubstanciada na Manifestação Técnica nº 01936/2018-9, traçou
o seguinte quadro preliminar:
O que instigou o representante a noticiar a suposta irregularidade foi o fato de, nos dias 30 e 31 de maio de
2018, terem sido veiculadas matérias de página inteira

em jornal de grande circulação no Estado, objetivando
a propaganda da execução de obras no município (dia
30/5) e acerca de investimentos supostamente previstos
para a educação em 2018 (dia 31/5).
Após requerer informações junto à Superintendente de
Comunicação acerca dos gastos com as referidas propagandas, obteve resposta de que o valor gasto pelo município foi de R$ 321.200 (trezentos e vinte e um mil e duzentos reais), o que chamou atenção do representante
por se tratar de valor maior do que a somatória dos valores destinados a programas assistenciais do município.
Ato contínuo, veriﬁcou o representante que o objeto do
contrato nº 06/2015 é:
Planejamento, conceituação, concepção, criação, execução interna, intermediação, supervisão da execução externa, compra de mídia e a distribuição de publicidade,
com o intuito de atender ao PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE E O DIREITO À INFORMAÇÃO, de promover os serviços, difundir ideias, princípios, iniciativas ou instituições
ou de informar o público em geral, (Resumo do objeto
do Contrato nº. 006/2015). (Grifo na citação do representante)
Identiﬁcou o representante que tal contrato vem sendo
aditivado e prorrogado sucessivamente, sob o pretexto
de tal prestação de serviços ser de natureza contínua,
sendo que os serviços de publicidade (propaganda) institucional não possuem caráter essencial à Administração Pública.
Dessa forma, ao considerar o volume total de gastos com
a execução do Contrato nº 06/2015 até 15/3/2018, num
somatório de R$ 5.842.970,27 (cinco milhões oitocentos
e quarenta e dois mil novecentos e setenta reais e vinwww.tce.es.gov.br

te e sete centavos), valor identiﬁcado e informado pelo
próprio representante, destacou este acerca da antieconomicidade do contrato, argumentando quanto à essencialidade e continuidade em face das necessidades básicas do município.
Aduz o representante que tais recursos fariam enorme
diferença se aplicados em outras áreas extremamente
carentes de investimentos, citando como exemplo o caso da rede municipal de atenção primária em saúde, que
careceriam de reformas e manutenção nas diversas unidades básicas espalhadas pelo município.
De acordo com o representante, a justiﬁcativa do gestor
para a ausência de mais investimentos nas áreas de infraestrutura, saúde pública, educação, segurança e valorização dos servidores, está no fato de a arrecadação
municipal ter diminuído consideravelmente nos últimos
anos.
Alegou o representante, ainda, que o fato de o gestor efetuar gastos para cumprir o objeto do contrato nº
06/2015, que diz respeito, segundo ele, à propaganda
institucional dos programas de governo do município,
seria incoerente, considerando que a queda na receita
do município repercutiu em queda nos investimentos em
áreas essenciais como educação, saúde e infraestrutura
básica, o que inevitavelmente demonstraria a antieconomicidade do contrato em questão, além da violação,
principalmente, aos princípios da moralidade e eﬁciência
da Administração Pública.
Para reforçar a tese da antieconomicidade do Contrato nº 06/2015, o representante traça um paralelo entre o princípio da publicidade dos atos administrativos
e a mera propaganda institucional, juntamente com o
direito ao acesso à informação, estabelecido pela lei nº
Terça-feira, 5 de fevereiro de 2019
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12.527/2011.
Dessa forma, o representante assinala que a propaganda institucional seria a mera promoção dos atos administrativos e feriria o princípio da moralidade devido ao caráter não essencial do gasto, haja vista que o atendimento ao princípio da publicidade se daria pela disponibilização de todas as informações inerentes aos atos administrativos no portal da transparência e nas publicações oﬁciais, concluindo assim ser desnecessária a contratação
para a mera propaganda institucional, além de ilegais as
prorrogações contratuais ocorridas.
Finalmente, identiﬁcou-se que o indício de irregularidade
apontado pelo representante seria a prorrogação contratual indevida do Contrato nº 06/2015, em violação ao
art. 57, II, da lei nº 8.666/93, por se tratar de serviço não
essencial à manutenção do exercício das atividades da
Administração Municipal, portanto não podendo ser caracterizado como contínuo.
Ainda nos termos da Manifestação Técnica 1936/2018,
a análise realizada pela SecexMeios atesta o preenchimento dos requisitos de admissibilidade da Representação com fulcro no art. 99, § 1º, IV da LOTCEES, c/c os
arts. 181 e 182, IV do RITCEES e a instrui nos seguintes
termos:
IV – ANÁLISE PRÉVIA DOS FATOS
Veriﬁcou-se nos dados disponíveis na plataforma CidadES, no portal de internet desta Corte, que houve queda de receita no município de Cariacica, conforme gráﬁco abaixo:

receitas públicas diagnosticou, no Relatório de Auditoria
de Receitas nº 0016/2016-9, que para evitar perda de receitas o Município teria que cumprir diretrizes no sentido
de elidir os seguintes achados:
Ausência de revisão da planta genérica de valores;
Ausência de atribuições legais aos cargos da Administração Tributária;
Não provimento da carreira especíﬁca de ﬁscalização tributária prevista em lei;

Figura 5
INSERIR FIGURA
Figura 6
INSERIR FIGURA
Figura 7
INSERIR FIGURA
Figura 8

Não priorização de recursos à administração tributária;

INSERIR FIGURA

Inexistência de previsão orçamentária estabelecendo recursos especíﬁcos para a Administração Tributária;

Com efeito, baseando-se nos relatos do representante e
veriﬁcando-se informações do banco de dados desta Corte, nota-se nos gráﬁcos de evolução dos investimentos
em educação e saúde que houve signiﬁcativa redução
nos investimentos, considerados os últimos 4 exercícios
ﬁnanceiros, em especial na área da saúde.

Registro irregular da execução de despesas com a administração tributária;
Irregularidades no planejamento das ﬁscalizações; e
Ausência de informações de cartórios de registro de imóveis acerca das transmissões lavradas no município.
Destarte, constatou-se que a queda de receitas no município de Cariacica foi prevista e as possíveis causas diagnosticadas de antemão. Abaixo está demonstrada a receita total arrecadada pelo município até outubro de
2018 e despesas liquidadas:
Figura 2
INSERIR FIGURA
Figura 3
INSERIR FIGURA

INSERIR FIGURA

Constatou-se, também, por conseguinte, uma variação
nos valores investidos em saúde e educação, conforme
nos gráﬁcos abaixo:

A equipe de ﬁscalização deste TCEES especializada em

Figura 4

Figura 1

INSERIR FIGURA
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V – DOS PRESSUPOSTOS CAUTELARES
Identiﬁcou-se no documento intitulado “notícia de fato”,
inserido como a petição inicial da presente representação, um pedido cautelar de “... suspensão da execução
do Contrato nº 006/2015 (e demais aditivos)” formulado
informalmente, tendo inclusive o representante de modo
genérico, no corpo do texto, apresentado elementos numa tentativa de demonstrar a presença dos pressupostos
autorizadores para a concessão da medida cautelar, ou
seja, o fumus boni juris e o periculum in mora.
Considerando a missão institucional desta Corte de Contas, bem como o princípio processual da instrumentalidade das formas, imperativo que seja procedida uma análise sobre os argumentos que compõem o pedido cautelar
acerca do fato apresentado, a ﬁm de se tornar efetiva a
atuação jurisdicional desta Corte.
Terça-feira, 5 de fevereiro de 2019
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O representante noticiou que o contrato nº 06/2015 fora
prorrogado sucessivas vezes sem amparo legal, pelo fato de o objeto ter sido considerado equivocadamente como serviço contínuo, quando na realidade não possuiria
o caráter da essencialidade para que pudesse ser considerado como tal.
De fato, o serviço diz respeito à contratação de empresa
para execução do objeto, que se trata de “serviços de publicidade, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integradamente que tenham por objetivo o estudo, o planejamento, a conceituação, a concepção, a criação, a execução interna, a intermediação e a supervisão
da execução externa, a compra de mídia e a distribuição
de publicidade, com o intuito de atender ao princípio da
publicidade e ao direito à informação, de promover os
serviços, de difundir ideias, princípios, iniciativas ou instituições ou de informar o público em geral”.
O referido contrato passou a vigorar a partir de
13/1/2015, com um valor global de R$ 4.000.000,00
(quatro milhões de reais), tendo recebido um acréscimo
de 23% por ocasião do 1º Termo Aditivo, em 22/12/2015,
passando ao valor de R$ 4.920.000,00 (quatro milhões
novecentos e vinte mil reais).
O 2º Termo Aditivo, em 11/1/2016, além de prorrogar a
execução por mais 12 meses, a partir de 13/1/2016, promoveu também um decréscimo de 18,70% no valor global, ou seja, R$ 920.000,00 (novecentos e vinte mil reais), voltando a ser R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de
reais).
O 3º Termo Aditivo, em 12/1/2017, além de prorrogar
a vigência contratual por mais 12 meses, a partir de
13/1/2017, promoveu um decréscimo de 20,4975% no
valor global, ou seja, R$ 819.900,00 (oitocentos e deze-

nove mil e novecentos reais), reduzindo o total para R$
3.180.100,00 (três milhões cento e oitenta mil e cem reais).
O 4º Termo Aditivo, em 12/1/2018, prorrogou a vigência contratual por mais 12 meses, a partir de 13/1/2018,
e manteve o valor global em R$ 3.180.100 (três milhões
cento e oitenta mil e cem reais).
Identiﬁcou-se junto ao Portal da Transparência do município de Cariacica que os valores pagos em decorrência da execução do referido contrato foram os seguintes:
R$ 3.595.452,83 em 2015;
R$ 1.932.054,62 em 2016;
R$ 2.340.773,65 em 2017; e
R$ 1.784.910,52 até novembro de 2018.
Depreende-se das informações obtidas que as despesas
pagas com o contrato objeto desta representação totalizaram R$ 9.653.191,62 (nove milhões seiscentos e cinquenta e três mil cento e noventa e um reais e sessenta
e dois centavos) até novembro de 2018.

outubro de 2018 o valor de R$ 38.702.118,34 (trinta e
oito milhões setecentos e dois mil cento e dezoito reais
e trinta e quatro centavos), representando 13,58% da
receita, portanto, abaixo do limite mínimo constitucional para despesas em saúde, que é de 15% da receita,
com tendência ao descumprimento do limite até o ﬁm do
exercício ﬁnanceiro.
O valor gasto com o Contrato nº 06/2015 até novembro
de 2018, ou seja, R$ 1.784.910,52 (um milhão setecentos
e oitenta e quatro mil novecentos e dez reais e cinquenta
e dois centavos) representam 4,6119% do total das despesas com saúde até outubro de 2018.
Prorrogações não encontram amparo legal quando faltam as seguintes características: a) da continuidade, ou
seja, da permanência, não interrupção, conﬁgurando atividade rotineira de um órgão; e b) da essencialidade do
serviço para a continuidade das atividades da Administração Pública, de forma a não comprometer gravemente o cumprimento da missão institucional do órgão ou a
integridade do patrimônio público.

O total de gastos com o Contrato nº 06/2015 representou, até o momento, 0,4078% da receita arrecadada pelo município até outubro de 2018, ou seja, no mesmo período da vigência contratual.

No que tange à publicidade, o Tribunal de Contas de Minas Gerais entende que os serviços de publicidade legal
teriam natureza de serviços contínuos, não podendo sofrer solução de continuidade, face à necessidade da publicidade dos atos administrativos e das normas jurídicas, para assegurar a produção de seus efeitos, como
condição de eﬁcácia e, ainda, em respeito ao princípio
da transparência. Nos demais casos de publicidade institucional, ou seja, mera propaganda para divulgação ou
anúncio de programas de governo, a Administração deve
observar a regra geral de duração dos contratos e vincular a vigência ao respectivo crédito orçamentário:

No exercício de 2018 o município investiu na saúde até

EMENTA: CONSULTA – CÂMARA MUNICIPAL – 1) CON-

A receita municipal no mesmo período, ou seja, de 2015
a 2018 foi a seguinte:
R$ 618.433.433,85 em 2015;
R$ 622.355.508,18 em 2016;
R$ 588.399.502,37 em 2017; e
R$ 537.722.909,41 até outubro de 2018.

www.tce.es.gov.br
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TRATO DE PUBLICIDADE DE ATOS OFICIAIS – SERVIÇO DE
NATUREZA CONTINUADA – NECESSIDADE PÚBLICA PERMANENTE – VIGÊNCIA CONTRATUAL NOS TERMOS DO
INCISO II DO ART. 57 DA LEI N. 8.666/93 – 2) CONTRATO DE PUBLICIDADE COM AGÊNCIA DE PROPAGANDA –
NÃO ENQUADRAMENTO COMO SERVIÇO DE NATUREZA
CONTINUADA – VIGÊNCIA CONTRATUAL NOS TERMOS
DO CAPUT DO ART. 57 DA LEI N. 8.666/93 – 3) NEM TODO SERVIÇO CONTÍNUO É, NECESSARIAMENTE, ESSENCIAL.
1) os serviços de publicidade de atos oﬁciais, de natureza administrativa ou legal, tais como, leis, atos normativos, atos de pessoal, publicidade de licitações e contratos, podem ser incluídos no rol dos serviços de natureza contínua.
2) os contratos de publicidade institucional de programas, obras, serviços e campanhas de orientação social
ou de caráter informativo com agências de publicidade
não são contratos que possam ser considerados de natureza contínua, devendo observância à regra prescrita pelo caput do art. 57 da Lei n. 8.666/93.
3) nem todo serviço contínuo, de que trata a Lei n.
8.666/93, é, necessariamente, essencial.

ra o fato de que a natureza contínua de um serviço não
pode ser deﬁnida de forma genérica. Deve-se, isso sim,
atentar para as peculiaridades de cada situação examinada.
29. Na realidade, o que caracteriza o caráter contínuo de
um determinado serviço é sua essencialidade para assegurar a integridade do patrimônio público de forma rotineira e permanente ou para manter o funcionamento
das atividades ﬁnalísticas do ente administrativo, de modo que sua interrupção possa comprometer a prestação
de um serviço público ou o cumprimento da missão institucional.
(TCU. Acórdão n° 132/2008 – Segunda Câmara. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. Data do julgamento:
12/02/2008).
Tal entendimento foi reforçado no Acórdão 4614/2008 Segunda Câmara do TCU, o qual apreciou especiﬁcamente acerca da prorrogação de contratos de serviços de publicidade, concluindo que a continuidade deve ser veriﬁcada no caso concreto, observando-se as competências
especíﬁcas do órgão contratante:

A jurisprudência do TCU tem consolidado o entendimento de que a natureza contínua de um serviço não pode
ser deﬁnida de forma genérica. Nesse sentido, importa
transcrever o fragmento abaixo, depreendido do Acórdão 132/2008 – Segunda Câmara:

24. Enﬁm, outra falta apontada pela unidade técnica
consistiria na possibilidade de o contrato ser sucessivamente prorrogado até o limite de sessenta meses, com
fundamento no art. 57, inciso II, da Lei nº 8.666, de 21
de junho de 1993, em desacordo com determinação efetivada ao Confea por este Tribunal mediante Acórdão
1386/2005 – Plenário, ante o entendimento de que a
prestação de serviços de publicidade não tem natureza
contínua.

28. Sem pretender reabrir a discussão das conclusões
obtidas naqueles casos concretos, chamo a atenção pa-

25. Quanto a este aspecto, ressalto posicionamento já
adotado pelo Plenário do TCU no sentido de que a natu-

(Consulta n. 839.016, Rel. Cons. Wanderley Ávila,
25.06.14)
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reza de um serviço, se executado de forma contínua ou
não, não pode ser deﬁnida de forma genérica, e sim vinculada às características e às necessidades do órgão ou
entidade contratante. Isso se aplica às ações de publicidade: a sua deﬁnição como serviço de caráter contínuo
deverá ser efetivada a partir da análise de cada caso concreto. Nesse enfoque, cito os Acórdãos 35/2000 – Plenário e 132/2008 - 2ª Câmara.
26. Ao analisar o objeto da licitação [...] e, a partir da percepção da natureza da entidade [...] e do detalhamento
dos serviços de publicidade e mídia que são desenvolvidas ao longo do ano, veriﬁco que tais ações se revestem
do caráter de continuidade para o Confea.
27. Ressalto que na ocasião em que foi prolatada a referida determinação não foi efetivada análise especíﬁca
acerca da necessidade daqueles serviços para aquela entidade, se de forma permanente ou esporádica. A análise
realizada naquele caso concreto foi pontual e abrangeu a
questão das prorrogações contratuais então realizadas à
revelia das prescrições editalícias.
Para a análise dos contratos de serviços de publicidade e
propaganda, cabe diferenciar as quatro espécies de publicidade governamental, conforme Instrução Normativa
07/2014 da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República:
Art. 3º As espécies de publicidade de que trata o art. 3º,
inciso V, alíneas “a” a “d”, do Decreto nº 6.555/2008 são
conceituadas como segue:
I - Publicidade Institucional: destina-se a posicionar e
fortalecer as instituições, prestar contas de atos, obras,
programas, serviços, metas e resultados das ações do
Poder Executivo Federal, com o objetivo de atender ao
Terça-feira, 5 de fevereiro de 2019
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princípio da publicidade e de estimular a participação
da sociedade no debate, no controle e na formulação de
políticas públicas e de promover o Brasil no exterior;
II - Publicidade de Utilidade Pública: destina-se a divulgar temas de interesse social e apresenta comando de
ação objetivo, claro e de fácil entendimento, com o objetivo de informar, educar, orientar, mobilizar, prevenir ou
alertar a população para a adoção de comportamentos
que gerem benefícios individuais e/ou coletivos;
III - Publicidade Mercadológica: destina-se a alavancar
vendas ou promover produtos e serviços no mercado;
IV - Publicidade Legal: destina-se a divulgar de balanços,
atas, editais, decisões, avisos e de outras informações
dos órgãos e entidades do Poder Executivo Federal, com
o objetivo de atender a prescrições legais.
Pelas informações disponibilizadas no Portal da Transparência do município de Cariacica, bem como pelo objeto
descrito no Contrato nº 06/2015, conclui-se presente o
fumus boni juris, ou seja, aﬁgura-se presente o indício de
irregularidade nas prorrogações contratuais.

Os indícios de prática de atos de gestão ilegais, ilegítimos
e antieconômicos veriﬁcados no Contrato nº. 006/2015
e apresentados pelo representante aparentam guardar
verossimilhança diante do conteúdo da análise técnica
preliminar realizada pela SecexMeios.
A peça técnica intitulada “Análise Prévia dos Fatos” demonstra a evolução negativa nas receitas municipais a
partir de 2014, com reﬂexo nas despesas, especialmente naquelas destinadas à saúde e educação, tendo como
pano de fundo a manutenção de contrato de prestação
de serviços de publicidade com veiculação de matérias
de página inteira em jornal de grande circulação no Estado, objetivando a propaganda da execução de obras no
município e acerca de investimentos supostamente previstos para a educação em 2018.
No período compreendido entre janeiro/2015 e novembro/2018 despenderam-se valores equivalente a
R$ 9.653.191,62 (nove milhões seiscentos e cinquenta e
três mil cento e noventa e um reais e sessenta e dois centavos) com despesa dessa natureza.

FUNDAMENTAÇÃO

Lado outro, a prorrogação de contratos de serviços de
publicidade aparenta não se adequar à classiﬁcação de
execução continuada pautada na continuidade, ou seja,
da permanência, não interrupção, conﬁgurando atividade rotineira de um órgão e da essencialidade do serviço
para a continuidade das atividades da Administração Pública, de forma a não comprometer gravemente o cumprimento da missão institucional do órgão ou a integridade do patrimônio público.

Veriﬁco a legitimidade do representante previsto no rol
do Art. 99 da lei Complementar 621/2012 e a presença
dos requisitos de admissibilidade inserto no Art. 94 c/c
Art. 99, §2º da mesma lei.

Nesse cenário, o pedido cautelar de suspensão do contrato teria suporte no fumus boni juris, entretanto sem
conﬁgurar o periculum in mora diante da superveniência
do termo contratual, ocorrido em 12/01/2019, sem pos-

Quanto ao periculum in mora, depreende-se do exposto
que este não se encontra presente. A análise econômica demonstrou que, além de o total gasto com o referido contrato não representar impacto signiﬁcativo sobre
a receita municipal, o termo contratual está previsto para o dia 12/1/2019, sem possibilidade de que sofra nova
prorrogação.

www.tce.es.gov.br

sibilidade de que sofra nova prorrogação, conforme descrito na Manifestação Técnica.
Ante todo o exposto, acompanhando o entendimento da
Área Técnica, VOTO para que seja adotada a deliberação
que ora submeto à apreciação deste Colegiado.
JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Conselheiro em Substituição
1. DELIBERAÇÃO:
Vistos, relatados e discutidos estes autos, DECIDEM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão Plenária, ante as razões expostas pelo Conselheiro em Substituição, por:
1.1. CONHECER a presente representação tendo em vista a presença dos requisitos de admissibilidade previstos
nos artigos 184 e 177 c/c 186 do Regimento Interno desta Corte de Contas.
1.2. INDEFERIR a medida cautelar pleiteada tendo em
vista a ausência dos requisitos autorizadores;
1.3. DETERMINAR o prosseguimento do feito no rito ordinário;
1.4. ENCAMINHAR à Segex para instrução;
1.5. DAR CIÊNCIA ao representante do teor desta decisão.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 29/01/2019 – 1ª Sessão Ordinária do
Plenário.
4. Especiﬁcação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (presidente), Sebastião Carlos Ranna de Macedo, Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, Sergio Manoel Nader Borges
Terça-feira, 5 de fevereiro de 2019
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e Rodrigo Coelho do Carmo.
4.2. Conselheiros substitutos: João Luiz Cotta Lovatti (em
substituição/relator) e Marco Antonio da Silva.
5. Membro do Ministério Público Especial de Contas: Luciano Vieira.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
Decisão 00020/2019-1
Processo: 05436/2018-8
Classiﬁcação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
UG: FES - Fundo Estadual de Saúde
Relator: Marco Antônio da Silva
Terceiro interessado: RICARDO DE OLIVEIRA, MARCOS
PAULO PUGNAL DA SILVA
Representante: SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E
TRANSPARENCIA - SECONT
REPRESENTAÇÃO – DETERMINAÇÃO – DIVERGÊNCIA
- PRAZO DE 90 (noventa) DIAS - ENCAMINHAMENTO
DO RESULTADO DOS PROCEDIMENTOS E DAS MEDIDAS
ADOTADAS - RETORNAR À SECEXSAS.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO MARCO
ANTONIO DA SILVA:
Cuidam os presentes autos de Representação encaminhada a este Tribunal pela Secretaria de Estado de Controle e Transparência – SECONT e autuada nos autos do
Processo TC 8699/2015, destinado, inicialmente, à inspeção na Secretaria de Estado da Saúde – SESA, objetivando a averiguação da ocorrência de despesas realizadas sem prévio empenho, no exercício de 2014, no qual

foi prolatado o Acórdão TC 1318/2017 – Plenário, determinando-se o cancelamento da inspeção autorizada pelo Termo de Designação 11/2016, bem como o desentranhamento e extração de cópias, e autuação como representação relativa a diversas unidades gestoras.

O Ministério Público Especial de Contas, nos termos do
Parecer 052222018-5, da lavra do Procurador, Dr. Luis
Henrique Anastácio da Silva, em consonância parcial
com a área técnica, pugnou no mesmo sentido, dissentindo quanto ao prazo, que alterou para 90 dias.

Em razão do referido Acórdão, foi autuada a presente
REPRESENTAÇÃO referente ao Fundo Estadual de Saúde
– FES, tendo como Representante a Secretaria de Estado de Controle e Transparência – SECONT, além de Terceiros Interessados, os Srs. Ricardo de Oliveira e Marcos Paulo Pugnal da Silva, e, ainda, outros 32 processos
com o mesmo objeto, conforme a Manifestação Técnica
1169/2018-1.

Conforme regular distribuição vieram os autos a este
Magistrado de Contas para emissão de relatório e voto
para efeito de deliberação do Colegiado, na forma do art.
29 do Regimento Interno, Resolução TC 261/2013.

A área técnica, através da Secretaria de Controle Externo
de Saúde e Assistência Social – SecexSAS, emitiu a Manifestação Técnica 01169/2018-1, opinando no sentido de
que seja determinado ao Secretário de Estado de Controle e Transparência – SECONT, Sr. Marcos Paulo Pugnal,
que estabeleça uma coordenação padronizada dos processos disciplinares e/ou sindicâncias que apuram as irregularidades de despesa sem prévio empenho, ocorridas no FES, permitindo, assim, a deﬁnição das consequências dessas irregularidades e a identiﬁcação dos
agentes responsáveis.
Opinou, ainda, pela expedição de determinação ao mesmo Secretário, no sentido de que, após a conclusão dos
procedimentos administrativos, encaminhe os seus resultados, com as respectivas medidas adotadas a este
Tribunal de Contas, no prazo de 60 dias, sob pena de cominação de multa, nos termos do artigo 389, inciso IV, da
Resolução TC 261/2013.
Sugeriu, por ﬁm, o retorno dos autos à SecexSAS para
continuidade da instrução.
www.tce.es.gov.br

É o sucinto relatório.
VOTO
Conforme antes informado, a presente representação
originou-se do Acórdão TC 1318/2017 – Plenário, prolatado nos autos do Processo TC 8699/2015 que cancelou
a inspeção autorizada na Secretaria de Estado da Saúde
– SESA, bem como determinou a autuação de documentos desentranhados e copiados daqueles autos, relativos
a diversas Unidades Gestoras, sendo a presente, relativa
ao Fundo Estadual de Saúde – FES.
Assim, necessário é sua análise, em face da documentação que lhe dá suporte e dos elementos trazidos pela
área técnica e pelo Parquet de Contas, para apreciação
pelo Colegiado.
1. DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE:
Veriﬁco da Manifestação Técnica que os requisitos de
admissibilidade da representação, bem como o seu conhecimento já foram analisados e decididos por meio de
Decisão Monocrática do Relator.
2. DAS CONSIDERAÇÕES INICIAIS – DIVERGÊNCIA NO
PRAZO DE ENCAMINHAMENTO DO RESULTADO DOS
PROCEDIMENTOS E DAS MEDIDAS ADOTADAS:
Terça-feira, 5 de fevereiro de 2019
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Da análise dos autos, veriﬁco que a área técnica e o douto representante do Parquet de Contas opinaram no sentido de que seja determinado ao Secretário de Estado
de Controle e Transparência – SECONT, Sr. Marcos Paulo Pugnal, que estabeleça uma coordenação padronizada dos processos disciplinares e/ou sindicâncias que
apuram as irregularidades de despesa sem prévio empenho, ocorridas no FES, permitindo, assim, a deﬁnição
das consequências dessas irregularidades e a identiﬁcação dos agentes responsáveis.
Opinaram, ainda, pela determinação ao mesmo Secretário, no sentido de que, após a conclusão dos procedimentos administrativos, encaminhe os seus resultados,
com as respectivas medidas adotadas, a este Tribunal
de Contas, no prazo de 90 dias, sob pena de aplicação de
multa, nos termos do artigo 389, inciso IV, da Resolução
TC 261/2013, e, por ﬁm, o retorno dos autos à SecexSAS
para continuidade da instrução.
Assim, transcreve-se o posicionamento da área técnica,
nos termos da Manifestação Técnica 01169/2018-1, verbis:
[...]
3. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Considerando o teor do Decreto Estadual nº 3.755R/2015, que, em seu artigo 10, §1º teria previsto que a
SECONT seria o órgão competente para coordenar esse
levantamento e orientar os gestores na adoção das providências com vista à apuração dos valores e indicação
dos responsáveis por meio de sindicância em face da realização de despesas sem prévio empenho no exercício
de 2014, sugerimos:
3.1 Seja determinado ao Secretário de Estado de Con-

trole e Transparência, Sr. Marcos Pugnal, que estabeleça uma coordenação padronizada dos processos disciplinares e/ou sindicâncias que apuram as irregularidades de despesa sem prévio empenho ocorridas no órgão ﬁscalizado neste processo, a ﬁm permitir uma deﬁnição das consequências dessas irregularidades, bem
como a identiﬁcação de seus responsáveis;

Devidamente notiﬁcadas, as autoridades encaminharam
as seguintes respostas:

3.2 Após conclusão dos procedimentos administrativos
de apuração de responsabilidade, que o Secretário de
Estado de Controle e Transparência, Sr. Marcos Pugnal,
encaminhe o resultado dos trabalhos a este Tribunal,
com a conclusão do processo e medidas adotadas pela
Administração Estadual no caso especíﬁco do órgão ﬁscalizado neste processo, no prazo de 60 (sessenta) dias,
sob pena de multa, nos termos do art. 389, inciso IV do
RITCEES (Res. TC 261/2013).

Após a notiﬁcação da SECONT e MP-ES, no âmbito disciplinar, o procedimento foi arquivado pelo Secretário de
Estado da Saúde;

Após, sugerimos o retorno dos autos a esta SecexSAS para continuidade da instrução. - g.n.
Por sua vez, o douto representante do Parquet de Contas, nos termos do Parecer 05222/2018-5, acompanhou
a área técnica, dissentindo apenas quanto ao prazo para
apresentação do resultado dos trabalhos, pugnando por
90 dias ao invés de 60 dias.
Conforme o relato técnico, na mesma Decisão Monocrática em que decidiu pela admissibilidade e consequente
conhecimento da representação, o Relator determinou a
notiﬁcação do órgão ﬁscalizado neste processo, bem como do Secretário de Controle e Transparência, Sr. Marcos Paulo Pugnal, para informarem o desfecho dos processos de sindicância e administrativo-disciplinar que
apuraram as supostas irregularidades, indicando, em
especial, os responsáveis e os valores das despesas sem
empenho prévio no órgão em questão.
www.tce.es.gov.br

A Corregedoria da Secretaria de Estado da Saúde – SESA informou que a conclusão da comissão processante foi no sentido de não apontar responsáveis no âmbito do referido órgão, com encaminhamento prévio dos
autos à SECONT;

A SECONT informou, pelo seu Secretário, que inexiste
sindicância ou processo administrativo disciplinar instaurado para apurar a ocorrência de despesas sem prévio empenho.
Em análise das manifestações supra, o subscritor da Manifestação Técnica destaca que a suposta irregularidade
em apuração não se refere a desvio ou malversação, mas
apenas a irregularidade por erro formal referente às despesas supostamente contraídas sem prévio empenho, se
constituindo na quebra da ordem natural das fases da
despesa pública.
Aduziu que a ausência de informações nos autos relacionados aos resultados dos processos abertos no âmbito da própria administração pública, diﬁcultam a deﬁnição da irregularidade (despesa sem empenho prévio)
em si, e de seus responsáveis, que não foram colacionadas aos autos, apesar das notiﬁcações procedidas por ordem do Relator.
Relacionou os 33 processos abertos no âmbito desta
Corte de Contas com o mesmo objeto, concluindo pela
necessidade de expedição de determinação ao Secretário SECONT, em face do disposto no artigo 10, § 1º, do
Terça-feira, 5 de fevereiro de 2019
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Decreto Estadual 3755-R/2015, para que, no prazo ﬁxado, estabeleça coordenação padronizada dos procedimentos e remessa dos resultados a este Tribunal.

rias de Estado de Economia e Planejamento e de Fazenda para ciência e implementação das recomendações,
bem como para o Tribunal de Contas para ciência.

tiﬁcação dos responsáveis;

Veriﬁco assim, da transcrição do dispositivo regulamentar, feita pelo subscritor da Manifestação Técnica, que
houve indicação para que, no prazo de 30 dias, se efetuasse o levantamento das despesas realizadas, sem a
emissão de empenho/com insuﬁciência de dotação orçamentária nos exercícios anteriores.

Assim sendo, considerando que foram abertos nesta
Corte de Contas vários processos com o mesmo objeto,
entendo que procedem as conclusões técnicas pela necessidade de padronização dos resultados das apurações realizadas, com remessa a este Tribunal dos referidos resultados, indicando os responsáveis e o montante de despesa realizada sem prévio empenho, no exercício de 2014, bem como as medidas adotadas pela Administração.

encaminhe os seus resultados, com as respectivas me-

Indicou, ainda, que cabe à SECONT coordenar o levantamento a ser realizado no âmbito das Unidades Gestoras,
orientando os gestores na adoção das providências com
vista à apuração dos valores e indicação dos responsáveis por meio de sindicância.
Constato, ainda, da análise dos autos, transcrição efetivada na Manifestação Técnica 627/2018-1, de parte da
representação feita pela SECONT, a qual informa que as
sindicâncias realizadas na SESA e nos hospitais da rede pública demonstram descontrole orçamentário, que
apresentaram, em 2014, um déﬁcit superior a 170 milhões.
O Auditor do Estado destacou que o próprio Secretário
de Saúde, em depoimento à comissão de sindicância,
aﬁrmou que houve despesas realizadas sem prévio empenho em 2014 em razão de orçamentação e suplementação orçamentária insuﬁciente, e que as sindicâncias realizadas culminaram na instauração de diversos processos administrativos disciplinares a serem conduzidos pela Corregedoria da SESA, recomendando à SESA a adequação dos serviços de saúde oferecidos ao orçamento
anual disponível.
Indicou, por ﬁm, a remessa do seu relatório às Secreta-

3. DO DISPOSITIVO:
Ante o exposto, acompanhando o entendimento da área
técnica e do Ministério Público Especial de Contas, VOTO
no sentido de que o Colegiado aprove a seguinte minuta
de Decisão que submeto à sua apreciação.

1.2. DETERMINAR, ainda, ao mesmo Secretário que,
após a conclusão dos procedimentos administrativos,
didas adotadas, a este Tribunal, no prazo de 90 dias,
sob pena de cominação de multa, nos termos do artigo
389, inciso IV, da Resolução TC 261/2013;
1.3. ENCAMINHAR à SECONT, junto à comunicação da
Decisão proferida nestes autos, cópia da Manifestação
Técnica 01169/2018-1;
1.4. Após, RETORNAR os autos à SecexSAS para continuidade da instrução, nos termos da Manifestação Técnica
01169/2018-1.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 29/01/2019 – 1ª Sessão Ordinária do

MARCO ANTONIO DA SILVA

Plenário.

Relator

4. Especiﬁcação do quórum:

1. DELIBERAÇÃO:

4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (presi-

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:

dente), Sebastião Carlos Ranna de Macedo, Rodrigo Flá-

1.1. DETERMINAR ao Secretário de Estado de Controle
e Transparência – SECONT, Sr. Marcos Paulo Pugnal, ou
quem vier a sucedê-lo, que estabeleça uma coordenação padronizada dos processos disciplinares e/ou sindicâncias que apuram as irregularidades de despesa sem
prévio empenho ocorridas no Fundo Estadual de Saúde
- FES, no exercício de 2014, permitindo, assim, a deﬁnição das consequências dessas irregularidades e a idenwww.tce.es.gov.br

vio Freire Farias Chamoun, Sergio Manoel Nader Borges
e Rodrigo Coelho do Carmo.
4.2. Conselheiros substitutos: Marco Antonio da Silva
(em substituição/relator) e João Luiz Cotta Lovatti.
5. Membro do Ministério Público Especial de Contas: Luciano Vieira.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
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1 a CÂMARA

Atos da 1ª Câmara

I RELATÓRIO
Outras Decisões - 1ª Câmara

COMPOSIÇÃO DA 1a CÂMARA

NOTIFICAÇÃO do conteúdo dispositivo da(s) Decisão(ões) abaixo, nos termos do artigo 66, parágrafo único, da Lei Complementar nº 621/2012, encontrando-se
os autos na Secretaria Geral das Sessões no Tribunal de
Contas do Estado do Espírito Santo.
Decisão 00069/2019-5

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

Conselheiros-substitutos
Márcia Jaccoud Freitas
Marco Antônio da Silva

Ministério Público Especial de Contas

SESSÕES
Quartas-feiras às 14 horas

FARIAS CHAMOUN:

Processo: 00091/2019-5
Classiﬁcação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
UG: PMCI - Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim
Relator: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Responsável: RAMOM RIGONI GOBETTI, FABIO GOMES
DE AGUIAR, VICTOR DA SILVA COELHO
Representante: ROGERIO CARVALHO PREVIATTI
CONTROLE EXTERNO – FISCALIZAÇÃO – REPRESENTAÇÃO – PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO
DE ITAPEMIRIM – EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 11/2018 – CONCESSÃO DO SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PÚBLICO ROTATIVO PAGO DO MUNICÍPIO DE
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM – AUSÊNCIA DO REQUISITO FUMUS BONI IURIS – REVOGAÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR CONCEDIDA POR MEIO DA DECISÃO MONOCRÁTICA 00010/2019 – AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADES –
OITIVA DOS AGENTES RESPONSÁVEIS – PRAZO 10 DIAS
– CITAÇÃO DO REPRESENTANTE – PRAZO IMPRORROGÁVEL DE 30 DIAS – RITO ORDINÁRIO
O EXMO. SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE
www.tce.es.gov.br

Apresento para ratiﬁcação desta Primeira Câmara, na
forma do parágrafo único do art. 376 da Resolução TC
261, de 04 de junho de 2013 (Regimento Interno desta Corte de Contas) a Decisão Monocrática 00049/20198 proferida em 24/01/2019 inserta nos presentes autos
que se trata de representação formulada pelo senhor
ROGÉRIO CARVALHO PREVIATTI, em que narra a existência de indícios de irregularidades no âmbito da Concorrência Pública instaurada pelo Edital 11/2018, por meio
do qual o Município de Cachoeiro de Itapemirim, por
meio da Secretaria Municipal de Administração, visa à
concessão do serviço de estacionamento público rotativo pago no Município.
Em suma, o representante aduz a existência de diversas
impropriedades e ilegalidades que degradam a validade
do procedimento, como divergência na menção à data
de abertura do certame, exigências indevidas como vista técnica obrigatória e apresentação de atestado de capacidade técnica em nome da empresa licitante, além do
impedimento à participação de empresas em processo
de falência ou recuperação judicial ou extrajudicial (petição inicial 2/2019 – peça 02).
Tendo sido protocolada durante o período de recesso
desta Corte, a representação foi inicialmente submetida ao crivo do Conselheiro Rodrigo Coelho do Carmo,
conforme atribuição outorgada pela Portaria Normativa 72/2018-9, em razão do que prolatou a Decisão Monocrática 3/2019-6, a qual determinou a notiﬁcação do
prefeito municipal, senhor Ramon Rigoni Gobetti, e do
presidente da Comissão Permanente de Licitação (CPL),
senhor Fábio Gomes de Aguiar, para que, em 5 (cinco)
Terça-feira, 5 de fevereiro de 2019
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dias, apresentassem cópia integral do procedimento licitatório e se manifestassem a respeito das imputações
(peça 04).
Durante o decurso do prazo assinado, o signatário da representação requereu a juntada de cópias do edital impugnado e noticiou a divulgação de novo edital retiﬁcado no site do Município, sem a necessária publicação oﬁcial do ato, em razão do que reiterou o pedido de concessão da medida suspensiva da concorrência (peças 12
a 20 e 23 a 24).
Em contrapartida, os agentes notiﬁcados não acudiram
à determinação exarada deste Tribunal, não tendo sido
prestados os devidos esclarecimentos, tampouco encaminhada a documentação requerida, conforme atestado
pelo despacho 609/2019-1 do Núcleo de Controle de Documentos (peça 27).
Assim, em juízo de cognição sumária e diante do contexto relatado pelo representante, agravado pela recusa dos agentes notiﬁcados em atender às determinações
contidas na Decisão Monocrática 00003/2019-6 (evento
04), proferi Decisão Monocrática 00010/2019-6 (evento
30) pelo deferimento cautelar.
Os termos de notiﬁcação às autoridades competentes
foram devidamente expedidos (eventos 32 a 35), cuja
defesa/justiﬁcativa consta dos autos (evento 37).
Ocorre que, instado a se manifestar, a SecexMeios – Secretaria de Controle Externo de Fiscalizações Não Especializadas elaborou a Instrução Técnica Conclusiva
00136/2019-3 (evento 45) em que sugere a improcedência dos itens 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 e 3.5 e o consequente arquivamento dos autos, bem como a revogação da cautelar deferida, ante a ausência do requisito fumus boni iu-

ris, necessário para a sua concessão/permanência.
II FUNDAMENTOS
II.1 REVOGAÇÃO DA CAUTELAR DEFERIDA POR MEIO DA
DECISÃO MONOCRÁTICA 00010/2019-6
Na forma da Decisão Monocrática 00010/2019-6 por
mim proferida, a medida cautelar suspendendo o certame licitatório (Concorrência Pública 11/2018) fora determinada considerando-se os indícios de irregularidades e
o silêncio dos agentes responsáveis, que apesar de notiﬁcados, impediu o exercício do controle externo a cargo
desta Casa, já que não foi garantido o devido acesso ao
conteúdo integral do processo administrativo referente
à concorrência em apreço, circunstâncias que revelam a
“fumaça do bom direito”.
Pois bem, as irregularidades apontadas, em síntese, são
as seguintes: Divergências entre datas; Exigência de visita técnica; Empresa em falência, recuperação judicial
ou extrajudicial; Qualiﬁcação técnica; Exigência indevida
em sede de habilitação e Não publicação de edital retiﬁcado.
Desse modo, após manifestação técnica em que sugere a
revogação da cautelar, em razão da inexistência de qualquer irregularidade no referido edital, passo a avaliar a
questão da referida revogação da cautelar determinada
monocraticamente, em cotejo com os elementos dos autos, com as justiﬁcativas apresentadas pelos agentes responsabilizados, com documentação de suporte, levando-se ainda em consideração o opinamento técnico emitido pela SecexMeios, através da Instrução Técnica Conclusiva 00136/2019-3.
Como regra geral, “o juiz, no processo de conhecimento, só decide com cognição exauriente, completa, plena.”
www.tce.es.gov.br

(WAMBIER, Luiz Rodrigues. Curso avançado de processo civil, volume 3: processo cautelar e procedimentos especiais. 14 ed. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais,
2015. p. 55). Excepcionalmente, pode-se implementar
medida cautelar, desde que preenchidos certos pressupostos. Nestes casos, o juiz poderá, com base não em
prova exauriente, mas em prova quantum satis, perfunctória, em cognição incompleta ou superﬁcial, proferir decisão que antecipe alguns efeitos da tutela. (IBIDEM p.
55).
Com efeito, foi diante da demonstração desses requisitos que se proferiu, naquele momento, medida cautelar
de suspensão do processo licitatório. Entretanto, o contexto atual dos autos não comporta mais que a medida
cautelar então deferida seja mantida por este Tribunal,
notadamente diante da manifestação da SecexMeios,
em que se expressa claramente pelo afastamento das irregularidades do referido Edital que foram indicadas pelo representante.
Veja-se que a área técnica tratou de cada item do edital que consta na peça inicial e restou plenamente demonstrada o afastamento das supostas irregularidades
levantadas.
Assim, por entender suﬁcientes e plenamente motivadas as razões expostas na Instrução Técnica Conclusiva
00136/2019-3, adoto-as como fundamento do meu voto, e transcrevo, in verbis:
3. ANÁLISE DAS IRREGULARIDADES.
Em sua exordial, o representante traz diversas supostas
irregularidades, conforme elencado acima, de forma que
será procedida a análise de cada uma abaixo.
3.1 Divergências entre datas de recebimento e abertuTerça-feira, 5 de fevereiro de 2019
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ra dos envelopes, bem como necessidade de republicação do edital;
Alega o representante que houve uma impropriedade no
edital, ao prever uma data de abertura dos envelopes
anterior a data ﬁnal para entrega deles.
De outro lado, aduz o representado que de fato houve
uma falha e que essa teria sido corrigida em tempo e publicada no site oﬁcial da Prefeitura, não comprometendo
o andamento do certame.
A par de tudo o que foi exposto, entende-se que a razão
assiste ao defendente.
Houve de fato um erro material na confecção do edital em questão, ao prever que a data de credenciamento e o recebimento dos envelopes se daria até o dia
19.01.2019, ao passo que a data de abertura seria no dia
09.01.2019.
Conforme informado pelo próprio representante, a Administração Municipal procedeu a correção das datas e
informado acerca da retiﬁcação no site da Prefeitura Municipal (doc. Eletrônico nº 23 e 24).
Ainda, dentro desse mesmo questionamento, pugna o
representante que o edital retiﬁcado seja novamente
publicado em impressa oﬁcial, pois, caso a Prefeitura assim não procedesse, estaria ferindo de morte o Princípio
da Publicidade contido no artigo 37 da Constituição Federal de 1988.
Nos termos do artigo 21, §4º, da Lei 8.666/93, a regra
de fato é a publicação do edital quando há modiﬁcações,
trazendo como consequência a reabertura do prazo inicialmente estabelecido.
Transcrevendo o artigo citado:

Art. 21. Os avisos contendo os resumos dos editais das
concorrências, das tomadas de preços, dos concursos e
dos leilões, embora realizados no local da repartição interessada, deverão ser publicados com antecedência, no
mínimo, por uma vez:

pela empresa, sob supervisão de servidor público da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano – SEMDURB, designado para essa ﬁnalidade. (destacamos)

§ 4o Qualquer modiﬁcação no edital exige divulgação pela mesma forma que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando,
inqüestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas. (destacamos)

3.3 Empresa em falência, recuperação judicial ou extrajudicial;

Todavia, a parte ﬁnal do dispositivo informa que não haverá a necessidade de nova publicação nos casos em que
a alteração não afetar a formulação das propostas.
Assim sendo, como a modiﬁcação se deu apenas quanto a data de recebimento das propostas, o que não afeta
em nada a formulação das propostas, entende-se que a
circunstância em questão se amolda perfeitamente a exceção descrita na norma.
Por todo o exposto, sugere-se o afastamento da presente irregularidade.
3.2 Exigência de visita técnica;
Em sua exordial, o peticionante alega que o edital incorreu em erro ao se exigir que o licitante promovesse a visita técnica, tendo imposto ainda o prazo de até 15 dias
de antecedência ad abertura do certam.
Compulsando os autos, percebe-se que o representante
se equivocou em sua análise. Nos termos do item 5.1 do
edital, a visita técnica é facultativa e não obrigatória, como pode ser visto:
5.1 A visita técnica para conhecimento pleno dos locais
que serão executados os serviços é facultada ao LICITANTE e, quando realizada, deverá ser feita por responsável
www.tce.es.gov.br

Por todo o exposto, sugere-se o afastamento da presente irregularidade.

Quanto ao ponto em questão, aduz a inicial que o item
4.2, alínea “c”, mostra-se ilegal, tendo em vista que faz
restrições não previstas em lei, ao se exigir que as empresas sob falência, recuperação judicial ou extrajudicial,
dissolução ou liquidação, apresentem sentença homologatória do plano de recuperação judicial, ou certidão judicial informando que a empresa encontra-se apta para
participar de licitação (item 10.5.4.1 do edital).
Em sua defesa, o representado contesta a aﬁrmação, alegando que a cláusula está sim correta, sendo que não impede a participação de empresas que se encontram nessa situação, mas, caso assim estejam, devem demonstrar
que possuem viabilidade econômica.
Diante do exposto e a par da jurisprudência desta corte,
entende-se que a razão assiste ao defendente.
Consultando o sistema MAPJURIS, vislumbramos o Acórdão TC-01/2013, que, ao tratar de caso idêntico, assim
se manifestou em seu Voto de Vistas, o qual sagrou-se
vencedor:
“A existência de recuperação judicial na empresa não
obsta, por si só, a participação no certame, desde que a
recuperação esteja devidamente homologada pelo juiz,
como é o caso que ora se apresenta.
Igualmente, impedir empresa em recuperação judicial
de participar de certames públicos, manter ou prorrogar
Terça-feira, 5 de fevereiro de 2019
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contratos já ﬁrmados com o Poder Público, signiﬁca, na
prática, privar empresas que se lancem à prestação de
serviço público do direito de sanear suas dívidas e se reestruturar, em franca violação do princípio da igualdade.
Não se quer conferir caráter absoluto à participação destas empresas em certames licitatórios. Com o ﬁm de não
restringir a participação de qualquer empresa, a exigência de apresentação de certidão negativa de inexistência de recuperação judicial em curso pode ser relativizada pela Administração, solicitando que o participante,
por exemplo:
I – Obtenha certidão do juízo que tramita a recuperação
judicial atestando sua capacidade econômico-ﬁnanceira;
II – Apresente certidões negativas de débito com a fazenda e as demais exigidas por lei;
III – Comprove condições econômico-ﬁnanceiras de executar o objeto licitado;
IV – Apresente a sentença homologatória do plano de recuperação judicial.
V – atender aos demais requisitos legais e editalícios.
Acredito que, nos termos da recomendação do TCU, desde que a Administração se cerque de cuidados necessários ao desempenho da boa prestação dos serviços, é
possível a participação de empresas em recuperação judicial em certames licitatórios. Pois, além de buscar a
proposta mais vantajosa para a administração por meio
de ampla competitividade, proporcionaria às empresas
que se mostrarem interessadas a possibilidade de manterem suas funções, como também os empregos por esta gerados”. (destacamos)
Como pode ser visto, não é licito a Administração Públi-

ca impedir que empresas que se encontrem em alguma
das situações acima elencadas participe de licitações. Todavia, atendendo ao Princípio da Supremacia do Interesse Público, deve o gestor se cercar de informações que o
permitam concluir que a empresa a ser contratada possa
entregar o objeto demandado, ou seja, a empresa deve
possuir além da capacidade técnica, condições econômico-ﬁnanceiras aptas para a execução do objeto licitado.
Por ﬁm, quanto a questão relativa a apresentação de certidão judicial para empresas em processo de recuperação extrajudicial, a Lei nº 11.101/2005, em seus artigos
161 a 167, que tratam especiﬁcamente da recuperação
extrajudicial, deixam claro que é requisito para a produção de seus efeitos a sua homologação judicial (artigo
165).

dica de direito público ou privado com a qual comprove
que presta ou tenha prestado serviço de características
semelhantes ao objeto deste EDITAL (...)” (destacamos)
Já a cláusula 10.4.7 assim normatiza (doc. Eletrônico 13,
ﬂ. 20):
“O atestado de capacidade técnica deverá ser feito em
nome do Responsável Técnico, por meio de Atestado(s)
Técnico(s), com o devido registro no CREA ou CAU, por
meio de Certidão de Acervo Técnico (CAT), (...).” (destacamos)
Por todo o exposto, sugere-se o afastamento da presente irregularidade.
3.5 Exigência indevida em sede de habilitação

3.4 Exigência indevida em sede qualiﬁcação técnica

Insurge, nesse ponto, o representante contra os itens
10.5.1 e 10.5.3 do edital, bem como itens 1.5 e 1.7 do
Anexo III do edital, alegando que se revelam excessivas à
vista do objeto licitado, sendo, portanto, ilegais.

Aﬁrma o representante que o item 10.4.1.2 do edital exige atestado de deveria ser exigido em nome do proﬁssional que a licitante congregar em seu quadro de funcionários ou de colaboradores e não em nome da licitante.

Por sua vez, o defendente informa que os itens impugnados são meras cópias de dispositivos presentes na Lei
8.666/93, não havendo que se falar, pois, em ilegalidade
das exigências.

Por outro lado, o defendente aﬁrma que houve um equívoco do insurgente, pois a exigência de capacidade técnica está prevista no item 10.4.7 do edital e é exigido em
nome do Responsável Técnico e não da Licitante.

Para dirimir qualquer dúvida acerca da discussão, transcreve-se abaixo os itens e artigos citados:

Sem maiores delongas, equivocou-se sim o representante.

10.5.1. Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social, na forma da Lei, já exigíveis, contendo termo de abertura, encerramento e registro no órgão competente, comprovando a boa situação ﬁnanceira da LICITANTE, podendo ser atualizado
por fndic(;js oﬁciais na hipótese de encerrados a mais

Por todo o exposto, sugere-se o afastamento da presente irregularidade.

O item 10.4.1.2 assim prescreve (doc. Eletrônico 13, ﬂ.
17):
“O atestado de capacidade operacional deverá ser emitido em nome da LICITANTE, fornecido por pessoa juríwww.tce.es.gov.br

Edital:
10.5. DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA
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de 03 (três) mes~s da data de sua apresentação, vedada
a substituição por 1,3alancetes e I Balanços provisórios.

ciação dos investimentos.

te irregularidade.

Lei Federal 8.666/93:

4. DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ

10.5.3. Os documentos relacionados nos itens 10.5.1 e
10.5.2 deverão conter assinatura do representante legal da empresa e do contador ou técnico em contabilidade responsável técnico e do número do seu registro no
Conselho Regional de Contabilidade - CRC - com cópia da
Carteira Proﬁssional e Certiﬁcado de registro perante o
Conselho Regional de Contabilidade do responsável técnico, sob pena de inabilitação.

Art. 31. A documentação relativa à qualiﬁcação econômico-ﬁnanceira limitar-se-á a:

Nos termos do artigo 80 do Código de Processo Civil,
aplicado subsidiariamente por força do artigo 70 da Lei
orgânica desta Corte de Contas, a litigância de má-fé pode ser caracterizada quando:

Anexo III
INSTRUÇÕES PARA ELABORAÇÃO DO ESTUDO DE VIABILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA
1.5. As planilhas do item 3 – Plano de Negócios – Quadros ﬁnanceiros – deste anexo deverão ser apresentados
devidamente preenchidos e fornecidas em arquivo em
meio digital, gravadas em arquivos padrão PDF (Adobe
Acrobat) e, ainda, nas extensões XLSX ou ODS, sendo
compatíveis com planilhas eletrônicas Excel 97/2003 e
LibreOﬃce Calc, contendo fórmulas e cálculos que resultaram no ﬂuxo de caixa das projeções, para melhor possibilitara análise e consistência dos cálculos.
1.7. Deverão ser observados os princípios fundamentais
de contabilidade aceitos no Brasil e submetidos ao regime da Lei Federal 6.404/76 e alterações posteriores, especialmente as introduzidas pela Lei 11.638/2007, bem
como as Normas Brasileiras de Contabilidade convergidas às normas internacionais, mediante a aplicação das
International Financial Reporting Standards – IFRS, além
das disposições da legislação ﬁscal vigente, incluindo as
instruções normativas SRF nº 162, de 31/12/1998 e nº
130 de 10/11/1999, referentes à amortização e depre-

I - balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação ﬁnanceira da
empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oﬁciais quando encerrado há mais de 3 (três) meses
da data de apresentação da proposta;
Código Civil/02:
Art. 1.184. No Diário serão lançadas, com individuação,
clareza e caracterização do documento respectivo, dia a
dia, por escrita direta ou reprodução, todas as operações
relativas ao exercício da empresa.
§2º Serão lançados no Diário o balanço patrimonial e o
de resultado económico, devendo ambos ser assinados
por técnico em Ciências Contábeis legalmente habilitado
e pelo empresário ou sociedade empresária.
Como pode ser visto, os itens do edital que foram impugnados são cópias ipsis literis dos dispositivos constantes
na Lei 8.666/93 e Código Civil/02, não havendo discussão quanto às suas legalidades.
No que tange aos itens impugnados no Anexo III, o primeiro diz respeito à forma como devem ser entregues
as Planilhas do Item - 3 Plano de Negócios – Quadros Financeiros -, ao passo que o segundo item faz referência
a normas a serem seguidas, não sendo vislumbrado nenhuma irregularidade nos citados itens.
Por todo o exposto, sugere-se o afastamento da presenwww.tce.es.gov.br

Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:
I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso
de lei ou fato incontroverso;
II - alterar a verdade dos fatos;
III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;
IV - opuser resistência injustiﬁcada ao andamento do
processo;
V - proceder de modo temerário em qualquer incidente
ou ato do processo;
VI - provocar incidente manifestamente infundado;
VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.
Como demonstrado no tópico anterior, o representante
deduziu pretensão contra texto expresso de lei (tópicos
3.1 e 3.5) bem como alterou a verdade dos fatos (tópicos 3.2, 3.3 e 3.4).
Dessa forma, sugere-se a notiﬁcação do representante
para que se manifeste sobre a litigância de má-fé.
5. Proposta de encaminhamento
Com base nos entendimentos anteriormente externados, sugerimos a seguinte proposta de encaminhamento
à consideração da Exmo. Conselheiro Relator Sérgio Manoel Nader Borges:
a) No que tange as supostas irregularidades apontadas,
Terça-feira, 5 de fevereiro de 2019
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sugerimos pela IMPROCEDÊNCIA dos itens 3.1, 3.2, 3.3,
3.4, 3.5, com base no artigo 178, inciso I, do Regimento
Interno do Tribunal de Contas do Espírito Santo e o consequente arquivamento, com base no artigo 176, §3º, inciso II.

§4º A multa aplicada com fundamento nos incisos IV a
IX, XIV e XV prescinde de prévia comunicação dos responsáveis.

c) Sugere-se, ainda, a determinação de oitiva da parte
para que se pronuncie quanto à má-fé suscitada.

Insta observar, que conforme a nova redação dada ao
art. 135, da Lei Orgânica, foi acrescentado que o Tribunal de Contas poderá aplicar multa de até R$100.000,00
(cem mil reais) também em caso de litigância de má-fé
por parte do responsável, ressaltando em seu parágrafo 4° que ﬁca dispensada a prévia comunicação ao responsável.

Nestas circunstâncias, acompanhando o entendimento
da área técnica e entendo que subsistem motivos para a
revogação da media cautelar.

Ainda assim, acompanho a área técnica quanto a necessidade de ouvir o representante, em especial por considerar que a alteração legislativa é recente.

Por ﬁm, aproveito a oportunidade para corroborar com
o entendimento da área técnica em relação ao indício de
litigância de má-fé e a utilização indevida do controle externo para benefício ou interesse particular, destacando
o disposto na Lei Complementar Estadual n° 902, de 8
de janeiro de 2019, que passou a vigorar em 1º de janeiro de 2019, alterando, dentre outros dispositivos, o art.
135, da Lei Complementar Estadual 621, de 8 de março
de 2012 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado
do Espírito Santo), que assim passou a vigorar:

III PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO

b) Quanto a medida cautelar, sugerimos a sua revogação,
ante a ausência do requisito fumus boni iuris, necessário
para a sua concessão/permanência.

Art.135.
O Tribunal de Contas poderá aplicar multa de até R$
100.000,00 (cem mil reais), ou valor equi valente em outra moeda que venha a ser adotada como moeda nacional, aos responsáveis por:
[...]
XV – litigância de má-fé
[...]

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), apresento à Primeira Câmara para ratiﬁcação a DECM 00049/2019-8 com a seguinte DELIBERAÇÃO que oro submeto à sua consideração:

1.2. NOTIFICAR o prefeito municipal, o secretário municipal de administração e o presidente da CPL, senhores
Victor da Silva Coelho, Ramon Rigoni Gobetti e Fábio Gomes de Aguiar, para:
1.2.1. No prazo improrrogável de 10 (dez) dias, se manifestarem, caso queiram, podendo apresentar informações complementares que entenderem relevantes à instrução processual;
1.3. CITAR o senhor Rogério Carvalho Previatti, para que
se manifeste sobre o indício de litigância de má-fé no
prazo improrrogável de 30 (trinta) dias;
1.4. Concomitantemente, dar CIÊNCIA desta decisão ao
signatário desta representação;
1.5. DETERMINAR que o processo em questão passe a
tramitar sob o rito ordinário, ante a revogação da medida cautelar.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 30/01/2019 – 1ª Sessão Ordinária da
Primeira Câmara.

Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun

4. Especiﬁcação do quórum:

Conselheiro relator

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

1. DELIBERAÇÃO:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, DECIDEM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as
razões expostas pelo relator, em:
1.1. REVOGAR MEDIDA CAUTELAR concedida pela Decisão Monocrática 00010/2019-6, que determinou a suspensão da Concorrência Pública 11/2018 instaurada pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim;
www.tce.es.gov.br

4.2. Conselheiros substitutos: Marco Antonio da Silva
(em substituição).
5. Membro do Ministério Público Especial de Contas: Heron Carlos Gomes de Oliveira.
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
Presidente
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Decisão 00070/2019-8
Processo: 09622/2018-9
Classiﬁcação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
UG: PMPC - Prefeitura Municipal de Pedro Canário
Relator: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Responsável: BRUNO TEOFILO ARAUJO, KLEILSON MARTINS REZENDE, LUIZ CARLOS DADALTO FILHO
Representante: ESOM CONSTRUCOES E MONTAGENS EIRELI
Procurador: ANSELMO
653.192.657-00)

DE

SOUZA

MOSE

(CPF-

CONTROLE EXTERNO – FISCALIZAÇÃO – REPRESENTAÇÃO – PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO
– EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 1/2018 – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE URBANIZAÇÃO NO ENTORNO DA LAGOA AUGUSTO RUSCHI, LOCALIZADA NO CENTRO DA
CIDADE DE PEDRO CANÁRIO – PRESENÇA DO FUMUS
BONI IURIS E PERICULUM IN MORA, REQUISITOS ENSEJADORES DA CONCESSÃO DA MEDIDA CAUTELAR – SUSPENSÃO DO PROCEDIMENTO – NOTIFICAÇÃO E OITIVA
DOS AGENTES RESPONSÁVEIS.

que se trata de representação formulada pela pessoa jurídica ESOM CONSTRUÇÕES E MONTAGENS EIRELLI-ME
em que se narra a existência de indícios de irregularidades no âmbito da Concorrência Pública instaurada pelo Edital 1/2018, por meio do qual o Município de Pedro Canário, por intermédio da Secretaria Municipal de
Obras e Serviços Urbanos visa à contratação de empresa especializada para executar obra de urbanização no
entorno da lagoa Augusto Ruschi, localizada no centro
da cidade.
Em suma, o representante aduz a existência de cláusulas editalícias restritivas da competitividade da licitação, especiﬁcamente quanto à necessidade de a licitante
comprovar ter executado obra com característica semelhante ao objeto da licitação, elegendo como parcela de
maior relevância a “cravação de estacas pré-moldadas,
mínimo de 130m”, serviço que sequer estaria especiﬁcado no memorial descritivo da obra licitada, que corresponderia pouco mais de oito milésimos do valor estimado para a contratação e cuja exigência não teria sido justiﬁcada (Petição Inicial 00427/2018-6 – peça 02).

I RELATÓRIO

Preliminarmente, em sede de juízo de admissibilidade,
conheci a representação e determinei a notiﬁcação prévia do secretário municipal de obras e serviços urbanos
e do presidente da Comissão Permanente de Licitação
(CPL) para apresentação de justiﬁcativas, bem como a
cientiﬁcação do prefeito, tendo para tanto proferido a
Decisão Monocrática 01918/2018-1 (peça 4).

Apresento para ratiﬁcação desta Primeira Câmara, na
forma do parágrafo único do art. 376 da Resolução TC
261, de 04 de junho de 2013 (Regimento Interno desta Corte de Contas) a Decisão Monocrática 00006/20191 proferida em 08/01/2019 inserta nos presentes autos

Em resposta, apenas o prefeito municipal apresentou
os esclarecimentos (Defesa/Justiﬁcativa 01658/2018-7
- peça 14) e a documentação acostada nas Peças Complementares 24824/2018-1 a 24831/2018-1 (peças 15 a
22).

O EXMO. SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE
FARIAS CHAMOUN:

www.tce.es.gov.br

Submetido o feito ao crivo da Secretaria de Controle Externo de Engenharia e Meio Ambiente (SecexEngenharia), foi elaborada a Manifestação Técnica 01939/-2 (peça 25), na qual se conﬁrmou a existência indícios de restrição à competitividade da concorrência, assinalando-se o risco da ineﬁcácia da decisão de mérito, a ausência de periculum in mora inverso, que a abertura da licitação ocorreu em 13/12/2018, que não há informações
sobre o andamento do certame no site do jurisdicionado
e, ainda, que a documentação apresentada pelo prefeito
é absolutamente ilegível.
Por isso, a área técnica pugnou pela concessão de medida cautelar, reconhecendo a presença dos pressupostos
autorizadores (fumus boni iuris e periculum in mora), nos
seguintes termos:
[...]
4 ANÁLISE DOS PRESSUPOSTOS DA CAUTELAR
4.1 Quanto ao risco de ineﬁcácia da decisão de mérito
Veriﬁca-se da análise aos autos que a Concorrência Pública nº 01/2018 teve sua primeira sessão de habilitação
no dia 13 de dezembro de 2018.
É importante relatar a Vossa Excelência que a primeira
sessão da licitação ocorreu, na data de ontem, 13 de dezembro de 2018, com a participação de 06 (seis) empresas interessadas na obra, tendo o Presidente da CPL determinado a suspensão dos trabalhos, com continuidade
a partir de nova convocação a ser feita.
Esta informação foi prestada no dia 14 de dezembro de
2018. Não há informações no sítio eletrônico da PMPC
sobre a situação atual da licitação.
A Representante requer, liminarmente, a suspensão do processo licitatório de Concorrência Pública
Terça-feira, 5 de fevereiro de 2019
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nº 001/2018, assim como seja suspensa a eﬁcácia dos atos administrativos subsequente, até a decisão deste Egrégio
Tribunal de Contas.

terno do TCEES (RITCEES) aprovado pela Resolução TC
261/2013.

Destaca-se que não se trata de serviço essencial, cuja paralisação poderia trazer prejuízos insustentáveis ao Município
ou à sua população.

6 PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO

Assim, a suspensão cautelar por parte do Tribunal de Contas do procedimento licitatório neste momento não traria
prejuízos à população do Município.

Presentes os requisitos de admissibilidade, bem como os
pressupostos para concessão de medida cautelar, encaminham-se os autos à consideração superior propondo:

Por outro lado, a continuidade do certame contendo exigência desproporcional poderia em tese, reduzir sua competitividade e consequentemente, aumentar o valor contratado.

Em atenção ao artigo 177 c/c 182, § único do Regimento
Interno desta Corte o conhecimento da representação;

Ante o exposto, em cognição sumária, conﬁgura-se o risco de ineﬁcácia da decisão de mérito, pressuposto para a concessão da medida cautelar, estampado no artigo 376 do Regimento Interno do TCEES (RITCEES) aprovado pela Resolução TC 261/2013.

Em atenção ao artigo 376 caput e 377, inciso I do Regimento Interno desta Corte, a determinação à autoridade competente para que suspenda cautelarmente qualquer ato relacionado ou contrato decorrente da Concorrência Pública 01/2018;

4.2 Quanto ao fundado receio de grave lesão ao erário ou a direito alheio
Veriﬁca-se também em análise aos autos, indícios de verossimilhança nas alegações da Representante, uma vez que o
item exigido a título de qualiﬁcação técnica representa percentual muito reduzido (0,86%) em relação ao valor global
da obra. O valor pouco signiﬁcativo não autorizaria a sua exigência.
03.10

Composição 46 Cravação de estaca pré moldada de concreto circular m
Ø18cm, inclusive transporte da estaca

396,00

126,60

165,72

65.625,12

A despeito de sua aparente relevância técnica, serviços de cravação de estacas são usualmente subcontratados e executados por empresas especializadas. Razão para não se exigir a comprovação de execução anterior por parte das licitantes.
A continuidade do certame contendo exigência desproporcional poderia em tese, reduzir sua competitividade e consequentemente, aumentar o valor contratado.
Salienta-se, porém, que não foi possível analisar as informações trazidas aos autos pelos Responsáveis, pois estão absolutamente ilegíveis. A apresentação de documentos incompletos ou ilegíveis, no entanto, não pode ser instrumento
protelatório das decisões deste Tribunal.
Ante o exposto, conﬁgura-se o fundado receio de grave lesão ao erário ou a direito alheio, pressuposto para a concessão da medida cautelar, estampado no artigo 376 do Regimento Interno do TCEES (RITCEES) aprovado pela Resolução
TC 261/2013.
5 CONCLUSÃO
Veriﬁca-se, em análise aos autos a presença dos requisitos de admissibilidade.
Conﬁguram-se os pressupostos para a concessão da medida cautelar, estampados no artigo 376 do Regimento Inwww.tce.es.gov.br

Em atenção ao artigo 307, §3º, a notiﬁcação à autoridade competente, para que se pronuncie, no prazo de
10 dias;
Em atenção ao parágrafo 7º do artigo 307 do Regimento
Interno desta Corte a ciência do Representante;
Em atenção ao artigo 307, §4º, e em caso de deferimento da medida cautelar a notiﬁcação à autoridade competente, para, no prazo assinalado, cumprir a decisão,
publicar extrato na imprensa oﬁcial quanto ao teor da
decisão e comunicar as providências adotadas ao Tribunal.
Dar ciência à autoridade competente de que o não atendimento de decisão deste Tribunal é passível da aplicação das seguintes sanções:
Em atenção ao artigo 389, inciso IV do Regimento Interno desta Corte, a aplicação de multa de 3 a 25% do valor previsto no artigo 135, § 3º da Lei Orgânica do Tribunal de Contas;
Terça-feira, 5 de fevereiro de 2019
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Em atenção ao artigo 391 do Regimento Interno desta
Corte a aplicação de multa diária de R$ 1.000,00 (mil
reais).
A notiﬁcação aos Responsáveis, para que reencaminhem os documentos que julgarem necessários, de forma legível.
A remessa dos autos à unidade técnica competente para análise do mérito;
[...]
II FUNDAMENTOS
Passando à análise do pedido de suspensão cautelar da
Concorrência Pública 1/2018, em juízo de cognição sumária e diante da manifestação exarada da SecexEngenharia, vislumbro a convergência dos requisitos ensejadores de seu deferimento.
Há verossimilhança do indício de irregularidade indicado pela empresa representante e corroborado pela área
técnica, especialmente quanto à insigniﬁcância da parcela exigida como relevante pelo Município, o que sinaliza a injustiﬁcada restrição à competitividade do certame
e a possibilidade de renúncia à persecução da proposta mais vantajosa, circunstâncias que revelam a “fumaça do bom direito”.
Noutro giro, vejo que o procedimento já se encontra em
sua fase externa, com sessão de abertura designada para 13/12/2018 o que, aliado à falta de informações sobre
o andamento da licitação no sítio eletrônico do Município e a total ilegibilidade dos documentos apresentados
pelo prefeito local (peças complementares 24824/20181 a 24831/2018-1 (peças 15 a 22), denotam a presença
do “perigo da demora” e, inclusive, impedem o aprofundamento da análise sobre a concorrência em questão.

Ressalto, por outro lado, que inexiste perigo de dano inverso, já que a suspensão do procedimento não acarretará a paralisação ou a descontinuidade de serviços públicos, sendo reversíveis, portanto, os efeitos desta cautelar.
III PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO
Por todo o exposto e com base na competência outorgada pelo inciso V, do artigo 29, da Resolução TC 261/2013
(Regimento Interno do TCEES), apresento à Primeira Câmara para ratiﬁcação a DECM 00006/2019-1 com a seguinte DELIBERAÇÃO que ora submeto à sua consideração:
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Conselheiro relator
1. DELIBERAÇÃO:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, DECIDEM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as
razões expostas pelo relator, em:
1.1. DEFERIR MEDIDA CAUTELAR pretendida pelo representante e, havendo fundado receio de grave lesão ao
erário, além do risco da ineﬁcácia da decisão ﬁnal, determino ao prefeito municipal, senhor Bruno Teóﬁlo Araújo, ao Secretário de Obras e Serviços Urbanos do Município de Pedro Canário, senhor Kleilson Martins Rezende,
e ao presidente da CPL, senhor Luiz Carlos Dadalto Filho,
a imediata SUSPENSÃO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA
1/2018, na fase em que se encontra, abstendo-se de dar
seguimento ao certame ou à sua contratação, sob pena
de arcarem pessoalmente com o pagamento de multa
diária de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 135,
§2º, da Lei Complementar Estadual 621, de 8 de março
www.tce.es.gov.br

de 2012 (Lei Orgânica do TCEES) e dos artigos 211, 376 e
seguintes e 391, do Regimento Interno desta Corte;
1.2. NOTIFICAR os mesmos agentes e encaminhar cópia
desta decisão, para que:
1.2.1. No prazo improrrogável de 5 (cinco) dias, comprovem o cumprimento da cautelar perante este Tribunal e
encaminhem cópia integral e legível do processo administrativo e de qualquer outro documento referente às
fases interna e externa e contratação porventura decorrente da Concorrência Pública 1/2018; e
1.2.2. No prazo improrrogável de 10 (dez) dias, se manifestem, caso queiram, podendo apresentar informações complementares que entender relevantes à instrução processual.
1.3. Dar ciência, por ﬁm, desta decisão à empresa signatária desta representação.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 30/01/2019 – 1ª Sessão Ordinária Da
Primeira Câmara.
4. Especiﬁcação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
(presidente) e Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun (relator);
4.2. Conselheiros substitutos: Marco Antonio da Silva
(em substituição).
5. Membro do Ministério Público Especial de Contas: Heron Carlos Gomes de Oliveira.
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
Presidente
Terça-feira, 5 de fevereiro de 2019
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Decisão 00071/2019-2
Processo: 00132/2019-1
Classiﬁcação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
UG: PMVNI - Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
Relator: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Responsável: BRAZ DELPUPO, ALEXANDRA DE OLIVEIRA
VINCO
Representante: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI
Procurador: HENRIQUE JOSE DA SILVA (OAB: 376668-SP)
CONTROLE EXTERNO – FISCALIZAÇÃO – REPRESENTAÇÃO – PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO
IMIGRANTE – DESENTRANHAMENTO DE DOCUMENTOS – INDEFERIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR – CITAÇÃO DO REPRESENTANTE – PRAZO IMPRORROGÁVEL
DE 30 DIAS – RITO ORDINÁRIO.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE
FARIAS CHAMOUN:
I RELATÓRIO
Apresento para ratiﬁcação desta Primeira Câmara, na
forma do parágrafo único do art. 376 da Resolução TC
261, de 04 de junho de 2013 (Regimento Interno desta Corte de Contas) a Decisão Monocrática 00016/20193 proferida em 14/01/2019 inserta nos presentes autos
que se trata de representação formulada pela pessoa jurídica Link Card Administradora de Benefícios Eireli, em
que narra supostas irregularidades no âmbito do Pregão
Presencial 095/2018 (Processo Administrativo n° 5444),
da Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante.

O procedimento licitatório em questão tem por objeto
a contratação de empresa para fornecimento e prestação de serviço de gerenciamento de sistema informatizado e integrado para abastecimento de combustíveis com
fornecimento (Gasolina Comum, Diesel Comum e Diesel
S10, Aditivo Arla 32), através de cartão magnético com
chip ou cartão com tarja preta para atender à frota de
veículos do município de Venda Nova do Imigrante.
Segundo aduz a peça inicial, os fatos são pertinentes a
necessidade da especiﬁcação em edital das taxas de administração, bem como da ausência da exigência do balanço patrimonial das licitantes (petição inicial 4/2019-1
– peça 02).
Por ﬁm, requer, liminarmente, a suspensão do processo licitatório de Pregão Presencial n° 95/2018, no estado
em que se encontra, tendo em vista as ilegalidades, até
que seja determinada a republicação do edital com todas as exigências legais e novos prazos.
Tendo sido protocolizada durante o período de recesso
deste Tribunal, a representação foi inicialmente submetida ao crivo do conselheiro Rodrigo Coelho do Carmo,
conforme atribuição outorgada pela Portaria Normativa
72/2018-9, em razão do que prolatou a Decisão Monocrática 5/2019-5, determinando a notiﬁcação do prefeito municipal de Venda Nova do Imigrante e da pregoeira oﬁcial para, em 5 (cinco) dias, apresentarem cópia integral do procedimento licitatório e se manifestassem a
respeito das imputações (peça 06).
Após a regular notiﬁcação, o prefeito municipal de Venda Nova do Imigrante, protocolou Defesa/Justiﬁcativa
sob o registro TC 00019/2019-7 (evento 14) e peças complementares 248/2019-9 a 264/2019-8 – peças 15 a 31).
www.tce.es.gov.br

Em cumprimento a Decisão Monocrática TC 11/2019-1
(peça 51) a Secretaria de Controle Externo de Fiscalizações Não Especializadas – SecexMeios elaborou a Manifestação Técnica 78/2019-4, propondo o seguinte encaminhamento (peça 52):
[...]
5. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Ante o exposto, submetemos à consideração superior a
seguinte proposta de encaminhamento:
4.1 – O desentranhamento dos documentos eletrônicos
nº 32 a 49, por estarem duplicados.
4.2 – Indeferir a medida cautelar, visto que não restaram caracterizados os requisitos legais para sua concessão;
4.3 – Determinar que os presentes autos caminhem sob
o rito ordinário, face à ausência dos pressupostos constantes do artigo 306 do RITCEES.
4.4 – Nos termos do art. 307, § 3º, do RITCEES a determinação de oitiva da parte para que se pronuncie, principalmente quanto à má-fé.
[...]
II FUNDAMENTOS
Como se vê, os autos apuram a suposta irregularidade
ocorrida na Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante, no âmbito do Pregão Presencial 095/2018 (Processo Administrativo n° 5444).
Entretanto, ao submeter o feito ao crivo da SecexMeios,
identiﬁcou-se a possibilidade não apenas de a representação ser improcedente, como também da litigância de
má-fé por parte do representante, conforme detalhado
na Manifestação Técnica 78/2019-4 (peça 52), cuja funTerça-feira, 5 de fevereiro de 2019
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damentação ratiﬁco integralmente:
[...]
2. DA ANÁLISE PROCESSUAL
Veriﬁca-se que as justiﬁcativas encaminhadas pelos notiﬁcados foram duplicadas, de modo que o Documento
Eletrônico n. 14 - Defesa/Justiﬁcativa 00019/2019-7 é
idêntico ao Documento Eletrônico n. 32 - Defesa/Justiﬁcativa 00018/2019-2.
Consequentemente as peças complementares também
o são, como por exemplo:
15 - Peça Complementar 33 - Peça Complementar
00248/2019-9
00231/2019-3
16 - Peça Complementar 34 - Peça Complementar
00249/2019-3
00232/2019-8
31 - Peça Complementar 49 - Peça Complementar
00264/2019-8
00247/2019-4

Assim, para maior clareza processual, sugere-se a exclusão das peças eletrônicas de nº32 a 49, por estarem duplicadas.
3. DOS PRESSUPOSTOS CAUTELARES

O inciso I trata do fumus boni iuris, comumente denominado pela doutrina de fumaça do bom direito, deﬁnido
como juízo de probabilidade de existência do direito. Esse é o entendimento de Marinoni e Arenhart:
Para obter a tutela cautelar, o autor deve convencer o
juiz de que a tutela do direito provavelmente lhe será
concedida. A admissão de uma convicção de verossimilhança, como suﬁciente à concessão da tutela cautelar,
decorre do perigo de dano e da consequente situação
de urgência, a impor solução e tutela jurisdicional imediatas.
A tutela cautelar é incompatível com o aprofundamento
do contraditório e da convicção judicial, uma vez que estes demandam porção de tempo que impede a concessão da tutela de modo urgente.
Já o inciso II trata do periculum in mora, deﬁnido pela
doutrina como a irreversibilidade da situação em face
da futura resolução de mérito. São os entendimentos de
Alexandre Freitas Câmara:

I - fundado receio de grave lesão ao erário ou a direito
alheio; e

Como dito anteriormente, o fomos boni iuris não é requisito suﬁciente para a concessão da medida cautelar.
Outro requisito é exigido, e a ele se dá, tradicionalmente, o nome de periculum in mora (ou seja, perigo na demora). Isto porque, como sabido, a tutela jurisdicional
cautelar e modalidade de tutela de urgência, destinada
a proteger a efetividade de um futuro provimento jurisdicional, que esta diante da iminência de não alcançar
os resultados práticos dele esperados. E esta situação de
perigo iminente que recebe o nome de periculum in mora, sendo sua presença necessária para que a tutela cautelar possa ser prestada pelo Estado-Juiz. (...)

II - risco de ineﬁcácia da decisão de mérito.

Assim sendo, toda vez que houver fundado receio de

Os pressupostos de concessão da cautelar são aqueles
dispostos no artigo 376 do RITCEES, aprovado pela Res.
261/13:
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

que a efetividade de um processo venha a sofrer dano
irreparável, ou de difícil reparação, em razão do tempo
necessário para que possa ser entregue a tutela jurisdicional nele buscada, estará presente o requisito do periculum in mora, exigido para a concessão da tutela jurisdicional cautelar.
Com base nessas informações, passa-se à análise do pedido. A representante na Petição Inicial 00004/2019-1
formula o pedido para suspensão do procedimento licitatório em razão das seguintes irregularidades: a) necessidade de especiﬁcar as taxas zero e negativa; b) falta de
exigência de balança patrimonial.
A primeira, foi esclarecida pela Pregoeira e pelo Prefeito
Municipal no seguinte sentido:
Embora a peça edilícia não traga expressa tal condição,
examinando o processo licitatório ﬁca evidente a aceitação de taxa administrativa zero e ou negativa, uma
vez que dois dos três orçamentos que compõem a taxa
média são de taxas administrativas negativas. Além disso, a taxa média apurada pelo setor requisitante foi de
(-1,49%), média esta que se encontra nos autos do processo e informada à referida empresa via e-mail no dia
28 de dezembro de 2018, conforme anexo. Registra—
se, ainda, que outras empresas, também, solicitaram e
receberam tais informações via e-mail, conforme anexo.
(g.n.)
Veriﬁca-se que na página 46 do Documento Eletrônico n.
15 - Peça Complementar 00248/2019-9, consta a média
de preços cotados pela administração municipal, cujo resultado foi uma taxa negativa.
O segundo indício de irregularidade refere-se à exigência de balanço patrimonial, cuja justiﬁcativa apresentada
Terça-feira, 5 de fevereiro de 2019
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pela Pregoeira e Prefeito está abarcada em vasta doutrina de renome, bem como em jurisprudência do Tribunal
de Contas de Minas Gerais, de modo que não se afere,
nessa análise perfunctória o fumus boni Iuri.
Também não se veriﬁca o periculum in mora considerando que o certame se ﬁndou, tendo sido consagrada adjudicada a própria representante.
Dessa forma, sugere-se a não concessão da medida cautelar.
4. DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ
Em análise aos autos, veriﬁcou-se que a empresa representante foi a vencedora do certame, mas além disso,
veriﬁca-se a utilização do aparato de controle externo
para ﬁns de interesse próprio.
Conforme se extrai dos documentos a representante foi notiﬁcada por e-mail, em 28/12/18, sobre a média da taxa administrativa sendo negativa (página 12
do Documento Eletrônico n. 18 - Peça Complementar
00251/2019-1). Consta na página 14 do mesmo documento que o destinatário juliana.menezes@linkbeneﬁcios.com.br leu a mensagem da prefeitura em 2 de janeiro de 2019 às 8:57:11 da manhã.
Também se veriﬁca que o em 2 de janeiro o município
encaminhou e-mail para o destinatário rodrigo.pereira@
linkbeneﬁcios.com.br , às 12:00, informando sobre a taxa negativa ou taxa zero.
Mesmo depois de todas essas comunicações, foi apresentada representação nesta corte, no mesmo dia às
17:26, conforme se veriﬁca a data de inserção da petição
inicial no sistema E-TCEES.
O que se pretende demonstrar é que mesmo vários destinatários da LINK BENEFICIOS tendo recebido informa-

ção sobre a taxa zero ou negativa decidiram apresentar
peça representatória nesta Corte de Contas, com o objetivo de obstaculizar o seguimento do certame. O que na
forma de legislação processualista é um forte indício de
litigância de má-fé e utilização indevida do aparato do
controle externo para benefício ou interesse subjetivo.

2012 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo), que assim passou a vigorar:

Corrobora o entendimento o fato de na página 52 do Documento Eletrônico n. 18 constar a negativa do recurso administrativo decorrente da impugnação da empresa LINK BENEFÍCIOS, que se encontra na página 21 e seguintes do mesmo documento, a qual já foi informado
ter conteúdo IDÊNTICO ao dos presentes autos.

[...]

Além do mais, veriﬁca-se na página 12 do Documento
Eletrônico n. 29 - Peça Complementar 00262/2019-9,
que no dia 04/01/2019, na abertura do pregão ofereceram proposta de taxa negativa de -3% (três por cento negativo). Também se veriﬁca no Documento Eletrônico n.
31 - Peça Complementar 00264/2019-8 a Ata do Pregão
Presencial, na qual sagrou-se vencedora a empresa LINK
CARD, com a taxa negativa de -4,05%, pagina 1, bem como na página 11 o termo de adjudicação.
Dessa forma, sugere-se a notiﬁcação do representante
para que se manifeste sobre a litigância de má-fé.
[...]
Aproveito a oportunidade para corroborar com o entendimento da área técnica em relação ao indício de litigância de má-fé e a utilização indevida do controle externo
para benefício ou interesse particular, destacando o disposto na Lei Complementar Estadual n° 902, de 8 de janeiro de 2019, que passou a vigorar em 1º de janeiro de
2019, alterando, dentre outros dispositivos, o art. 135,
da Lei Complementar Estadual 621, de 8 de março de
www.tce.es.gov.br

Art.135. O Tribunal de Contas poderá aplicar multa de
até R$ 100.000,00 (cem mil reais), ou valor equivalente
em outra moeda que venha a ser adotada como moeda
nacional, aos responsáveis por:
XV – litigância de má-fé
[...]
§4º A multa aplicada com fundamento nos incisos IV a
IX, XIV e XV prescinde de prévia comunicação dos responsáveis.
Insta observar, que conforme a nova redação dada ao
art. 135, da Lei Orgânica, foi acrescentado que o Tribunal de Contas poderá aplicar multa de até R$100.000,00
(cem mil reais) também em caso de litigância de má-fé
por parte do responsável, ressaltando em seu parágrafo 4° que ﬁca dispensada a prévia comunicação ao responsável.
Ainda assim, acompanho a área técnica quanto a necessidade de ouvir o representante, em especial por considerar que a alteração legislativa é recente.
III PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO
Por todo o exposto e com base na competência outorgada pelo inciso V, do artigo 29, da Resolução TC 261/2013
(Regimento Interno do TCEES), apresento à Primeira Câmara para ratiﬁcação a DECM 00016/2019-3 com a seguinte DELIBERAÇÃO que oro submeto à sua consideração:
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Conselheiro relator
Terça-feira, 5 de fevereiro de 2019
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1. DELIBERAÇÃO:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, DECIDEM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as
razões expostas pelo relator, em:
1.1. INDEFERIR A CONCESSÃO DE MEDIDA CAUTELAR
com fulcro nos artigos 306, 307, §3º e 376 do RITCEES,
visto que não restaram caracterizados os requisitos legais para sua concessão;
1.2. DETERMINAR a CITAÇÃO da empresa Link Card Administradora de Benefícios Eireli, para que se manifeste
sobre o indício de litigância de má-fé no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias;
1.3. DETERMINAR o DESENTRANHAMENTO dos documentos eletrônicos (peças 32 a 49), por estarem duplicados;
1.4. DETERMINAR a conversão do trâmite processual
para o RITO ORDINÁRIO, tendo em vista a ausência dos
pressupostos constantes no artigo 306 do RITCEES; e
1.5. DETERMINAR, por ﬁm, a PUBLICAÇÃO desta decisão.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 30/01/2019 – 1ª Sessão Ordinária Da
Primeira Câmara.
4. Especiﬁcação do quórum:

ron Carlos Gomes de Oliveira.
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
Presidente
Decisão 00072/2019-7
Processo: 07010/2018-6
Classiﬁcação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
UG: PMVNI - Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
Relator: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Representante: MINISTERIO PUBLICO DE CONTAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
CONTROLE EXTERNO – FISCALIZAÇÃO – REPRESENTAÇÃO – PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO
IMIGRANTE – APENSAR AO PROCESSO TC 5628/2018.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE
FARIAS CHAMOUN:
I RELATÓRIO
Trata-se de representação formulada pela Promotoria Geral de Venda Nova do Imigrante em que narra supostas irregularidades ocorridas na Prefeitura relativas a
obras de pavimentação asfáltica.

4.2. Conselheiros substitutos: Marco Antonio da Silva
(em substituição).

Nos termos do Despacho 43924/2018-3, encaminhei os
autos à Secretaria de Controle Externo de Engenharia e
Meio Ambiente – SecexEngenharia, para manifestação
quanto à admissibilidade tendo em vista a existência de
outra representação, autuada nesta Corte de Contas sob
o n° 7009/2018-3.

5. Membro do Ministério Público Especial de Contas: He-

A SecexEngenharia, por meio da Manifestação Técnica

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

www.tce.es.gov.br

1545/2018-7, sugere:
4 PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Pelo exposto, apresentamos como proposta de encaminhamento, as seguintes sugestões:
4.1 - A tramitação conjunta dos Processos TC 7010/20186 e 5628/2018-9, sendo o primeiro apensado ao segundo, conforme autorizam/prescrevem os artigos 277
(caput e § 1º) e 278 (caput e parágrafo único), ambos do
Regimento Interno deste TCEES;
4.2 - Simultaneamente, sugerimos que seja determinado
à Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante, que
providencie a sequência de medidas recomendadas pela
Instrução Normativa Nº 032/2014 (a qual, “Dispõe sobre
a instauração, organização e encaminhamento de processos de tomada de contas especial ao Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, no âmbito da Administração Direta, Indireta Estadual e Municipal e dá outras
providências.”), exarada por este Tribunal, e também,
atendendo ao que preceitua a Lei Estadual 621/2012,
com vistas à apuração de possíveis danos ao erário municipal, em função da pavimentação da rua São Lourenço, no âmbito da execução do Contrato 089/2016:
O opinamento é acompanhado integralmente pelo Ministério Público Especial de Contas, nos termos do Parecer 6046/2018-7.
II FUNDAMENTOS
Nos termos apontados pela área técnica deste Tribunal
de Contas, parte dos fatos narrados padecem de indícios
de materialidade e outros padecem elementos suﬁcientemente sólidos para o prosseguimento processual.
O opinamento técnico assim se manifestou:
Terça-feira, 5 de fevereiro de 2019
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Como o Representante, neste Processo 7010/2018-6 (o
Ministério Público de Contas) buscou tão somente dar
conhecimento a esta corte, de possíveis irregularidades
quanto aos Contratos 094/2016, 087/2016 e 089/2016x,
a partir das Notícias de Fato, encaminhadas pela Promotora Adriana Dias Paes Rsitori Cotta (Ministério Público
em Venda Nova do Imigrante), e, devido à coincidência,
por continência e identidade de objeto, com o Processo
TC 5628/2018-9, sugerimos a apensação daquele neste
último, para que tenham uma única tramitação, quando
então, na discussão quanto ao mérito, vislumbra-se, em
função da possibilidade suscitada (particularmente nos
autos do Processo TC 5628/2018-9, onde são noticiados
ainda, indícios de desvio de ﬁnalidade, inclusive com o
apropriação indébita (locupletamento) de bens públicos
por particulares, com possível ocorrência inclusive, de
peculato, dada a inevitável participação de servidor(es)
público(s)), de que tenha ocorrido dano ao erário, a pertinência e necessidade de que o Chefe do Executivo de
Santa Maria de Jetibá (sic) venha a instaurar a devida Tomada de Contas Especial.
Assim, especiﬁcamente quanto aos indícios de irregularidades no âmbito de relação entre o Contrato 94/2016
e o Aditivo ao Contrato 89/2016, ante a existência de outro processo em trâmite neste Corte de Contas, qual seja, o TC 5628/2018, que trata das mesmas questões levantadas e engloba a análise das possíveis irregularidades que ora se apresentam, entendo acertada sugestão
de apensamento, pela ausência de prejuízos e a ﬁm de
que se evite decisões conﬂitantes ou controversas, em
observância ao princípio da segurança jurídica.
Quanto a sugestão de encaminhamento de determinação à Prefeitura de Venda Nova para que adote as medi-

das previstas na Instrução Normativa n° 032/2014 e na
Lei Estadual 621/2012, com o intuito de apurar danos ao
erário, entendo que a proposta se torna inócua nestes
autos tendo em vista o acatamento da sugestão de apensamento dos presentes autos ao outro processo em trâmite mais avançado e com elementos mais robustos para apuração, razão pela qual deixo de acatar tal proposta.
III PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO
Por todo o exposto e com base na competência outorgada pelo inciso V, do artigo 29, da Resolução TC 261/2013
(Regimento Interno do TCEES), divirjo parcialmente do
entendimento técnico e ministerial e VOTO no sentido
de que a Primeira Câmara aprove a seguinte proposta de
deliberação:

lator);
4.2. Conselheiros substitutos: Marco Antonio da Silva
(em substituição).
5. Membro do Ministério Público Especial de Contas: Heron Carlos Gomes de Oliveira.
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
Presidente
Decisão 00111/2019-3
Processo: 04450/2018-6
Classiﬁcação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
UG: FEAS - Fundo Estadual de Assistência Social

Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun

Relator: Marco Antônio da Silva

Conselheiro relator

Terceiro interessado: RICARDO DE OLIVEIRA, MARCOS
PAULO PUGNAL DA SILVA

1. DELIBERAÇÃO:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, DECIDEM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as
razões expostas pelo relator, em:
1.1. APENSAR o Processo TC 7010/2018 ao Processo TC
5628/2018, nos termos do art. 277 e ss. da Resolução TC
n° 261, de 4 de junho de 2013 – Regimento Interno do
Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 30/01/2019 – 1ª Sessão Ordinária Da
Primeira Câmara.
4. Especiﬁcação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
(presidente) e Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun (rewww.tce.es.gov.br

Representante: SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E
TRANSPARENCIA - SECONT
REPRESENTAÇÃO – DETERMINAÇÃO – DIVERGÊNCIA PRAZO DE 90 DIAS - ENCAMINHAMENTO DO RESULTADO DOS PROCEDIMENTOS E DAS MEDIDAS ADOTADAS
- RETORNAR À SECEXSAS.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO MARCO
ANTONIO DA SILVA:
Cuidam os presentes autos de Representação encaminhada a este Tribunal pela Secretaria de Estado de Controle e Transparência – SECONT e autuada nos autos do
Processo TC 8699/2015, destinado, inicialmente, à inspeção na Secretaria de Estado da Saúde – SESA, objetivando a averiguação da ocorrência de despesas realiza-
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das sem prévio empenho, no exercício de 2014, no qual
foi prolatado o Acórdão TC 1318/2017 – Plenário, determinando o cancelamento da inspeção autorizada pelo Termo de Designação 11/2016, bem como o desentranhamento e extração de cópias, e autuação como representação relativa a diversas unidades gestoras.
Em razão do referido Acórdão, foi autuada a presente
REPRESENTAÇÃO referente ao Fundo Estadual de Assistência Social – FEAS, tendo como Representante a Secretaria de Estado de Controle e Transparência – SECONT, e
como Terceiros Interessados, os Srs. Ricardo de Oliveira
e Marcos Paulo Pugnal da Silva, e, ainda, outros 32 processos com o mesmo objeto, conforme a Manifestação
Técnica 1178/2018-1.
A área técnica, através da Secretaria de Controle Externo
de Saúde e Assistência Social – SecexSAS, emitiu a Manifestação Técnica 01178/2018-1, opinando no sentido de
que seja determinado ao Secretário de Estado de Controle e Transparência – SECONT, Marcos Paulo Pugnal,
que estabeleça uma coordenação padronizada dos processos disciplinares e/ou sindicâncias que apuram as irregularidades de despesa sem prévio empenho ocorridas no FEAS, permitindo, assim, a deﬁnição das consequências dessas irregularidades, e a identiﬁcação dos
responsáveis.
Opinou ainda, pela determinação ao mesmo Secretário,
no sentido de que, após a conclusão dos procedimentos
administrativos, encaminhe os seus resultados, com as
respectivas medidas adotadas, a este Tribunal, no prazo de 60 dias, sob pena de aplicação de multa, nos termos do artigo 389, inciso IV, da Resolução TC 261/2013.
Sugeriu, por ﬁm, o retorno dos autos à SecexSAS para
continuidade da instrução.

O Ministério Público Especial de Contas, nos termos do
Parecer 05221/2018-1, da lavra do Procurador, Dr. Luis
Henrique Anastácio da Silva, em consonância parcial
com a área técnica, pugnou no mesmo sentido, dissentindo quanto ao prazo, que alterou para 90 dias.
Assim, conforme regular distribuição vieram os autos a
este Magistrado de Contas para emissão de relatório e
voto para efeito de deliberação do Colegiado, na forma
do art. 29 do Regimento Interno, Resolução TC 261/2013.
É o sucinto relatório.
VOTO
Conforme antes informado, a presente representação
originou-se do Acórdão TC 1318/2017 – Plenário prolatado nos autos do Processo TC 8699/2015, que cancelou
a inspeção autorizada na Secretaria de Estado da Saúde – SESA, e determinou a autuação de documentos desentranhados e copiados daqueles autos, relativos a diversas Unidades Gestoras, sendo a presente, relativa ao
Fundo Estadual de Assistência Social – FEAS.
Assim, necessário é a sua análise, em face da documentação que lhe deu suporte, bem como dos elementos
trazidos pela área técnica e pelo Parquet de Contas, para
apreciação pelo Colegiado.
1. DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE:
Veriﬁco da Manifestação Técnica que os requisitos de
admissibilidade da representação, bem como o seu conhecimento já foram analisados e decididos por meio de
Decisão Monocrática do Relator.
2. DAS CONSIDERAÇÕES INICIAIS: - DIVERGÊNCIA NO
PRAZO DE ENCAMINHAMENTO DO RESULTADO DOS
PROCEDIMENTOS E DAS MEDIDAS ADOTADAS:
www.tce.es.gov.br

Da análise dos autos, veriﬁco que a área técnica e o douto representante do Parquet de Contas opinaram no sentido de que seja determinado ao Secretário de Estado de
Controle e Transparência – SECONT, Marcos Paulo Pugnal, que estabeleça uma coordenação padronizada dos
processos disciplinares e/ou sindicâncias que apuram as
irregularidades de despesa sem prévio empenho ocorridas no FEAS, permitindo, assim, a deﬁnição das consequências dessas irregularidades, e a identiﬁcação dos responsáveis.
Opinaram ainda, pela determinação ao mesmo Secretário, no sentido de que, após a conclusão dos procedimentos administrativos, encaminhe os seus resultados,
com as respectivas medidas adotadas, a este Tribunal,
no prazo de 90 dias, sob pena de multa, nos termos do
artigo 389, inciso IV, da Resolução TC 261/2013, e, por
ﬁm, pelo retorno dos autos à SecexSAS para continuidade da instrução.
Assim, transcreve-se o posicionamento da área técnica,
nos termos da Manifestação Técnica 01178/2018-1, verbis:
[...]
3. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Considerando o teor do Decreto Estadual nº 3.755R/2015, que, em seu artigo 10, §1º teria previsto que a
SECONT seria o órgão competente para coordenar esse
levantamento e orientar os gestores na adoção das providências com vista à apuração dos valores e indicação
dos responsáveis por meio de sindicância em face da realização de despesas sem prévio empenho no exercício
de 2014, sugerimos:
3.1 Seja determinado ao Secretário de Estado de ConTerça-feira, 5 de fevereiro de 2019
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trole e Transparência, Sr. Marcos Pugnal, que estabeleça uma coordenação padronizada dos processos disciplinares e/ou sindicâncias que apuram as irregularidades de despesa sem prévio empenho ocorridas no órgão ﬁscalizado neste processo, a ﬁm permitir uma deﬁnição das consequências dessas irregularidades, bem
como a identiﬁcação de seus responsáveis;
3.2 Após conclusão dos procedimentos administrativos de apuração de responsabilidade, que o Secretário
de Estado de Controle e Transparência, Sr. Marcos Pugnal, encaminhe o resultado dos trabalhos a este Tribunal,
com a conclusão do processo e medidas adotadas pela
Administração Estadual no caso especíﬁco do órgão ﬁscalizado neste processo, no prazo de 60 (sessenta) dias,
sob pena de multa, nos termos do art. 389, inciso IV do
RITCEES (Res. TC 261/2013).
Após, sugerimos o retorno dos autos a esta SecexSAS
para continuidade da instrução. - g.n.
Por sua vez, o douto representante do Parquet de Contas, nos termos do Parecer 05221/2018-1, acompanhou
a área técnica, dissentindo apenas quanto ao prazo, pugnando por 90 dias, ao invés de 60 dias.
Conforme o relato técnico, na mesma Decisão Monocrática em que decidiu pela admissibilidade e consequente
conhecimento da representação, o Relator determinou a
notiﬁcação do órgão ﬁscalizado neste processo, bem como do Secretário de Controle e Transparência, Sr. Marcos Paulo Pugnal, para informarem o desfecho dos processos de sindicância e administrativo-disciplinar que
apuraram as supostas irregularidades, indicando, em especial, os responsáveis e os valores das despesas sem
empenho prévio no órgão em questão.

Devidamente notiﬁcadas as autoridades, a SECONT informou, pelo seu Secretário, que inexiste sindicância
ou processo administrativo disciplinar instaurado para
apurar a ocorrência de despesas sem prévio empenho.

tamento a ser realizado no âmbito das Unidades Gestoras, e orientar os gestores na adoção das providências
com vista à apuração dos valores e indicação dos responsáveis por meio de sindicância.

Em análise da manifestação supra, o subscritor da Manifestação Técnica destaca que a suposta irregularidade
em apuração não se refere a desvio ou malversação, mas
apenas a irregularidade por erro formal referente a despesas supostamente contraídas sem prévio empenho,
que se constitui na quebra da ordem natural das fases
da despesa pública.

Considerando que foram abertos nesta Corte de Contas
vários processos com o mesmo objeto, entendo que procedem as conclusões técnicas pela necessidade de padronização dos resultados das apurações realizadas, e
remessa a este Tribunal, dos referidos resultados, indicando os responsáveis e o montante de despesa realizada sem prévio empenho no exercício de 2014, bem
como as medidas adotadas pela Administração.

Aduziu que a ausência de informações nos autos relacionados aos resultados dos processos abertos no âmbito da própria administração pública, diﬁcultando a deﬁnição da irregularidade (despesa sem empenho prévio)
em si, e de seus responsáveis, que não foram colacionadas aos autos, apesar das notiﬁcações procedidas por ordem do Relator.
Relacionou os 33 processos abertos no âmbito desta
Corte de Contas com o mesmo objeto, e concluiu pela
necessidade de determinação ao Secretário SECONT,
em face do disposto no artigo 10, § 1º, do Decreto Estadual 3755-R/2015, para que, no prazo ﬁxado, estabeleça coordenação padronizada dos procedimentos e remessa dos resultados a este Tribunal.
Veriﬁco da transcrição do dispositivo regulamentar, feita pelo subscritor da Manifestação Técnica, que ordena
às Unidades Gestoras que, no prazo de 30 dias, efetuem
o levantamento das despesas realizadas sem a emissão
de empenho/com insuﬁciência de dotação orçamentária
nos exercícios anteriores.
Determina ainda, que cabe à SECONT, coordenar o levanwww.tce.es.gov.br

3. DO DISPOSITIVO:
Ante o exposto, acompanhando o entendimento da área
técnica e do Ministério Público Especial de Contas, VOTO
no sentido de que o Colegiado aprove a seguinte minuta
de Decisão que submeto à sua apreciação.
MARCO ANTONIO DA SILVA
Relator
1. DELIBERAÇÃO:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, DECIDEM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as
razões expostas pelo relator, em:
1.1. DETERMINAR ao Secretário de Estado de Controle
e Transparência – SECONT, Sr. Marcos Paulo Pugnal, ou
quem vier a sucedê-lo, que estabeleça uma coordenação padronizada dos processos disciplinares e/ou sindicâncias que apuram as irregularidades de despesa sem
prévio empenho ocorridas no Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS, no exercício de 2014, permitindo,
assim, a deﬁnição das consequências dessas irregulariTerça-feira, 5 de fevereiro de 2019
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dades, bem como a identiﬁcação dos responsáveis;
1.2. DETERMINAR, ainda, ao mesmo Secretário, que
após a conclusão dos procedimentos administrativos,
encaminhe os seus resultados, com as respectivas medidas adotadas, a este Tribunal, no prazo de 90 (noventa) dias, sob pena de cominação de multa, nos termos
do artigo 389, inciso IV, da Resolução TC 261/2013;
1.3. ENCAMINHAR à SECONT, junto com a comunicação
da Decisão proferida nestes autos, cópia da Manifestação Técnica 01178/2018-1; após,
1.4. RETORNAR os autos à SecexSAS para continuidade da instrução, nos termos da Manifestação Técnica
01178/2018-1.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 30/01/2019 – 1ª Sessão Ordinária da
Primeira Câmara.
4. Especiﬁcação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
(presidente) e Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun;
4.2. Conselheiros substitutos: Marco Antonio da Silva
(em substituição/relator).
5. Membro do Ministério Público Especial de Contas: Heron Carlos Gomes de Oliveira.
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
Presidente

www.tce.es.gov.br
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Atos da 2ª Câmara

2 a CÂMARA

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

Decisão 00066/2019-1
Processos: 00421/2019-1, 00435/2019-2
Classiﬁcação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
UG: PMM - Prefeitura Municipal de Marataízes
Relator: Rodrigo Coelho do Carmo

Conselheiros-substitutos
João Luiz Cotta Lovatti

Responsável: ESTEVAO SILVA MACHADO, OLDAIR DA SILVA FERREIRA, ROBERTINO BATISTA DA SILVA
Representante: COMPACTA GESTAO DE SMS LTDA

Ministério Público Especial de Contas

Terceiro interessado : ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EMPRESAS DE LIMPEZA PUBLICA E RESIDUOS ESPECIAIS ABRELPE
CONTROLE EXTERNO – FISCALIZAÇÃO – REPRESENTAÇÃO – RATIFICAR DECISÃO MONOCRÁTICA Nº 22/2019-9
– CONCEDER MEDIDA CAUTELAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO:
I - RELATÓRIO

SESSÕES
Quartas-feiras às 10 horas

Cuidam os autos de duas Representações impetradas
nesta Corte de Contas em face do edital de Concorrência
Pública nº 003/2018, deﬂagrado pela Prefeitura Municipal de Marataízes acerca de possíveis irregularidades no

www.tce.es.gov.br

mencionado processo licitatório, pelo Sistema de Registro
de Preços, cujo o objeto é a “contratação de empresa para realizar os serviços de limpeza urbana no Município de
Marataízes - ES”, com abertura de envelopes prevista para
18/01/2018, sendo uma demandada pela empresa Compacta Gestão SMS Ltda. (processo TC 421/2019) e a outra
pela Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais – Abrelpe (processo TC 435/2018,
em apenso).
Em apetada síntese, a primeira Representante alega a
existência de ilegalidades constantes do edital, referentes
a exigências ilegais, no que toca à necessidade de comprovação de capacidade técnica em itens de menor relevância do objeto licitado, de licenças ambientais e de outorga ou dispensa para a captação de água, além da forma
ilegal de classiﬁcação de propostas inexequíveis. Já a segunda Representante sustenta a ilegalidade da utilização
do Sistema de Registro de Preços para o objeto licitado,
bem como a violação aos princípios que norteiam a Administração Pública em procedimentos licitatórios.
Embasados no apontamento de ilegalidades no procedimento licitatório, ambos pleiteiam, cautelarmente, a suspensão do certame e, em sede de cognição exauriente, o
conhecimento e o provimento da Representação, com o
saneamento das irregularidades postas.
Em seguida, o relator encaminhou os autos para análise técnica quanto à presença dos requisitos autorizadores da cautelar, que resultou na Manifestação Técnica
00077/2019-1, elaborada pela SecexEngenharia – Secretaria de Controle Externo de Engenharia e Meio Ambiente, em que se concluiu pela existência de indícios de irregularidade, bem como dos requisitos para concessão da
medida cautelar. Transcreve-se a conclusão da peça técTerça-feira, 5 de fevereiro de 2019
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nica:

nal de Contas;

A partir deste entendimento, observando-se que a “Pla-

“7 PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO

o Em atenção ao artigo 391 do Regimento Interno desta
Corte a aplicação de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais);

nilha Estimativa Anual” que compõe o Edital descreve 8

• Dar ciência aos representantes (Compacta Gestão de
SMS Ltda. – EPP e Abrelpe) da Decisão proferida:”

itens 3, 6, 7 e 8 representam, respectivamente 2,86%,

Numa análise perfunctória dos autos, realizada sumariamente sob o amparo do art. 307, §2° do RITCCES, a equipe
técnica avaliou os pontos lançados na peça inicial da Representação e, por anuir com os fundamentos técnicos e
jurídicos apresentados por ocasião aludida manifestação
técnica, passo a expor somente os que motivam o juízo
decisório do presente processo.

tanto, se adequar ao critério de “valor signiﬁcativo” ali-

Presentes os requisitos de admissibilidade e observados
os pressupostos para concessão de medida cautelar, encaminham-se os autos à consideração superior propondo:
• O recebimento da Representação, em face do atendimento aos requisitos de admissibilidade previstos no art.
177 do Regimento Interno do TCEES, (aprovado pela Resolução TC nº 261 de 4 de junho de 2013);
• Em atenção ao artigo 376 e 377, inciso I do Regimento
Interno desta Corte, a determinação à autoridade competente para que suspenda cautelarmente qualquer ato
relacionado a Concorrência Pública 003/2018 até ulterior
decisão de mérito;
• Em atenção ao artigo 307, §3º, a notiﬁcação à autoridade competente, para que se pronuncie, no prazo de 10
dias, inclusive informe como vem se dando a prestação do
serviço objeto da licitação no período a partir do encerramento da vigência do contrato anterior (encaminhando a
respectiva documentação comprobatória);
• Em atenção ao artigo 307, §4º, e em caso de deferimento da medida cautelar a notiﬁcação à autoridade competente, para, no prazo assinalado, cumprir a decisão, publicar extrato na imprensa oﬁcial quanto ao teor da decisão e comunicar as providências adotadas ao Tribunal;
• Dar ciência à autoridade competente de que o não atendimento de decisão deste Tribunal é passível da aplicação
das seguintes sanções:
o Em atenção ao artigo 389, inciso IV do Regimento Interno desta Corte, a aplicação de multa de 3 a 25% do valor previsto no artigo 135, § 3º da Lei Orgânica do Tribu-

Dessa forma, fundamentei minha decisão nos seguintes
termos:

itens, cujos percentuais de correspondência constam na
tabela consignada na MT 77/2019, vislumbra-se que os
2,69%, 2,47% e 1,60% do total da estimativa, sem, pornhavado pela jurisprudência dominante acerca da questão. Para melhor compreensão, transcreve-se a mencionada tabela:
Item
1
2

Exigências ilegais de comprovação de capacidade técnica
em itens de menor relevância do objeto licitado.
Extrai-se da narrativa inicial que o edital representado exige indevidamente a apresentação de atestados com vistas à comprovação de qualiﬁcação técnica para serviços
de menor relevância e valor signiﬁcativo do objeto da licitação, a saber: i) roçada mecânica; ii) lavagem de ruas e
áreas públicas e limpeza de bueiros e galerias.

3

Suscita que tais serviços (itens 3, 6, 7 e 8 da planilha orçamentária do Edital) não somam 4% do valor licitado.

5

A Lei 8666/1993, em seu art. 30, confere à administração
pública a faculdade de exigência de comprovação de capacidade técnica nas hipóteses em que estas se mostrarem imprescindíveis para assegurar o cumprimento dos
termos aventados, observados os limites de correspondência à parcela de maior relevância e que corresponda
a valor signiﬁcativo do objeto licitado.

6

www.tce.es.gov.br

4

Descrição

Valor total do % do valor toitem
tal do contrato
Pintura de Meio Fio - 1.242.206,56
11.89
Caiação
Capina e limpeza Ma- 1.185.303,02
11,35
nual de Vias Urbanas
incluindo carga do material p / local adequado
Roçado Mecânica Vias
298.478,65
2,86
incluindo carga do material p / local adequado
Varrição Manual de 6.174.636,40
59,12
Vias incluindo carga do
material p/ local adequado
Caminhão basculante
836.547,39
8,01
1315C - PBT=12,9t (toco 8,0 t), incluso combustível, motorista e
manutenção - 2 unidades
Retroescavadeira MF
281.219,34
2,69
86TM (Massey Fergusson)- incluso combustível, operador e manutenção -01 unid
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8

Caminhão pipa com
258.435,23
barra
espargidoral-1319/48 PBT= 12,9
t(10.000 litros), incluso combustível, motorista e manutenção - 1
unidades
Trator agrícola MF
167.371,79
297/4-4x4
(MASSEY
FERGUSSON) ou equivalente, incluído roçadeira deslocável adaptável ao trato
Total:
10.444.198,35

2,47

1,60

Não obstante, a legalidade da exigência de apresentação
de atestado que conﬁrme a execução anterior do serviço
está adstrita aos serviços cuja complexidade exija o reconhecimento dos critérios de “relevância técnica”, além do
“valor signiﬁcativo”, que notadamente não se releva no
caso dos autos, em que o objeto descrito no Edital se caracteriza pela aparente irrelevância técnica.
Dessa maneira, me alinho ao entendimento técnico no
sentido de que a exigência do atestado de capacidade técnica para os serviços descritos afrontaria a legalidade, de
forma que recai sobre este item a forte evidenciação do
indício de verossimilhança.
2. Exigências ilegais de licenças ambientais, outorga ou
dispensa da AGERH.
Além da exigência exposta no item anterior, o Representante sustenta que o Edital também violaria a legalidade
ao exigir como item de qualiﬁcação técnica no item 4.7,
alíneas “e”, “f” e “g” a apresentação dos seguintes documentos: i) licença ambiental de estação de transbordo; ii)
licença ambiental para transporte de água ou a sua dispensa; e iii) outorga ou a sua dispensa para a captação

de água.
Ocorre que as alegações do Representante apontam que
o serviço de transporte de lixo para estações de transbordo ou aterro sanitário não são alcançados no objeto licitado, até porque são parte de outro processo licitatório que
engloba a atividade de coleta de lixo, pelo que seria incabível a exigência de licença para serviços que não serão
efetivados pelo futuro contratado.
Não bastasse a ausência de previsão no objeto licitado do
serviço de transporte de lixo para transbordo, cumpre salientar que o Município de Marataízes não possui estação
de transbordo, sendo que o lixo é transportado diretamente para o aterro sanitário.
No que se refere à exigência de outorga ou dispensa para
a captação de água, que é emitida pela AGERH, aﬁrma o
Representante que esta também não se amolda ao objeto
licitado, haja vista que o uso de água para lavagem de ruas
se dá por meio de contrato com o Serviço Autônomo de
Água e Esgoto - SAAE para fornecimento de água de reuso
tratada na Estação de Tratamento de Água - ETA. Sustenta que o SAAE é quem fornece licença ambiental/outorga
para captação de água.
Reforça, ainda, que tal exigência se justiﬁcaria na medida
em que fosse essencial o uso de recursos hídricos para a
implantação, ampliação e alteração de qualquer empreendimento que depreque uso de água superﬁcial ou subterrânea, e a execução de obras ou serviços que alterem
o seu regime, quantidade ou qualidade, e que o objeto licitado não demandará captação de água em bacias hidrográﬁcas críticas sob o aspecto da disponibilidade hídrica,
que demandaria o cadastro junto a AGÊNCIA ESTADUAL
DE RECURSOS HÍDRICOS – AGERH.
www.tce.es.gov.br

Sobre a licença para transporte de água, aduz que esta
não seria exigível para transporte que não seja de resíduos perigosos ou água contaminada.
Acerca desses itens, a unidade técnica corroborou com a
argumentação do Representante ao entender pela inadequação das exigências contidas nos itens 4.7 “e”, “f” e “g”,
diante da não inclusão dos serviços aﬁns, para os quais seriam necessárias as licenças, no objeto licitado. Ademais,
a jurisprudência dos Tribunais de Contas tem se posicionado quanto à exigência de eventuais licenças apenas do
licitante vencedor, como condição de assinatura do contrato, e não como critério de habilitação (a exemplo do
que se extrai do Acórdão TCU 2872/2014).
Pelo exposto, como bem delineado pela unidade técnica
desta Casa, resta fortalecido o aspecto verossímil das alegações representadas neste ponto, por força da ausência
de conexão entre as exigências e o objeto licitado, razão
pela qual adiro ao entendimento explicitado.
3. Ilegalidade do Sistema de Registro de Preço – SRP.
Aduziu-se a incompatibilidade do objeto licitado com o
Sistema de Registro de Preços adotado no procedimento
licitatório referente ao Edital de Concorrência Pública n°
003/2018, uma vez que seu uso seria inviável para a contratação de obras e serviços de engenharia, entre os quais
se enquadra a limpeza urbana, violando, assim, o Decreto
n° 7.892/2013, que regulamenta o SRP.
Além disso, suscita a incompatibilidade da natureza contínua e da complexidade dos serviços objeto da licitação
com o SRP, assim como se posicionam a doutrina e jurisprudência afetas ao tema.
De fato, ao menos a princípio, o Sistema de Registro de
Preços não se amolda à hipótese do objeto licitado, que
Terça-feira, 5 de fevereiro de 2019
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diz respeito a serviços de engenharia, conclusão esta corroborada pelo teor do próprio Edital representado ao se
veriﬁcar a qualiﬁcação técnica exigida.
É sempre necessário avaliar a utilização do sistema de registro de preços em relação às obras e aos serviços de engenharia, sob o foco da natureza do serviço e de sua complexidade, pois a grande maioria das obras e muitos serviços de engenharia se revestem de características especíﬁcas, diferenciadas, que se distanciam das vantagens da
adoção do Sistema de Registro de Preços, que melhor se
adequa às hipóteses de compras --- tanto assim o é que
sua localização no corpo da Lei 8.666/93 se dá na Seção V,
onde se trata dos critérios de Compras.
Assim, corroboro com a análise técnica no sentido de que
o Sistema de Registro de Preços não é adequado para a
presente contratação e, portanto, reconheço a presença
do forte indício da verossimilhança dos argumentos postos pelo Representante também neste item.
Ademais, neste ponto insta pôr em relevo que, embora
seja costumeiro que este Relator, em situações semelhantes, quando possível, se manifeste acerca do pleito cautelar apenas após a oitiva do responsável, na hipótese em
comento, vislumbro a desnecessidade da medida com vistas a subsidiar a formação do juízo preambular, visto que
os elementos lançados aos autos pelos representantes,
sobre os quais se posicionou com esmero a unidade técnica competente, se revelaram suﬁcientemente plausíveis à
manifestação sobre a concessão da cautelar.
Face às considerações aqui narradas, ante as irregularidades detectadas no procedimento licitatório em tela, vislumbro a presença da plausibilidade do direito alegado,
materializado no fumus boni iuris, primeiro requisito para
a concessão da medida cautelar, na medida em que per-

cebo afronta a dispositivos e princípios da lei 8.666/93.
No que toca ao periculum in mora, entendo que o requisito se evidencia na hipótese dos autos, visto que a presente licitação se encontra em vias de se iniciar, com a abertura do certame prevista para 18/01/2019, de forma que
eventual decisão deste Tribunal de Contas em outro momento futuro se tornaria imprestável ao ﬁm pretendido,
podendo causar dano à Administração.
Não bastasse, este aspecto se reforça na medida em que
se veriﬁcou junto ao sítio eletrônico da Administração
Municipal que o último termo aditivo referente ao contrato anterior que englobava o objeto licitado teve sua vigência expirada em 11/11/2018, tendo a Administração
publicado novo edital apenas 36 dias depois. Em contrapartida, não foi possível localizar registro de outro contrato vigente para o serviço objeto da presente representação tanto no site da transparência, quanto no sistema
Geoobras, o que permite as seguintes possíveis conclusões sobre o serviço: i) o serviço está sendo prestado de
alguma maneira: seja por meio de outro contrato ou pela execução dos serviços de forma direta; ii) ou o serviço se encontra interrompido sem que isso tenha causado
impacto na qualidade de vida no Município. Esses aspectos afastariam a ocorrência do periculum in mora reverso.
Nesse caminhar, DECIDO:
Pelo CONHECIMENTO DA PRESENTE REPRESENTAÇÃO,
por cumprimento dos artigos 184 e 177 c/c art. 186 do
RITCEES;
Pela CONCESSÃO DE MEDIDA CAUTELAR, determinando
ao atual gestor do município, bem como aos demais responsáveis, que, CAUTELARMENTE, suspendam qualquer
ato relacionado à Concorrência Pública 003/2018, com
www.tce.es.gov.br

base no art. 376 do RITCEES, até ulterior decisão de mérito;
No sentido de DETERMINAR A OITIVA dos responsáveis,
o Prefeito Municipal de Marataízes, Sr. Robertino Batista
da Silva, o Secretário Municipal de Serviços Urbanos de
Marataízes, Sr. Estevão Silva Machado, e o Presidente da
Comissão Permanente de Licitação – CPL, Sr. Oldair da Silva Ferreira, para que, no prazo de 10 (dez) dias, apresentem as informações que julgarem necessárias, referentes
aos pontos abordados nesta decisão, inclusive informe
como vem se dando a prestação do serviço objeto da licitação no período a partir do encerramento da vigência
do contrato anterior, encaminhando a respectiva documentação comprobatória, bem como outros esclarecimentos que julgarem relevantes para a avaliação do edital da Concorrência Pública nº 03/2018 do Município de
Marataízes, nos termos do §3° do artigo 307 do RITCEES;
No sentido de CIENTIFICAR aos responsáveis indicados de
que o não atendimento de decisão deste Tribunal é passível da aplicação das seguintes sanções:
- Em atenção ao artigo 389, inciso IV do Regimento Interno desta Corte, a aplicação de multa de 3 a 25% do valor previsto no artigo 135, § 3º da Lei Orgânica do Tribunal de Contas;
- Em atenção ao artigo 391 do Regimento Interno desta
Corte a aplicação de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais);
No sentido de CIENTIFICAR os Representantes (Compacta Gestão de SMS Ltda. – EPP e Abrelpe) da presente Decisão.
É o que decido.
Posto isto, VOTO no sentido de que este Colegiado aprove
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a seguinte minuta de Decisão que ora submeto.

Relator: João Luiz Cotta Lovatti

RODRIGO COELHO DO CARMO
Conselheiro Relator

Responsável: DELCINEIA RODRIGUES DA SILVEIRA, THIAGO PECANHA LOPES

1. DECISÃO

Representante: IVAN FERREIRA DE OLIVEIRA

Vistos, relatados e discutidos os autos do processo TC421/2019 (Processo TC 435/2019, apenso), DECIDEM os
Srs. Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, na sessão da 2ª Câmara, ante as razões expostas pelo Relator:

REPRESENTAÇÃO EM FACE DA PREFEITURA MUNICIPAL
DE ITAPEMIRIM – INDEFERIR CAUTELAR – OITIVA DAS
PARTES – RITO ORDINÁRIO – RATIFICAR DECISÃO MONOCRÁTICA 01972/2018-5.

1.1. RATIFICAR a Decisão Monocrática n° 22/2019-9, nos
termos do parágrafo único do artigo 376 do Regimento
Interno.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 30/01/2019 – 1ª Sessão Ordinária da
Segunda Câmara.
4. Especiﬁcação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Manoel Nader Borges (presidente) e Rodrigo Coelho do Carmo (relator);
4.2. Conselheiros substitutos: João Luiz Cotta Lovatti (relator/em substituição).
5. Membro do Ministério Público Especial de Contas: Heron Carlos Gomes de Oliveira

O SR. CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI:
Considerando o Ato Convocatório Nº 001, de 16 de janeiro de 2019, publicado no Diário Oﬁcial de Contas no dia
18 de janeiro do corrente exercício;
Considerando a Decisão Monocrática Nº 01972/2018-5,
exarada pelo Exmo. Presidente, Conselheiro Sérgio Aboudib Ferreira Pinto, com base na competência outorgada
pelo inciso XXII do artigo 20 do Regimento Interno deste
Tribunal e em atendimento à Portaria 00072/2018-9, indeferindo a medida cautelar pleiteada, nos termos a seguir, que ora submeto para ﬁns de ratiﬁcação:
DECISÃO MONOCRÁTICA PRELIMINAR

Classiﬁcação: Controle Externo - Fiscalização - Representação

Tratam-se os autos de Representação, formulada pela
empresa Ivan Ferreira de Oliveira MEI., em que relata possíveis irregularidades no Pregão Presencial n° 0102/2018,
realizado pela Prefeitura Municipal de Itapemirim, para
prestação de serviços de organização, produção e realização de show piromusical e pirotécnico para o réveillon
2018, nas praias de Itaipava e Itaoca e sede do Município
de Itapemirim , com pedido cautelar para que haja a SUSPENSÃO do referido procedimento licitatório.

UG: PMI - Prefeitura Municipal de Itapemirim

Tendo em face o pedido cautelar, observada a Portaria

CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
Decisão 00067/2019-6
Processo: 09815/2018-4

www.tce.es.gov.br

00072/2018-9, na qual me encontro plantonista na presente data, vieram a este Gabinete os presentes autos para deliberação
Ao analisar a documentação acostada aos autos, bem como o disposto no site da Municipalidade, não restou demonstrado de forma cabal a irregularidade trazida, uma
vez que, a empresa vencedora conseguiu apresentar um
valor global para a prestação do serviço, e somente poderá haver uma análise deste fato quando ouvida a Municipalidade, assegurados os Princípios do Contraditório e da
Ampla Defesa, não se podendo concluir preliminarmente,
em análise de concessão de cautelar, que houve irregularidade ao se utilizar Pregão Presencial por preço global
sem informações suplementares.
Far-se-á necessária a observação ao disposto nos artigos
20 e 21 da Lei 13.655/18 que leciona a devida atenção as
consequências da decisão a ser tomada. Portanto, paralisar uma queima de fogos para o réveillon, que fomenta de forma relevante o turismo na municipalidade, traria
prejuízos imensuráveis.
Sendo assim, decido pela não concessão da cautelar pleiteada e pela NOTIFICAÇÃO dos responsáveis, Sra. Dilcineia Rodrigues da Silveira, Pregoeira Oﬁcial e Sr. Luciano de Paiva Alves, Prefeito Municipal com base no artigo
125, § 4° da LC 621/2012, para apresentarem a documentação que entenderem necessária, no prazo de 10 (dez)
dias.
Por oportuno, ﬁca também notiﬁcado para encaminhar
junto à resposta, cópia integral do Pregão Presencial n°
000102/2018, além de eventuais contratações e processos de pagamento que tenham ocorrido.
Após, sejam os autos enviados à SEGEX para instrução reTerça-feira, 5 de fevereiro de 2019
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4.2. Conselheiros substitutos: João Luiz Cotta Lovatti (relator/em substituição).

butária, que podem ser melhoradas mediante plano de
ação a ser estabelecido pela prefeitura. Apontou ainda os
seguintes achados:

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

2.1. Legislação Tributária não Disponibilizada Adequadamente para Consulta;

Vitória, 28 de dezembro de 2018.

CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente

2.2. Normatização Municipal do ISS Incompatível com a
Lei Complementar Federal 116/2003;

SERGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO

Decisão 00068/2019-1

gular do feito, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do artigo 307, § 3º, do Regimento Interno.
Em seguida, retornem os autos ao Relator da referida municipalidade.
A Secretaria deve enviar cópia digitalizada destes autos.
À SGS, para providenciar.

te) e Rodrigo Coelho do Carmo;

Conselheiro Presidente

Processo: 01630/2017-1

Ante todo o exposto, VOTO para que seja adotada a deliberação que ora submeto à apreciação deste Colegiado.

Classiﬁcação: Controle Externo - Fiscalização - Auditoria

JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI

Relator: João Luiz Cotta Lovatti

Conselheiro em Substituição
1.DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, DECIDEM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em Sessão Colegiada, ante as razões expostas pelo Conselheiro em Substituição:
1.1. RATIFICAR a Decisão Nº 01972/2018-5, exarada monocraticamente pelo Exmo. Presidente, Conselheiro Sérgio Aboudib Ferreira Pinto, submetendo ao referendo
deste Colegiado, de acordo com o parágrafo único do art.
376 do Regimento Interno c/c art. 124 § único da Lei Complementar 621/2012.
1.2. Após, enviar os autos à área técnica para instrução.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 30/01/2019 – 1ª Sessão Ordinária da
Segunda Câmara.
4. Especiﬁcação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Manoel Nader Borges (presiden-

UG: PME - Prefeitura Municipal de Ecoporanga

2.3. Ausência de Revisão da Planta Genérica de Valores;
2.4. Não Utilização da Planta Genérica De Valores Vigente
para Aferição da Base De Cálculo de Tributos Imobiliários;
2.5. Irregularidades na Atualização Monetária;
2.6. Irregularidades na Concessão de Benefícios Fiscais;

Responsável: ELIAS DAL COL

2.7. Inexistência de Carreira Especíﬁca para Exercício de
Atividades de Fiscalização;

AUDITORIA ORDINÁRIA – PREFEITURA MUNICIPAL DE
ECOPORANGA – EXERCÍCIO DE 2016 – HOMOLOGAR –
DETERMINAR – ARQUIVAR.

2.8. Inexistência de Carreira Efetiva de Procurador Municipal;

O SR. CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI:
RELATÓRIO
Tratam os presentes autos de Auditoria Ordinária realizada na Prefeitura Municipal de Ecoporanga, relativa à administração tributária, em cumprimento ao Plano Anual
de Fiscalização de 2017, referente ao exercício de 2016, e
realizada no período de 13/03/2017 a 24/03/2017.
A Secretaria de Controle Externo – SecexMunicípios, confeccionou o Relatório de Auditória – RA nº 00022/2017-2
(Doc. 06), em que fez uma análise acerca da estrutura legislativa, física e organizacional da Administração Tributária do Município de Ecoporanga/ES, e informou que identiﬁcou deﬁciências e vulnerabilidade na administração triwww.tce.es.gov.br

2.9. Não Priorização de Recursos à Administração Tributária;
2.10. Cadastro Imobiliário não Fidedigno;
2.11. Irregularidades nos Procedimentos Fiscalizatórios
de Maximização da Arrecadação;
2.12. Inexistência de Fiscalização do ITBI;
2.13. Ausência de Previsão de Taxa Pública;
2.14. Cobrança Administrativa Insuﬁciente para Realizar a
Efetiva Arrecadação;
2.15. Parcelamentos em Desacordo com as Normas Gerais;
2.16 Ausência de Requisitos Legais na Inscrição em Dívida Ativa;
2.17 Ausência de Cobrança Judicial do Crédito Tributário;
Terça-feira, 5 de fevereiro de 2019
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2.18. Procedimento Insuﬁciente para Realizar a Efetiva Arrecadação;
2.19 Inconsistência no Registro Contábil dos Créditos Tributários;
Ato sequente, a SecexMunicípios elaborou Instrução Técnica Inicial – ITI 00473/2017-6 (Doc. 30), sugerindo o acolhimento RA nº 00022/2017, nos seguintes termos:
Notiﬁcação do Sr. Edion dos Santos Almeida (Secretário
Municipal de Finanças) Sra. Claudinéia Rodrigues (Controladora Municipal) e Sr. Roberio Pinheiro Rodrigues
(Presidente da Câmara Municipal de Ecoporanga), para
que tomem ciência dos indicativos e das proposições;
Notiﬁcação do Prefeito de Ecoporanga, Sr. Elias Dal Col
para cumprir determinações legais;

Sr. Elias Dal Col (Prefeito Municipal), Sra. Claudinéia Rodrigues (Controladora Municipal) e Sr. Edion dos Santos
Almeida (Secretário Municipal de Finanças).
Ato contínuo, o NCE por meio de Manifestação Técnica
01534/2018-9 (Doc. 58) sugeriu que fosse homologado o
plano de ação apresentado pelos Responsáveis e que fosse expedida determinação ao controle interno do município para proceder com monitoramento do controle proposto.
O Ministério Público de Contas, de acordo com o parecer
06024/2018-1 exarado em Doc. 62 pelo Procurador Especial de Contas Dr. Luciano Vieira, anuiu aos ternos expostos na MT 01534/2018-9.
É o sucinto relatório. Passo a fundamentar.

CONFERIR CARÁTER SIGILOSO aos Anexos III, IV, X, XI e XV

FUNDAMENTAÇÃO

Por meio da Decisão Monocrática 01122/2017-7 (Doc.
33) houve a ratiﬁcação do sugerido em ITI 00473/20176 (Doc. 30).

Cuidam os autos de Auditoria Ordinária realizada no município de Ecoporanga, conforme determinação constante do PAF/2016, relativa ao exercício 2016, cujo objetivo
fora analisar a estrutura legislativa, física e organizacional
da Administração Tributária do Município de Ecoporanga/
ES.

Em atenção à DECM 01122/2017-7, apresentaram defesa
(Doc. 43) conjuntamente, o Sr. Elias Dal Col (Prefeito Municipal), Sra. Claudinéia Rodrigues (Controladora Municipal) e Sr. Edion dos Santos Almeida (Secretário Municipal
de Finanças).
Logo após, o Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia – NCE, sugeriu por meio da Manifestação
Técnica 00449/2018-1 (Doc. 48), a notiﬁcação do Prefeito
para que cumpra no prazo de 45 dias determinações. MT
00449/2018-1 (Doc. 48), ratiﬁcada por meio de Decisão
Monocrática 00855/2018-7 (Doc. 51).
Em atenção à DECM 00855/2018-7 (Doc. 51), apresentaram resposta a comunicação (Doc. 55) conjuntamente, o

A equipe de auditoria não deﬁniu um universo de despesas posto que a auditoria não é focada em contratos determinados, não sendo possível quantiﬁcar valores empenhados e executados.
Ante o exposto em Relatório de Auditoria 00022/20172, passo à análise dos achados de auditoria apontados na
Instrução Técnica ITI nº 00648/2017-3.
DO MÉRITO
Legislação tributária não disponibilizada Adequadamente
Para Consulta. (Item 2.1 da RA 00022/2017)
www.tce.es.gov.br

A Equipe de Auditoria apontou em situação 1, que não
existe consolidação da normatização tributária e que a
normatização referente ao Código Tributário Municipal se
encontra em diversos atos normativos, não estando consolidados em um único texto para consulta dos interessados, diﬁcultando assim o atendimento e cumprimento
das leis tributárias e os controles externos, internos e sociais. Apontou ainda em situação 2 que embora a legislação esteja disponibilizada, não há identiﬁcação para acesso, de modo que não há o acesso rápido e eﬁciente da população e muito embora o código tributário municipal esteja em destaque na capa do site legislação online do município, o texto disponível não está consolidado, além do
site não permitir acesso direto a qualquer legislação, demandando pesquisas apuradas.
Ainda em sede de Relatório de Auditoria, a Equipe de Auditoria propôs:
Manter consolidada a legislação tributária em texto único;
Publicar a legislação municipal consolidada em vigor;
Disponibilizar acesso simpliﬁcado e de fácil identiﬁcação à
legislação tributária disponível no endereço eletrônico da
Prefeitura Municipal;
Implantar procedimentos deﬁnidos de consolidação e publicação online das normas tributárias, atribuindo expressamente estas competências a determinado (s) setores
e/ou agentes públicos, de forma que as normas estejam
permanentemente consolidadas e publicadas no endereço eletrônico da Prefeitura
Instado a se manifestar para apresentar ações aﬁm de solucionar as situações apontadas, o Responsável se manifestou em Doc. 43, propondo: a) Consolidação da legisTerça-feira, 5 de fevereiro de 2019
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lação tributária em texto único, em que a primeira etapa consiste em consolidar a legislação atual e na segunda etapa a elaboração de projeto de modernização da legislação tributária; b) Criação no site da prefeitura de link
com fácil acesso, denominado LEGISLAÇÃO. Fixou prazo
inicial imediato para solução da situação 1 com prazo para conclusão para 28/12/2018. Já para situação 2 ﬁxou
prazo inicial em 01/11/2018 e ﬁnal em 28/12/2018.
Em Manifestação Técnica 01534/2018 (Doc. 58), a Equipe
Técnica apontou que o proposto pelo município está condizente com as propostas de encaminhamento expostas
em RA 00022/2017, de modo que opinou pela homologação do plano de ação.
Em acesso ao site da Prefeitura de Ecoporanga, constatei
que o proposto já fora posto em prática, existindo um link
para acesso de legislação que encaminha o usuário diretamente para um site que separa a legislação por espécie,
tema, situação, autor e cronologia, de modo que o usuário poderá optar pelo modo que irá pesquisar. Do mesmo
modo, já houve a compilação da legislação tributária, bastando que o usuário digite “tributário” para ter acesso ao
código tributário municipal.
Pelo exposto, ACOMPANHO o Corpo Técnico e o Ministério Público de Contas, e HOMOLOGO o presente item.
Normatização Municipal do ISS Incompatível com a
Lei Complementar Federal 116/2003. (Item 2.2 da RA
00022/2017)
Em item 2.2 da RA, a Equipe de Auditoria apontou em situação 1, que existe incompatibilidade entre a lei municipal 1004/2002 e a lei complementar federal 116/03,
quanto ao rol das exceções ao local do fato gerador. Em
situação 2, apontou que a LM 1004/2002 deixou de elen-

car como passíveis de cobrança de ISS, itens constantes
no anexo da LCF 116/03, e que alguns itens do anexo da
LCF 116/03 sofreram modiﬁcações quanto a redação, de
modo que a LM 1004/2002 deve alterar os mesmos pontos. Em situação 03, apontou a equipe que a LM faz referências simplórias quanto a obrigatoriedade de retenção e recolhimento do ISS por parte de pessoas jurídicas,
que sejam tomadores ou intermediários de serviço. Por
ﬁm, em situação 4 apontou Ausência de deﬁnição legal
dos valores correspondentes ao recolhimento do ISS ﬁxo.
Propôs então ao gestor municipal que:
Elabore e encaminhe projeto de Lei à Câmara Municipal
aﬁm de:
Atualizar LM 1004/2002 objetivando compatibilizar artigo
3º e 4º da LCF 116/03;
Atualizar lista de serviços anexa à LCF 116/03;
Atualizar a LM 1004/2002 visando compatibilizá-la com o
artigo 6º da LCF 116/03, no que tange à atribuição de responsabilidade tributária, por substituição, de empresas
tomadoras e intermediárias de serviços;

prazo inicial 25/09/2017 e conclusão em 28/12/2017.
O Corpo Técnico, em Manifestação Técnica 01534/2018
(Doc. 58 apontou que o proposto pelo município está condizente com as propostas de encaminhamento expostas
em RA 00022/2017, de modo que opinou pela homologação do plano de ação.
Houve o cumprimento do que fora proposto, conforme
Lei Complementar - 007/2017.
Pelo exposto, ACOMPANHO o Corpo Técnico e o Ministério Público de Contas, e HOMOLOGO o presente item.
Ausência De Revisão Da Planta Genérica De Valores. (Item
2.3 da RA 00022/2017)
Em item 2.3 da RA, a Equipe de Auditoria apontou em situação 1, que o prazo para revisão de PGV não fora observado, posto que a PGV fora instituída por meio da LM
1004/2002 e não sofreu nenhuma alteração. Ou seja, o
prazo de 4 anos exigidos para revisão de municípios com
população superior a 20.000 habitantes não fora observado. Em razão disso, a Equipe de Auditoria propôs ao chefe do executivo:

Atualizar a LM 1004/2002 visando estabelecer o valor referente ao pagamento do ISS ﬁxo dos serviços dispostos
na lista que permitam a prestação de caráter pessoal

Elaborar e encaminhar, à Câmara Municipal, projeto de
Lei:

Instado a se manifestar, o responsável apresentou justiﬁcativas (Doc. 43) propondo: a) elaboração de projeto e
envio a câmara para atualizar a LM 1004/2002 e compatibilizar os artigos 3º,4º,6º quanto à regra do local de ocorrência do fato gerador do ISS e suas exceções; b) quanto
a atribuição de responsabilidade tributária, por substituição de empresas tomadoras e intermediárias de serviços,
propor o pagamento de ISS ﬁxo dos serviços dispostos na
lista que permitam a prestação de caráter pessoal. Fixou

A avaliação de imóveis, para ﬁns de tributação, deve ser
efetuada por proﬁssionais habilitados;

www.tce.es.gov.br

Revisando a Planta Genérica de Valores do município,
com base no que dispõe o art. 97, IV, do CTN para reﬂetir
a realidade e comtemplar possíveis valorizações de desvalorizações, observando o seguinte:

A avaliação de imóveis deve ser referenciada em boas práticas reconhecidas e aceitas para o exercício dessa função;
As médias dos quocientes dos valores avaliados, conforTerça-feira, 5 de fevereiro de 2019
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me constam no cadastro ﬁscal, em relação aos preços
praticados no mercado para cada tipo de imóvel (nível de
avaliação), deve ﬁcar entre 70% (setenta por cento) e 100
% (cem por cento), conforme o §4° do art. 30 da Portaria
511/09 do Ministério das Cidades;
Prevendo a gradação de eventuais aumentos individuais
acentuados, decorrentes da instituição da Planta Genérica de Valores, de forma a respeitar o princípio da não-surpresa e da capacidade contributiva.
Que estabeleça obrigatoriedade de revisão da PGV pelo
Poder Executivo em períodos de no máximo 4 anos para
municípios, com base nos §§ 2º e 3º, do art. 30, da Portaria 511/09 do Ministério das Cidades.
Instado a apresentar propostas, o Responsável propôs a
elaboração de atualização e encaminhamento à Câmara, da Planta Genérica de Valores, que será feito por meio
de empresa contratada com processo para contratação
no início de 2018, e prazo para execução com início em
02/01/2018 a dezembro de 2019.
O Corpo Técnico, em Manifestação Técnica 01534/2018
(Doc. 58), apontou que o proposto pelo município está
condizente com as propostas de encaminhamento expostas em RA 00022/2017, de modo que opinou pela homologação do plano de ação.
Levando em consideração que o prazo ﬁnal é em dezembro de 2019, ACOMPANHO o Corpo técnico desta Corte de Contas, HOMOLOGO o presente item, devendo ser
monitorado pelo Controle Interno do Município e o resultado do Plano de Ação encaminhado a este Tribunal
de Contas.
Não Utilização Da Planta Genérica De Valores Vigente Para Aferição Da Base De Cálculo De Tributos Imobiliários.

(Item 2.4 da RA 00022/2017)
Em item 2.4 da RA, a Equipe de Auditoria apontou em situação 1 que a Secretaria de Finanças não utiliza os valores de m² estabelecidos em Planta Genérica de Valores
para aferição de base de cálculo do IPTU. Em situação 2
apontou que não há a aplicação de fatores de correção estabelecidos na PGV vigente para a base de cálculo do IPTU. Em razão disso, a Equipe de Auditoria propôs: atualização do sistema eletrônico utilizado na gestão do IPTU,
de modo que os futuros lançamentos do imposto reﬂitam
ﬁelmente os valores venais estabelecidos na planta genérica de Valores imobiliários vigentes; implementação de
todos os campos necessários para registrar os parâmetros
e fatores de correção da PGV.
Instado a se manifestar, o Responsável em justiﬁcativa
(Doc. 43), propôs para solucionar as situações: atualização do sistema eletrônico após a aprovação do projeto de
lei utilizado na gestão; implementação no sistema de cadastro imobiliário do município, de todos os campos necessários para registrar os parâmetros e fatores de correção da PGV. A empresa contratada para a elaboração e
atualização da PGV, seria a responsável pela atualização
do cadastro imobiliário municipal. Em relação ao prazo,
o responsável aduziu que o cumprimento do proposto se
dera imediatamente após o cumprimento do item 3 e 4,
estando a conclusão prevista para 30/12/2019.
O Corpo Técnico, em Manifestação Técnica 01534/2018
(Doc. 58), apontou que o proposto pelo município está
condizente com as propostas de encaminhamento expostas em RA 00022/2017, de modo que opinou pela homologação do plano de ação.
Preliminarmente destaco que o cumprimento do presente item depende do cumprimento do item 2.3. Assim,
www.tce.es.gov.br

ACOMPANHO o Corpo técnico desta Corte de Contas,
HOMOLOGO o presente item, devendo ser monitorado
pelo Controle Interno do Município e o resultado do Plano de Ação encaminhado a este Tribunal de Contas.
Irregularidades Na Atualização Monetária. (Item 2.5 da
RA 00022/2017)
A equipe de auditoria, apontou em item 2.5 da RA, que
a legislação tributária municipal não traz uma previsão
do índice oﬁcial de correção dos tributos, logo, as bases
de cálculo não foram atualizadas monetariamente, o que
conﬁgura negligência na arrecadação de tributos. Em razão disso, propôs: a) Elaboração e encaminhamento de
projeto de lei à Câmara Municipal estabelecendo os critérios de atualização monetária da base de cálculo do IPTU
e do ISS ﬁxo, e o índice oﬁcial de inﬂação a ser utilizado;
b) Cientiﬁcar a Câmara Municipal quanto à ausência de lei
municipal prevendo o índice oﬁcial de inﬂação a ser utilizado para a atualização monetária da base de cálculo do
IPTU e do ISS ﬁxo; c) Implementar a atualização monetária anual da base de cálculo do IPTU e do ISS ﬁxo, inclusive
para o próximo exercício, utilizando o índice oﬁcial de inﬂação adotado em lei pelo Município, expedindo decreto
sempre no início de cada exercício a ﬁm de divulgar o índice a ser aplicado.
Em justiﬁcativa (Doc. 43), o Responsável aﬁm de sanar
a situação, propôs: a) encaminhar e cientiﬁcar à Câmara Municipal quanto a elaboração do Projeto de Lei estabelecendo os critérios de atualização monetária da base
de cálculo do IPTU e do ISS ﬁxo, e o índice oﬁcial de inﬂação a ser utilizado; b) implementar a atualização monetária anual da base de cálculo do IPTU e do ISS ﬁxo, inclusive para o próximo exercício. Aduziu que para cumprir o proposto, fará reunião com a comissão responsáTerça-feira, 5 de fevereiro de 2019
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vel pesquisando e debatendo o assunto, seu cumprimento terá início em 25/09/2017, com conclusão prevista para 28/12/2017.
O Corpo Técnico, em Manifestação Técnica 01534/2018
(Doc. 58), apontou que o proposto pelo município está
condizente com as propostas de encaminhamento expostas em RA 00022/2017, de modo que opinou pela homologação do plano de ação.
Houve o cumprimento do que fora proposto, conforme o
Processo - Lei Complementar - 007/2017.
Pelo exposto, ACOMPANHO o Corpo Técnico e o Ministério Público de Contas, e HOMOLOGO o presente item.
Irregularidades Na Concessão De Benefícios Fiscais. (Item
2.6 da RA 00022/2017)
Em relatório de auditoria a Equipe de Auditoria alegou em
item 2.6 que a isenção de IPTU é irregular, posto que é
concedida pelo prazo de 5 anos, e após esse prazo, o contribuinte deve atualizar suas informações. Ocorre que tal
isenção contraria o artigo 179 do código tributário. Em razão do achado, a Equipe propôs:
Implementação de procedimentos normativos para formalização e renovação de atos de concessão de benefícios ﬁscais em favor dos contribuintes
Revisão de todos os atos de reconhecimento de concessão de isenção, adotando os seguintes procedimentos:
Notiﬁcar os contribuintes beneﬁciados, visando à ratiﬁcação dos atos;
Efetuar diligências in loco para conﬁrmação dos dados
apresentados pelos contribuintes;
Registrar o resultado dessa revisão geral em relatório circunstanciado, formalizado em processo administrativo

municipal para futura apresentação
O responsável, em sede de justiﬁcativa, alegou que para sanar a situação encontrada, implementará procedimentos normatizados para formalização e renovação de
atos de concessão de benefícios ﬁscais em favor dos contribuintes, de modo que as condições legais para usufruto sejam devidamente averiguadas e comprovadas, e renovará todos os atos de reconhecimento de concessão de
isenção. Para implementar tais medidas, ﬁxou prazo inicial em 04/12/2017 e ﬁnal em 30/04/2018.
O Corpo Técnico, em Manifestação Técnica 01534/2018
(Doc. 58), apontou que o proposto pelo município está
condizente com as propostas de encaminhamento expostas em RA 00022/2017, de modo que opinou pela homologação do plano de ação.
Como já mencionado, por meio da Lei Complementar 007/2017, instituiu o Código Tributário do Município de
Ecoporanga/Es e Dá Outras Providências.
Assim, ACOMPANHO o Corpo Técnico e HOMOLOGO o
presente item.
Inexistência de Carreira Especíﬁca para Exercício de Atividades de Fiscalização. (Item 2.7 da RA 00022/2017)
Em RA a Equipe de Auditoria apontou que inexiste cargos de ﬁscal de tributos de nível superior na legislação, de
modo que a Lei Municipal 1495/2010 não tem previsão
especíﬁca de nível superior para ﬁscalização de tributos.
Propôs então ao chefe do executivo: a) elaborar e encaminhar A Câmara Municipal, projeto de lei que crie carreira
especíﬁca de tributos de nível superior; b) estruturar plano de carreira de ﬁscal de tributos em consonância com a
essencialidade e a priorização de recursos prevista constitucionalmente para a função (art. 37, XXII).
www.tce.es.gov.br

Em resposta a proposição, o Responsável propôs a criação da carreira especíﬁca de ﬁscal de tributos de nível superior e planos de cargos com expressa previsão de atribuições adstritas à administração tributária, assim como,
propôs elaborar criando o cargo especíﬁco e encaminhar
a Câmara Municipal. Ressalvou que tal ação está condicionada aos ajustes que serão realizados pela administração.
Fixou prazo inicial em 02/01/2019 e ﬁnal em 31/12/2020.
Em Manifestação Técnica 01534/2018, a Equipe Técnica
homologou o proposto pelo prefeito, sob o fundamento e
que a proposta está condizente com o proposto pela Equipe de Auditoria.
Por meio do Lei Complementar 007/2017, propôs a criação do cargo.
Pelo exposto, ACOMPANHO o Corpo Técnico e o Ministério Público de Contas, e HOMOLOGO o presente item.
Inexistência de Carreira Efetiva de Procurador Municipal.
(Item 2.8 da RA 00022/2017)
Por meio Relatório de Auditoria a Equipe apontou que a
Legislação Municipal não dispõe de regulamentação acerca da Carreira Efetiva de Procurador Municipal, de modo
que foram criados quatro cargos de assessoria, todos comissionados, e exercendo as funções que por força de Lei
orgânica, é demandada a procuradoria Jurídica do Munícipio. Propôs então ao chefe do Executivo a elaboração
projeto de lei para que seja criada e regulamentada carreira efetiva de Procurador municipal (atribuições, carga
horária, requisitos mínimos de ingresso, remuneração).
Propôs também que após a criação da carreira de procurador, organizar concurso público para provimento de cargo.
Em resposta, o Responsável anuiu ao proposto se comTerça-feira, 5 de fevereiro de 2019
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prometendo a elaborar e encaminhar à Câmara Municipal
projeto de lei para que seja criada e regulamentada carreira efetiva de Procurador municipal e após criação, a organização de concurso público para a criação do cargo. Informou que o proposto será posto em pratica entre o prazo de 17/08/2018 a 31/12/2018.

ser monitorado pelo Controle Interno do Município e o
resultado do Plano de Ação encaminhado a este Tribunal
de Contas.

tário. O cadastro não é atualizado regularmente e o atendimento ao contribuinte é precário. Por ﬁm, apontou que
não há gestão da Dívida Ativa.

Não Priorização de Recursos à Administração Tributária.
(Item 2.2 da RA 00022/2017)

Situação 6, há previsão legal para isenção de IPTU, entretanto a Secretaria de Assistência Social, que é responsável
por receber os requerimentos de isenção e referendar as
informações, não possui servidor para executar a tarefa,
de modo que os processos de solicitação de isenção, ﬁcam parados.

A Equipe de Auditoria encontrou seis situações quanto ao
item 2.9:

Em Manifestação Técnica 01534/2018, a Equipe Técnica
homologou o proposto pelo prefeito, sob o fundamento e
que a proposta está condizente com o proposto pela Equipe de Auditoria.

Situação 1, apontou que conforme Balancete Analítico de
Despesas Orçamentária de 2016, há ausência ou insuﬁciência de recursos destinados a administração tributária.

Destaco que em acesso ao site destinado a Câmara Municipal De Ecoporanga – Es Produção Legislativa, encontrei
proposta de emenda à Lei Orgânica municipal, sob o número 1/2018. Entretanto fora arquivado.

Situação 2, apontou que o sistema de nota ﬁscal eletrônica, embora tenha sido contratado pelo município, não
é utilizado pela administração tributária para monitoramento e ﬁscalização de ISS.

Encontrei ainda projeto de lei do executivo, sob o número 29/2018, que tinha como objetivo a criação, organização e funcionamento Da Procuradoria Geral do Munícipio. Entretanto, também fora arquivado. O projeto de Lei
sob o número 28/2018 tinha o mesmo objetivo, mas também fora arquivado.

Situação 3, constatou que o Munícipio não capacita os
servidores que atuam junto a administração Tributária.
De modo que as atividades típicas de tributação, sobretudo a ﬁscalização e o lançamento de tributos, carecem
de eﬁciência.

Destaco ainda que encontrei nenhum link no site da prefeitura destinado a concursos públicos, de modo que não
houve a abertura do mesmo para preencher cargo, que
como dito alhures, sequer foi regulamentado. Em pesquisa geral ao google, encontrei concursos abertos durante o
corrido ano pela prefeitura, entretanto nenhum destinado ao cargo de procurador municipal.
Pelo exposto, nota-se que o prazo ﬁxado pelo próprio responsável para iniciar o proposto pela Equipe de Auditoria, não fora observado. Entretanto, levando em consideração que o prazo ﬁnal ainda não expirou, ACOMPANHO
o Corpo Técnico, HOMOLOGO o presente item, devendo

Situação 4, indicou que há uma capacitação insuﬁciente dos servidores que atuam na administração Tributária,
posto que estes encontram diﬁculdade nas suas operacionalizações.
Situação 5, a Equipe de Auditoria expõe que não há implementação da organização administrativa deﬁnida em
lei, de modo que embora a LM 431/1990 tenha criado as
Áreas de Administração da Receita e a de Fiscalização Tributária, as atividades essenciais à administração tributária não estão sendo executadas a contento. Apontou que
não há ﬁscalização de ISSQN e a ﬁscalização de outros tributos só acontece quando solicitada por contribuinte.
Também constatou que não há cobrança de crédito tribuwww.tce.es.gov.br

Para solucionar as situações, a Equipe de Auditoria propôs:
Estruturar o plano de carreira de ﬁscal de tributos em consonância com a essencialidade e a priorização de recursos
prevista constitucionalmente para a função (art. 37, XXII);
Atribuir as atividades de ﬁscalização de tributos somente
a servidores admitidos por concurso público para carreira
especíﬁca de ﬁscalização tributária
Implantar e implementar um programa de capacitação
destinado aos agentes da administração tributária visando ao desempenho de suas atribuições especíﬁcas; sugere-se a criação de um grupo de servidores que seja responsável por apresentar a Administração Municipal eventuais demandas de capacitação,
Implementar a Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e)
com funcionalidades essenciais para auxílio à ﬁscalização
e ao controle do ISS;
Dotar recursos orçamentários especíﬁcos para efetiva implementação da Administração Tributária Municipal estabelecida na LM 431/1990.
Instado a se manifestar, o responsável propôs, para solucionar as situações:
Terça-feira, 5 de fevereiro de 2019
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Situação 1 – utilização dos recursos da administração tributária, estruturação dos espaços físicos e aquisição de
equipamentos, com prazo inicial para 02/01/2018;
Situação 2 – capacitação dos servidores do setor, objetivando controle e monitoramento e ﬁscalização de ISS,
com prazo inicial imediato
Situação 3 – Implantar e implementar um programa de
capacitação destinado aos agentes da administração tributária, o prazo fora de início imediato, desde o relatório
de auditoria;
Situação 4 – Implantar e implementar um programa de
capacitação destinado aos agentes da administração tributária, o prazo fora de início imediato, desde o relatório
de auditoria;

situações apontadas, foram objeto de análise, estando integradas em itens anteriores.

o resultado do Plano de Ação encaminhado a este Tribunal de Contas.

Cadastro Imobiliário não Fidedigno. (Item 2.10 da RA
00022/2017)

Irregularidades nos Procedimentos ﬁscalizatórios de Maximização da Arrecadação. (Item 2.11 da RA 00022/2017)

Por meio de RA, a Equipe de Auditoria apontou no presente item, duas situações. Na situação 1, informou que
o Município não possui um setor responsável pela inscrição, manutenção e atualização do cadastro dos contribuintes. Já em situação 2, apontou que o último recadastramento imobiliário, foi executado no ano de 2012, de
forma parcial, incompleto e incompatíveis com os fatores
de avaliação dos imóveis, o que impede o município de
realizar lançamento regular do tributo.

A equipe apontou que não há setor responsável pela ﬁscalização de ISSQN, não ocorrendo nenhum procedimento ﬁscalizatório nos contribuintes de ISS.

Situação 6 – será protocolado e encaminhado à Secretaria
Municipal de Assistência Social para referendar as informações. Não ﬁxou prazo, posto que será constante.

Citado para se justiﬁcar quanto às situações apontadas, o
Responsável se manifestou, propondo atualizar o cadastro imobiliário, efetivando o acesso da administração municipal aos dados analíticos levantados pelo IBGE no Censo Demográﬁco de 2010, referentes ao número de domicílios particulares permanentes urbanos no município; estabelecer, no organograma do Poder Executivo Municipal,
um setor responsável pela gerência e atualização do cadastro imobiliário; implantar e implementar programa de
ﬁscalização e atuar de forma coercitiva e por ﬁm, contratação de empresa para atualização do cadastro. Fixou prazo inicial em 02/01/2018 e ﬁnal em 30/12/2019.

Em Manifestação Técnica 01534/2018, Equipe Técnica
sugeriu a homologação do proposto pelo prefeito, sob
o fundamento de que a proposta está condizente com o
proposto pela Equipe de Auditoria.

Em Manifestação Técnica 01534/2018, a Equipe Técnica
entendeu pela homologação do proposto pelo prefeito,
sob o fundamento e que a proposta está condizente com
o proposto pela Equipe de Auditoria.

Acompanho o Corpo Técnico dessa Corte de Contas, e
HOMOLOGO o presente item, posto que em momento
anterior, mesmo que de forma indireta, cada uma dessas

Assim, HOMOLOGO o presente item, posto que o prazo
para conclusão irá expirar apenas em 30/12/2019, devendo ser monitorado pelo Controle Interno do Município e

Situação 5 – Estruturar o plano de carreira de ﬁscal de tributos em consonância com a essencialidade e a priorização de recursos prevista constitucionalmente para a função (art. 37, XXII), e atribuir as atividades de ﬁscalização
de tributos somente a servidores admitidos por concurso público para carreira especíﬁca. Não ﬁxou prazo, mas
aduziu que será feito um estudo de viabilidade orçamentária econômica.

www.tce.es.gov.br

Propôs então:
Implementação e implantação de procedimentos de monitoramento da arrecadação dos inadimplentes dos maiores contribuintes de ISS ou do comparativo entre contribuintes com a mesma atividade;
Implementação e implantação de programa permanente
de ﬁscalizações nas Instituições Financeiras, contribuintes
de ISS no Município;
Implementação e implantação de programa de ﬁscalização nas empresas que apresentem variações signiﬁcativas
em seu recolhimento;
Firmar convênios com administrações tributárias de outros municípios, Estado ou União buscando o compartilhamento de cadastros e de informações ﬁscais;
Implementação e implantação de programa permanente
de ﬁscalizações em contribuintes de construção civil no
município; implantação de ferramenta informatizada que
auxilie e facilite a apuração do ISS devido pelas instituições ﬁnanceiras;
Lançamento da diferença do ISS, deduzidos dos recolhimentos efetuados durante a obra;
Implantação e Implementação de procedimentos no intuito de comparar o faturamento bruto informado para o
recolhimento do Simples Nacional, por meio do PGDAS-D;
Terça-feira, 5 de fevereiro de 2019
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Obtenção de certiﬁcado digital e-CPF para acessar a base de dados do Portal do Simples Nacional, na internet;
Implantação e Implementação de programa permanente
de ﬁscalizações nas grandes empresas comerciais e industriais, estabelecidas no Município;
Implantação e Implementação nos procedimentos ﬁscalizatórios, a exigência de apresentação por parte dos contribuintes de documentação relativa à apuração do fato
gerador do imposto;
Implantação e Implementação;
Planejamento de ﬁscalização, com o propósito de ﬁscalizar os contribuintes que apresentarem divergência entre
os valores declarados ao Simples Nacional e faturamento
apurado pela emissão da NFS-e;
Procedimentos regulares para comparar o faturamento
dos contribuintes de ISS oriundo de operações realizadas
com cartões de crédito e de débito;
Aplicação de multa quando da veriﬁcação de irregularidades cometidas pelos contribuintes, por meio de autos
de infração;
Formalização e implementação de procedimento periódico de acompanhamento dos contribuintes obrigados à
entrega de declaração de movimentação econômica.
O Responsável ao ser intimado para se manifestar, anuiu
a todos os termos propostos pela Equipe de Auditoria, se
propondo a otimizar o sistema de nota ﬁscal eletrônica,
como forma de efetivação das propostas. Se propôs a iniciar imediatamente, não ﬁxando prazo para conclusão ante a constância do item.
O Corpo Técnico, em Manifestação Técnica 01534/2018
(Doc. 58), apontou que o proposto pelo município está

condizente com as propostas de encaminhamento expostas em RA 00022/2017, de modo que opinou pela homologação do plano de ação. Devendo ocorrer o monitoramento e a regularidade no futuro, sendo de responsabilidade do Prefeito Municipal que tal medida esteja de fato
implementada.

tas em RA 00022/2017, de modo que opinou pela homologação do plano de ação.

Pelo exposto, ACOMPANHO o Corpo Técnico e o Ministério Público de Contas, e HOMOLOGO o presente item.

Ausência de Previsão de Taxa Pública. (Item 2.13 da RA
00022/2017)

Inexistência de Fiscalização Do ITBI. (Item 2.12 da RA
00022/2017)

Em RA a Equipe Técnica apontou que a legislação tributária do Município não faz previsão de Taxa Pública para custeio da prestação de serviços de coleta e manejo de
resíduos sólidos, muito embora o Município preste o referido serviço por meio de empresa contratada -Contrato
057/2012 (prorrogado por meio do 15º termo aditivo até
maio de 2017), celebrado com a empresa ELITE ADMINISTRADORA DE SERVIÇOS LTDA ME, ao custo mensal de R$
251.243,54. Propôs então a elaboração projeto de lei que
institua e regulamente Taxa pública para custeio dos serviços especíﬁcos e divisíveis de coleta e manejo de resíduos sólidos urbanos.

A Equipe de Auditoria constatou que inexiste no município o procedimento de ﬁscalização do ITBI que consista no
confronto do valor da base de cálculo do imposto declarado pelo contribuinte com o valor de mercado do imóvel
objeto de transmissão. Propôs então ao responsável que
implementasse procedimento de ﬁscalização do ITBI que
consista no confronto do valor da base de cálculo do imposto declarado pelo contribuinte com o valor de mercado do imóvel objeto da transmissão; atribuísse a atividade de lançamento do ITBI somente a agentes integrantes
de carreira especíﬁca da administração tributária; implementasse procedimentos para avaliação do valor de mercado, para ﬁns de tributação, dos imóveis objeto de transmissão no município, com base nas normas técnicas NBR
14653-1 e 14653-2, expedidas pela ABNT.
Instado a se manifestar quanto ao proposto, o Responsável anuiu a todos os termos, comunicando que houve a
reformulação do assunto e que o projeto já fora encaminhado para aprovação do legislativo.
O Corpo Técnico, em Manifestação Técnica 01534/2018
(Doc. 58), apontou que o proposto pelo município está
condizente com as propostas de encaminhamento exposwww.tce.es.gov.br

Pelo exposto, ACOMPANHO o Corpo Técnico e o Ministério Público de Contas, e HOMOLOGO o presente item,
posto que o assunto fora objeto de Lei Complementar
007/2017.

Instado a se manifestar quanto ao proposto pela equipe
de auditoria, o Responsável anuiu aos termos, e se propôs a iniciar a ação em 25/09/2017, concluindo-a em
31/12/2017.
O Corpo Técnico, em Manifestação Técnica 01534/2018
(Doc. 58), apontou que o proposto pelo município está
condizente com as propostas de encaminhamento expostas em RA 00022/2017, de modo que opinou pela homologação do plano de ação.
Houve o cumprimento do que fora proposto, conforme o
Processo – Lei Complementar – 007/2017.
Pelo exposto, ACOMPANHO o Corpo Técnico e o MinisTerça-feira, 5 de fevereiro de 2019
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tério Público de Contas, e HOMOLOGO o presente item.
Cobrança Administrativa Insuﬁciente Para Realizar a Efetiva Arrecadação. (Item 2.14 da RA 00022/2017)
Por meio de RA a Equipe Técnica apontou as seguintes situações:
Situação 1 – inexistência de rotina sistemática de cobrança administrativa de créditos tributários, posto que o município não realiza qualquer tipo de procedimento de cobrança administrativa do crédito inscrito em Dívida Ativa;
Situação 2 – Ausência de medidas de restrição para se
conceder reparcelamentos, no sentido de desestimular a
inadimplência dos parcelamentos, posto que a lei não regulamento o reparcelamento.
Em razão dos achados propôs ao responsável:
Adotar as seguintes medidas para adimplir o crédito tributário: a) no exercício seguinte ao vencimento da dívida inadimplida, emitir notiﬁcação ou inseri-la no carnê de
cobrança; b) nos anos seguintes, até o ajuizamento da dívida, esgotar os meios para localização e identiﬁcação dos
devedores não localizados a ﬁm de aperfeiçoar a cobrança administrativa e atualizar o cadastro;
Implantação e implementação de rotina sistemática de
cobrança administrativa de todos os créditos tributários
exigíveis durante o período de acumulação das dívidas para realização da execução ﬁscal;
Realizar convênios com as distribuidoras de energia elétrica, Secretarias das Receitas Federal e Estadual, Detran-ES,
Cartórios, Junta Comercial, entre outros, para agilizar a localização e qualiﬁcar futuras execuções;

ca) medidas de restrição para a concessão de reparcelamentos;
Evitar a prática reiterada de concessão de anistias, tendo
em vista que a utilização desse instrumento deve ser restrita a situações excepcionais;
Implantar procedimento de cobrança dos parcelamentos que deﬁna prazos e atribuições de cada setor, e implementar esta rotina;
Implantar e implementar procedimento de controle que
inclua as dívidas de exercícios anteriores aos da cobrança administrativa, provenientes de parcelamentos cancelados por inadimplência;

quanto ao presente item:
Situação 1 – o município não dispõe de legislação especíﬁca que trate completamente de parcelamento de crédito tributário;
Situação 2 – A concessão de parcelamentos é realizada
sem abertura de processo administrativo;
Situação 3 – Ausência de prosseguimento de cobrança
dos saldos remanescentes dos créditos tributários constantes de parcelamento inadimplidos.
Propôs então ao prefeito Municipal que:
Editasse lei especíﬁca para a concessão de parcelamento,
em cumprimento ao disposto no art. 155-A do CTN;

Elaborar e encaminhar projeto de lei à Câmara Municipal visando à regulamentação do Protesto Extrajudicial de
Créditos Tributários.

Implantasse e implementasse procedimento de abertura de processo administrativo para concessão de parcelamentos;

Instado a se manifestar quanto ao proposto pela equipe
de auditoria, o Responsável se manifestou anuindo aos
termos, e propondo iniciar a ação em 02/01/2018, concluindo-a em 31/12/2018.

Implementasse procedimento de assinatura do termo de
conﬁssão de dívida pelo titular da dívida, estabelecendo
um controle diferenciado para evitar a prescrição do crédito;

O Corpo Técnico, em Manifestação Técnica 01534/2018
(Doc. 58), apontou que o proposto pelo município está
condizente com as propostas de encaminhamento expostas em RA 00022/2017, de modo que opinou pela homologação do plano de ação.

Implantasse e implementasse: (i) requisição do comprovante de titularidade da dívida tributária no ato da concessão do parcelamento, sem prejuízo do seu deferimento; (ii) anexação ao processo do comprovante de titularidade a ﬁm de garantir a interrupção do prazo prescricional, e postergar a ocorrência de prescrição em caso de
inadimplemento do parcelamento; (iii) abertura de procedimento de regularização fundiária para os requerentes de parcelamentos que não possam comprovar a propriedade ou posse do imóvel para ﬁns de sujeição passiva
do IPTU; (iv) controle diferenciado do prazo de prescrição
para os parcelamentos concedidos aos requerentes que
não comprovarem a titularidade da dívida, tendo em vista

Houve o cumprimento do que fora proposto, conforme o
Processo – Lei Complementar – 007/2017.
Pelo exposto, ACOMPANHO o Corpo Técnico e o Ministério Público de Contas, e HOMOLOGO o presente item.

Registrar os resultados da cobrança administrativa;

Parcelamentos em Desacordo com as Normas Gerais.
(Item 2.15 da RA 00022/2017)

Estabelecer por meio de normativo próprio (lei especíﬁ-

A Equipe de Auditoria apontou as seguintes situações
www.tce.es.gov.br
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que não há interrupção do prazo nem suspensão do crédito até a regularização da relação tributária.
Cancelasse os parcelamentos inadimplentes no prazo previsto na legislação de forma a continuar imediatamente
a cobrança administrativa ou judicial da dívida originária.
Implementasse rotina de acompanhamento da inadimplência dos parcelamentos, utilizando-se de emissão periódica de relatórios gerados pelo sistema de arrecadação
ou outra ferramenta similar;
Implantar rotina sistemática de acompanhamento dos
parcelamentos concedidos, por meio de ato normativo
(Decreto, Portaria, etc.) que deﬁna prazos e atribuições
de cada setor;
Implementar procedimentos de concessão e controle da
inadimplência de parcelamentos com o auxílio do sistema
informatizado, por meio de ferramentas tais como: (i) telas exclusivas para cada tipo de parcelamento previsto na
legislação (normal, reﬁs, reparcelamentos, etc.) com valores parametrizados previamente (descontos, acréscimos,
número máximo de parcelas, valor mínimo das parcelas,
percentual mínimo à vista para reparcelamentos, etc.), de
forma a evitar erros no momento da concessão; (ii) ferramentas próprias para controle da inadimplência dos parcelamentos (relatórios parametrizados pelo nº de parcelas em atraso e outras condições previstas em lei que caracterizem o descumprimento dos parcelamentos), de
forma a possibilitar o seu imediato cancelamento; (iii) crítica entre o campo de número de processo da tela de parcelamento com a lista de processos abertos no sistema de
protocolo, de forma a garantir que nenhum usuário possa ﬁnalizar a inclusão de um parcelamento sem a inserção
de um número de processos válido.

Instado a se manifestar quanto ao proposto pela equipe de auditoria, o Responsável se manifestou anuindo ao proposto, de modo que organizasse o sistema de
parcelamento de crédito. Se propôs a iniciar a ação em
25/09/2017.
O Corpo Técnico, em Manifestação Técnica 01534/2018
(Doc. 58), apontou que o proposto pelo município está
condizente com as propostas de encaminhamento expostas em RA 00022/2017, de modo que opinou pela homologação do plano de ação.

atividade constante.
Em Manifestação Técnica 01534/2018, a Equipe Técnica
entendeu pela homologação do proposto pelo prefeito,
sob o fundamento de que a proposta está condizente com
o proposto pela Equipe de Auditoria. Devendo ocorrer o
monitoramento e a regularidade no futuro, sendo de responsabilidade do Prefeito Municipal que tal medida esteja de fato implementada.

Houve o cumprimento do que fora proposto, conforme
Lei Complementar – 007/2017.

Assim, acompanho o entendimento técnico e HOMOLOGO o presente item, devendo ser monitorado pelo Controle Interno do Município e o resultado do Plano de Ação
encaminhado a este Tribunal de Contas

Pelo exposto, ACOMPANHO o Corpo Técnico e o Ministério Público de Contas, e HOMOLOGO o presente item.

Ausência de Cobrança Judicial do Crédito Tributário (Item
2.17 da RA 00022/2017)

Ausência de Requisitos Legais na Inscrição em Dívida Ativa. (Item 2.16 da RA 00022/2017)

A Equipe de auditoria apontou em sede de RA que o município não vem propondo ação de Execução Fiscal, não
cobrando os créditos tributários e consequentemente
não interrompendo a prescrição dos créditos inscritos em
Dívida Ativa. Propôs então que fosse implantada rotinas
junto a procuradoria Municipal, para que proceda anualmente à distribuição de ações, visando racionalizar o procedimento de execução ﬁscal, e que fosse elaborado estudo referente ao custo processual da ação de execução
ﬁscal no Município de Ecoporanga, a ﬁm de estabelecer
em regulamento próprio o patamar mínimo para cobrança nas ações de execução ﬁscal.

Em sede de RA a Equipe de Auditoria apontou que a Certidão de Dívida Ativa não possui alguns requisitos exigidos
na Lei de Execuções Fiscais, que vão desde o termo inicial
e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos
previstos em lei ou contrato até data da inscrição, no registro de dívida ativa. Propôs então a implementação no
sistema de controle da arrecadação os campos previstos
no §5º do art. 2º da lei nº 6.830/80, a ﬁm de que passem
a constar do Livro Eletrônico da Dívida Ativa e da Certidão
de Dívida Ativa.
Citado para se manifestar quanto a proposta da Equipe de
Auditoria, o Responsável anuiu ao proposto para implementar o sistema, fazendo isso através de processo administrativo e controle das certidões de Dívida Ativa. Se propôs a iniciar a implementação a partir 02/01/2018, não
impondo prazo para conclusão, posto tratar-se de uma
www.tce.es.gov.br

Em resposta ao proposto, o responsável anuiu a todas as
propostas da Equipe de auditoria, se comprometendo em
colocá-las em prática, iniciando em 02/01/2018, não havendo que se falar em prazo para conclusão ante a constância do proposto.
Em Manifestação Técnica 01534/2018, a Equipe Técnica
Terça-feira, 5 de fevereiro de 2019
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entendeu pela homologação do proposto pelo prefeito,
sob o fundamento de que a proposta está condizente com
o proposto pela Equipe de Auditoria.
ACOMPANHO o corpo técnico, HOMOLOGO o presente
item, devendo ser monitorado pelo Controle Interno do
Município e o resultado do Plano de Ação encaminhado a
este Tribunal de Contas
2.18 Procedimento Insuﬁciente Para Realizar a Efetiva
Arrecadação. (Item 2.18 da RA 00022/2017)
A Equipe de Auditoria constatou, conforme exposto em
RA, que não há procedimentos de veriﬁcação da legalidade, certeza e liquidez do crédito para ﬁns de inscrição
em Dívida Ativa. Em razão disso, a Equipe propôs ao responsável que este implantasse e implementasse procedimento de revisão cadastral dos devedores que vise a sanear incompletudes ou inconsistências cadastrais durante
o período que precede a sua execução ﬁscal, assim como,
materializasse a inscrição em dívida ativa implementando procedimento de revisão cadastral para efeito de veriﬁcação da certeza e liquidez dos créditos durante o período de acumulação dos exercícios que precede a execução
ﬁscal (3 a 4 anos), aproveitando a oportunidade para promover uma cobrança administrativa e sanear incompletudes ou inconsistências cadastrais.
O Responsável se propôs a organizar a rotina legal de dívida ativa que precede à inscrição em dívida ativa, de modo
que para tanto irá anuir ao proposto pelo Equipe de Auditoria, implantando e implementando procedimento de
revisão cadastral dos devedores e materializando a inscrição em dívida ativa. Propôs prazo inicial e 01/02/2018, e
ﬁnal não propôs, posto que tal atividade requer constância.

Em Manifestação Técnica 01534/2018, a Equipe Técnica opinou pela homologação do proposto pelo prefeito,
sob o fundamento e que a proposta está condizente com
o proposto pela Equipe de Auditoria. Devendo ocorrer o
monitoramento e a regularidade no futuro, sendo de responsabilidade do Prefeito Municipal que tal medida esteja de fato implementada.
HOMOLOGO o presente item, devendo ser monitorado
pelo Controle Interno do Município e o resultado do Plano de Ação encaminhado a este Tribunal de Contas.
Inconsistência no Registro Contábil dos Créditos Tributários. (Item 2.19 da RA 00022/2017)
A Equipe de Auditoria apontou duas situações englobadas pelo presente item. Na situação 1, a equipe apontou
que há uma divergência de valores de arrecadação de impostos municipais e no sistema informatizado que controla a arrecadação, de modo que há divergências entre os
valores apresentados no Balancete Analítico e o Relatório de arrecadação por Receita de Crédito. Na situação 2,
apontou que a arrecadação das empresas participantes
do Simples Nacional, não passa pelo sistema da Administração Tributária.

contrem e as diferenças entre a arrecadação e contabilidade, sejam dirimidas. Terá início imediato, não havendo data de conclusão, ante a necessidade de veriﬁcação
constante.
Em Manifestação Técnica 01534/2018, a Equipe Técnica
homologou o proposto pelo prefeito, sob o fundamento e que a proposta está condizente com o proposto pela Equipe de Auditoria. Devendo ocorrer o monitoramento e a regularidade no futuro, sendo de responsabilidade
do Prefeito Municipal que tal medida esteja de fato implementada.
HOMOLOGO o presente item, posto que o prazo para
conclusão irá expirar apenas em 30/12/2019, devendo
ser monitorado pelo Controle Interno do Município e o
resultado do Plano de Ação encaminhado a este Tribunal
de Contas
Ante todo o exposto, acompanhando o entendimento da
Área Técnica e Ministério Público de Contas, VOTO por
que seja adotada a deliberação que ora submeto à apreciação deste Colegiado.
JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI

A Equipe de Auditoria propôs então, para sanar as situações:

Conselheiro em Substituição

Implantar e implementar procedimentos de integração
do sistema tributário com o da contabilidade;

Vistos, relatados e discutidos estes autos, DECIDEM os
Srs. Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em Sessão Colegiada, ante as razões
expostas pelo Relator:

Implantar e implementar procedimento que comtemple
no sistema tributário a arrecadação das empresas e os
MEIs cadastrados no simples nacional.
Instado a se manifestar, o Responsável propôs:
Implantar e implementar procedimentos de controle para os valores arrecadados, de modo que as contas se enwww.tce.es.gov.br

1. DECISÃO

1.1. HOMOLOGAR os pontos correspondentes aos achados de auditoria de nº 2.1 a 2.19 do correspondente Plano de Ação, nos termos do inciso XIII, art. 4º da Resolução
TC 298/2016;
Terça-feira, 5 de fevereiro de 2019
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1.2. DETERMINAR ao Controle Interno do Município, para que proceda ao monitoramento do cumprimento do
presente Plano de Ação, encaminhando a este Tribunal de
Contas o resultado do referido monitoramento, conforme
previsto no artigo 42, inciso IV c/com artigo 43, inciso VI,
da Lei complementar 621, de 08 de março de 2012;
1.3. DAR CIÊNCIA ao interessado;
1.4. ARQUIVAR os presentes autos, após os trâmites regimentais.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 30/01/2019 – 1ª Sessão Ordinária da
Segunda Câmara.
4. Especiﬁcação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Manoel Nader Borges (presidente) e Rodrigo Coelho do Carmo;
4.2. Conselheiros substitutos: João Luiz Cotta Lovatti (relator/em substituição).
5. Membro do Ministério Público Especial de Contas: Heron Carlos Gomes de Oliveira
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
Decisão 00073/2019-1
Processo: 09143/2018-7
Classiﬁcação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
UG: PMC - Prefeitura Municipal de Colatina
Relator: Sérgio Manoel Nader Borges
Responsável: SERGIO MENEGUELLI, EDSON DALVIN BRAGATTO

Representante: SALVADOR ENGENHARIA LTDA
Procuradores : LUIZ ALFREDO PRETTI (OAB: 8788-ES), RODRIGO OLIOZA GONZALEZ (OAB: 26599-ES), DEVACIR MARIO ZACHE JUNIOR (OAB: 8831-ES)
REPRESENTAÇÃO – CONHECER – INDEFERIR MEDIDA
CAUTELAR – NOTIFICAR OS RESPONSÁVEIS PARA PRESTAR INFORMAÇÕES NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS – DETERMINAR A TRAMITAÇÃO SOB O RITO ORDINÁRIO –
CIENTIFICAR O REPRESENTANTE ACERCA DA DECISÃO.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER
BORGES:
RELATÓRIO
Tratam os autos de representação formulada pela sociedade empresária Salvador Engenharia LTDA. em face da
Prefeitura Municipal de Colatina, em que alega a existência de irregularidades advindas do Aviso de Revogação da
Tomada de Preços nº 007/2018; e da posterior abertura
de processo de contratação emergencial de empresa para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva do sistema de iluminação pública no município de
Colatina.
Alega a Representante que “manteve contrato de licitação vigente com o Município de Colatina, assinado em
maio de 2017, o qual perdurou até o dia 05 de novembro
do corrente ano. O contrato foi renovado por meio de aditivos contratuais, em cinco oportunidades, a ﬁm de que
fosse dado sequência aos serviços prestados pela Representante, notadamente para manutenção preventiva e
corretiva do sistema de iluminação pública do Município”.
Informa que após a renovação por meio do último aditivo contratual, o Município de Colatina lançou o Edital
de Tomada de Preços nº 007/2018, objetivando a conwww.tce.es.gov.br

tratação de empresa para executar serviços de manutenção preventiva e corretiva no sistema de iluminação pública do Município, entretanto esta licitação foi revogada, conforme Aviso de Revogação da Tomada de Preços
nº 007/2018.
Aﬁrma que em seguida o Município iniciou processo de
contratação emergencial para os mesmos ﬁns almejados
na referida licitação.
Destaca que “[...] após revogada a licitação supramencionado, a Prefeitura de Colatina pretende realizar uma
contratação emergencial, sem até o momento apresentar
motivos para tal contratação, o que, caso seja necessário
aguardar a tramitação e decisão da presente representação, danos irreparáveis ocorrerão por trata-se de contratação emergencial sem motivo fundado, restando evidenciados o fumus boni iuris e periculum in mora. Pois, se
não concedida a liminar acarretar-se-á na revogação de licitação e contratação emergencial, que fatalmente trarão
malefícios ao erário municipal e que afrontará a Lei Federal nº 8.666/93 e a CF/88 que preceitua que a licitação é a
regra para a contratação com o poder público”.
Diante das supostas irregularidades apontadas na peça
inaugural, a Representante, em caráter cautelar, pede o
seguinte:
[...]
a) seja CONCEDIDA A MEDIDA CAUTELAR, em caráter LIMINAR, inaudita altera parte, com a ﬁnalidade de SUSPENDER:
a.1) o processo de contratação emergencial de empresa
para prestação de serviços de manutenção preventiva e
corretiva do sistema de iluminação pública do Município
de Colatina, e até mesmo a contratação, caso essa já teTerça-feira, 5 de fevereiro de 2019
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nha sido efetivada;
a.2) o ato administrativo de revogação da licitação sob a
modalidade de Tomada de Preços nº 007/2018, praticado
pelo Sr. Prefeito de Colatina, Sr. Sergio Meneguelli;
b) Ainda em caráter liminar, requer também, seja determinada a PRORROGAÇÃO do Contrato nº 044/2017, nos
mesmos termos do contrato original e de seus últimos 05
(cinco) termos aditivos;

II - conter informações sobre o fato, a autoria, as circunstâncias e os elementos de convicção;

te Regimento, desde que presentes os seguintes requisitos:

III - estar acompanhada de indício de prova;

I - fundado receio de grave lesão ao erário ou a direito
alheio; e

IV - se pessoa natural, conter o nome completo, qualiﬁcação e endereço do denunciante;

II - risco de ineﬁcácia da decisão de mérito.

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

Na mesma linha, o art. 306 do RITCEES, ao tratar do rito sumário no âmbito deste Tribunal de Contas estabelece o seguinte:

[...]

(...)

Autuado o processo, por meio da DECM 1879/2018-4 foi
determinada a notiﬁcação do Sr. Sérgio Meneguelli, Prefeito do Município de Colatina, e do Sr. Edson Dalvin Bragatto, Secretário de Obras do Município de Colatina, para
que no prazo de 05 (cinco) dias improrrogáveis, nos termos do art. 125, §3º, da LC 621/2012, se manifestassem
sobre as supostas irregularidades apontadas.

Art. 99.

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.

Em seguida foram os autos encaminhados à Secex Engenharia, onde foi elaborada a Manifestação Técnica
1937/2018-3, na qual opinou-se pelo conhecimento da
representação e pelo indeferimento da medida cautelar
pleiteada.
Após, os autos retornaram a este Gabinete.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE
Acerca dos requisitos de admissibilidade da representação, a LC nº 621/2012 em seus artigos 94 c/c 99, § 2º estabelecem, verbis:
Art. 94. São requisitos de admissibilidade de denúncia sobre matéria de competência do Tribunal:
I - ser redigida com clareza;

§ 2º Aplicam-se à representação, no que couber, as normas relativas à denúncia.
Da análise do acervo processual, veriﬁco que o representante demonstra interesse e legitimidade nos termos do
art. 99 da LC nº 621/2012, motivo pelo qual a representação deve ser recebida e processada.
DOS PRESSUPOSTOS DA CAUTELAR
O art. 124 da Lei 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 deswww.tce.es.gov.br

Nota-se que em todos os dispositivos supracitados identiﬁcam-se 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.
Cumpre registrar 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 ou a direito alheio em decorrência da demora na
prestação da medida pretendida.
No presente caso, consoante trecho extraído da Manifestação Técnica 1937/2018-3, elaborada pela área técnica
deste Tribunal de Contas:
[...]
4.1. Quanto ao risco de ineﬁcácia da decisão de mérito
Veriﬁca-se da análise aos autos que a Tomada de Preços
nº 007/2018 foi revogada no dia 9 de novembro de 2018.
Terça-feira, 5 de fevereiro de 2019
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O contrato anterior, de mesmo objeto, vigeu até o dia 5 de
novembro de 2018.
O Município de Colatina informa que está realizando procedimento visando efetuar Contrato Emergencial, pelo
período de 90 (noventa) dias, para a manutenção preventiva e corretiva do sistema de iluminação pública do Município.

Todavia, serviços de produção e distribuição de energia
elétrica caracterizam-se como serviços essenciais (conforme artigo 10 da lei 7.783 de 28 de junho de 1989), ou seja, sua interrupção coloca em perigo iminente a sobrevivência, a saúde ou a segurança da população.
Art. 10 São considerados serviços ou atividades essenciais:

Informa ainda que “A intenção é de que o Contrato Emergencial esteja vigente até o ﬁnal da primeira quinzena do
mês de novembro”.

I - tratamento e abastecimento de água; produção e distribuição de energia elétrica, gás e combustíveis;

A Representante solicita a suspensão do processo de contratação emergencial e do ato administrativo de revogação da Tomada de Preços nº 007/2018 bem como a prorrogação do Contrato nº 44/2017.

Assim, a suspensão cautelar por parte do Tribunal de Contas da contratação emergencial neste momento poderia
trazer prejuízos à população do Município.

[...]
a) seja CONCEDIDA A MEDIDA CAUTELAR, em caráter LIMINAR, inaudita altera parte, com a ﬁnalidade de SUSPENDER:
a.1) o processo de contratação emergencial de empresa
para prestação de serviços de manutenção preventiva e
corretiva do sistema de iluminação pública do Município
de Colatina, e até mesmo a contratação, caso essa já tenha sido efetivada;
a.2) o ato administrativo de revogação da licitação sob a
modalidade de Tomada de Preços nº 007/2018, praticado
pelo Sr. Prefeito de Colatina, Sr. Sergio Meneguelli;
b) Ainda em caráter liminar, requer também, seja determinada a PRORROGAÇÃO do Contrato nº 044/2017, nos
mesmos termos do contrato original e de seus últimos 05
(cinco) termos aditivos;
[...]

(...)

Ante o exposto, e sem prejuízo da análise de mérito, não
se conﬁgura o risco de ineﬁcácia da decisão de mérito,
pressuposto para a concessão da medida cautelar, estampado no artigo 376 do Regimento Interno do TCEES
(RITCEES) aprovado pela Resolução TC 261/2013. Pelo
contrário, veriﬁca-se o periculum in mora reverso, quando uma paralisação determinada pelo Tribunal de Contas neste momento poderia trazer prejuízos à população
do Município.
4.2 Quanto ao fundado receio de grave lesão ao erário
ou a direito alheio
Veriﬁca-se também que não restou comprovado o fundado receio de grave lesão ao erário ou a direito alheio,
uma vez que não há nos autos comprovação da existência de irreparabilidade ou difícil reparação do direito
pleiteado pela representante, caso se tenha de aguardar
o trâmite normal do processo.
Ante o exposto, e sem prejuízo da análise de mérito, não
se conﬁgura o fundado receio de grave lesão ao erário
www.tce.es.gov.br

ou a direito alheio, pressuposto para a concessão da medida cautelar, estampado no artigo 376 do Regimento
Interno do TCEES (RITCEES) aprovado pela Resolução TC
261/2013. Pelo contrário, veriﬁca-se o periculum in mora reverso, quando uma paralisação determinada pelo
Tribunal de Contas neste momento poderia trazer prejuízos à população do Município.
(grifei)
Em consonância com a referida Manifestação Técnica,
portanto, entendo ser inapropriado o deferimento da medida cautelar pleiteada, pelo menos por agora, haja vista a inexistência dos respectivos requisitos legais autorizadores.
Ademais, ao sopesar as circunstâncias especíﬁcas do caso
concreto, entendo que há que ser minorado o risco de se
implantar situação mais gravosa à ordem administrativa
em geral e aos munícipes ao, hipoteticamente, se admitir a paralisação de serviço público tido como essencial ao
bem-estar e segurança da população, como o é o serviço
público de iluminação pública.
Ante todo o exposto, acompanhando o entendimento da
área técnica, VOTO para que seja adotada a deliberação
que ora submeto à apreciação deste Colegiado.
SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Conselheiro Relator
1. DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, DECIDEM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão da 2ª Câmara, ante as razões
expostas pelo relator, em:
1.1. Conhecer a representação, na forma do art. 177 c/c
Terça-feira, 5 de fevereiro de 2019
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182, parágrafo único, do RITCEES;
1.2. Indeferir a medida cautelar, nos termos do art. 307,
§ 3º do RITCEES, visto que não restou demonstrado o fumus boni iuris no caso em tela, assim como restou veriﬁcado o risco do periculum in mora reverso;
1.3. Notiﬁcar os responsáveis para que nos termos do
art. 307, § 3°, do RITCEES, prestem as informações quanto aos itens questionados na Representação, no prazo de
10 (dez) dias;
1.4. Determinar a tramitação do feito sob o rito ordinário, assim que escoado o prazo de 10 (dez) doas ára a
prestaçã de informações pelos responsaveis, a ﬁm de que
esta Corte de Contas proceda à devida análise de mérito;

Classiﬁcação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
UG: CMI - Câmara Municipal de Ibatiba
Relator: João Luiz Cotta Lovatti
Responsável: RENAN LEAL DE OLIVEIRA, ELIAS CANDIDO
DA SILVEIRA
Representante: E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA
Procurador: FELIPPE DOS REIS PEREIRA PINTO (OAB:
26291-ES)
REPRESENTAÇÃO EM FACE DA CÂMARA MUNICIPAL DE
IBATIBA – CONHECER – INDEFERIR CAUTELAR – RITO ORDINÁRIO – OITIVA DAS PARTES.

1.5. Cientiﬁcar o Representante acerca do teor desta decisão, conforme comando previsto no art. 307, § 7º do RITCEES.

O EXMO. CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO JOÃO LUIZ
COTTA LOVATTI:

2. Unânime.

Trata o presente processo de Representação, formulada
pela empresa E&L Produções de Software Ltda, com pedido de medida cautelar, em face da Câmara Municipal
de Ibatiba, noticiando a ocorrência de possíveis ilegalidades existentes no procedimento de Dispensa de Licitação
que deu origem ao Contrato Administrativo nº 018/2018,
cujo objeto é a contratação de empresa especializada para fornecimento, licenciamento, implantação, treinamento, manutenção e suporte de Sistema Informatizado Integrado de Recursos Humanos e Folha de Pagamento, Compras, Contratos e Licitações, Almoxarifado, controle de
Bens Patrimoniais e Contabilidade Pública Eletrônica.

3. Data da Sessão: 30/01/2019 – 1ª Sessão Ordinária da
Segunda Câmara.
4. Especiﬁcação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Manoel Nader Borges (presidente/relator) e Rodrigo Coelho do Carmo;
4.2. Conselheiros substitutos: João Luiz Cotta Lovatti (em
substituição).
5. Membro do Ministério Público Especial de Contas: Heron Carlos Gomes de Oliveira
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
Decisão 00074/2019-6
Processo: 00323/2019-7

RELATÓRIO

Alega o representante que a Câmara Municipal não poderia contratar através do procedimento de dispensa de licitação, pois estaria fracionando indevidamente despesas
para fugir do procedimento licitatório, conforme transcriwww.tce.es.gov.br

ção a seguir:
Isto porque, no dia 09 de novembro do ano de 2017, ﬁrmou contrato com a empresa E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA, ora Representante, para execução dos mesmos serviços objeto da dispensa sub examine.
O Contrato Administrativo nº 005/2017, ﬁrmado entre
a Representante e a Representada, também estabelecia
a prestação de serviços de cessão de sistemas de gestão
pública pelo prazo de 12 (doze) meses, no valor total de
R$20.614,00 (vintemil seiscentos e quatorze reais).
Vejam que a execução dos serviços abrangeu os meses de
novembro e dezembro do exercício de 2017 e de janeiro
a Novembro do ano em curso(2018). Logo, foi empenhado para liquidação e posterior pagamento durante o atual exercício ﬁscal (2018) o montante de R$17.178,33 (dezessete mil cento e setenta e oito reais e trinta e três centavos).
Isso quer dizer que o atual limite para dispensa de licitação baseado no inciso II do art. 24 da Lei de Licitações
foi praticamente todo consumido durante o ano de 2018
através do Contrato Administrativo nº 005/2017, ﬁrmado
com a empresa Representante (E&L).
Assim, não poderia a Câmara Municipal de Ibatiba contratar os mesmos serviços pelo valor de R$17.496,00 (dezessete mil quatrocentos e noventa e seis reais) através
do procedimento de dispensa de licitação baseado no pequeno valor sem incorrer no erro do fracionamento de
despesa, caracterizada como uma das patologias mais
graves das contrações públicas.
Os autos foram encaminhados ao Núcleo de Controle Externo de Tecnologia da Informação e Comunicação – NTI
que elaborou a Manifestação Técnica nº 00081/2019-6
Terça-feira, 5 de fevereiro de 2019
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opinando pelo conhecimento da representação, indeferimento da cautelar e notiﬁcação dos responsáveis.
FUNDAMENTAÇÃO
Veriﬁco que estão presentes os requisitos/pressupostos
de admissibilidade da presente representação, insertos
nos arts. 184 e 177 c/c 186, parágrafo único do Regimento Interno desta Corte de Contas, in verbis:
Art. 177. São requisitos de admissibilidade de denúncia
sobre matéria de competência do Tribunal:
I – ser redigida com clareza;
II – conter informações sobre o fato, a autoria, as circunstâncias e os elementos de convicção;
III - estar acompanhada de indício de prova;
IV – se pessoa natural, conter o nome completo, qualiﬁcação e endereço do denunciante;
V – se pessoa jurídica, prova de sua existência, e comprovação de que os signatários têm habilitação para representá-la.
§ 1º A denúncia não será conhecida quando não observados os requisitos de admissibilidade previstos neste artigo.
§ 2º Caberá ao Relator o juízo de admissibilidade da denúncia.
§ 3º Na hipótese de não conhecimento, a decisão deverá
ser submetida ao Plenário.
§ 4º Comprovada, pelo Tribunal, a má fé do denunciante,
o fato será comunicado ao Ministério Público para as medidas legais cabíveis.
Art.184. Qualquer licitante, contratado, pessoa física ou
jurídica poderá representar ao Tribunal irregularidades na
aplicação da legislação que regule licitações e contratos

administrativos.
Art.186. Aplicam-se às representações previstas nesta
subseção, no que couber, as normas relativas à denúncia.
Assim, diante da presença dos requisitos e pressupostos
de admissibilidade, entendo pelo conhecimento da presente representação.
O representante alega que a Câmara Municipal não poderia contratar através do procedimento de dispensa de licitação, pois estaria fracionando indevidamente despesas
para fugir do procedimento licitatório.
Em acordo com o que estabelece o inciso X, do art. 71 da
CF/88, o Tribunal de Contas tem o poder de sustar a execução de atos. Assim também estabelece o inciso XI da
CE/89.
Para que seja concedida uma medida suspensiva de determinado procedimento, se faz necessário à presença de
dois requisitos, quais sejam: fumus boni iuris e periculum
in mora a serem identiﬁcados conjuntamente em análise preliminar.
Nesse contexto vale destacar que a dispensa de licitação
em razão do valor está prevista no artigo 24, inciso II da
Lei 8.666/93, conforme abaixo transcrito:
Art. 24. É dispensável a licitação
II - Para outros serviços e compras de valor até 10% (dez
por cento) do limite previsto na alínea “a”, do inciso II do
artigo anterior e para alienações, nos casos previstos nesta Lei, desde que não se reﬁram a parcelas de um mesmo
serviço, compra ou alienação de maior vulto que possa
ser realizada de uma só vez;
Desse modo, a dispensa de licitação em razão do valor deve observar o valor total que se estima e também a possiwww.tce.es.gov.br

bilidade de os contratos serem objeto de prorrogação. Assim sendo a dispensa somente poderá ser utilizada quando não ultrapassar o limite indicado no art. 24, inciso II da
Lei 8.666/93 ao longo do exercício ﬁnanceiro e da possível duração do contrato, computando-se eventuais prorrogações.
No Termo de Referência constante do Processo Administrativo nº 630/2018 que trata da referida dispensa, consta que o período de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos até o limite de 48 (quarenta e oito) meses,
de acordo com o disposto no artigo 57, inciso IV da Lei
8.666/1993. O mesmo dispositivo se encontrava no Edital
de Pregão Presencial nº 03/2017 que previa a vigência do
contrato por 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado,
nos termos da Lei 8.666/93, o que parece conferir verossimilhança ao conteúdo da representação e com isso, entendo que está presente o fumus boni iuris.
No entanto, a possibilidade de suspensão do Contrato Administrativo nº 018/2018 poderia causar maiores prejuízos ao interesse público que a sua continuidade, já que
poderia inviabilizar a realização de atividades relacionadas a esses sistemas por parte da Câmara Municipal, conforme destacado na Manifestação Técnica, condição que
se amolda ao periculum in mora inverso e motivo pelo
qual a medida cautelar não deve ser concedida.
Ante todo o exposto, acompanhando o entendimento da
Área Técnica, VOTO para que seja adotada a deliberação
que ora submeto à apreciação deste Colegiado.
JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Conselheiro em Substituição
1.DECISÃO
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Vistos, relatados e discutidos estes autos, DECIDEM os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em Sessão Colegiada, ante as razões expostas
pelo Relator:
1.1. CONHECER a presente representação tendo em vista
a presença dos requisitos de admissibilidade previstos nos
artigos 184 e 177 c/c 186 do Regimento Interno desta Corte de Contas.
1.2. INDEFERIR a medida cautelar pleiteada tendo em vista
o periculum in mora reverso.
1.3. DETERMINAR o prosseguimento do feito no rito ordinário.
1.4. DETERMINO a OITIVA DAS PARTES, preferencialmente
por meio eletrônico, do Sr. Elias Cândido da Silveira (Presidente da Câmara) e Sr. Renan Leal de Oliveira (Diretor Administrativo temporário da Câmara), para que se pronunciem no prazo de 10 (dez) dias, conforme o disposto no artigo 307, §3º do Regimento Interno desta Corte de Contas.
1.5. Dar ciência ao Representante desta decisão.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 30/01/2019 – 1ª Sessão Ordinária da Segunda Câmara.
4. Especiﬁcação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Manoel Nader Borges (presidente) e Rodrigo Coelho do Carmo;
4.2. Conselheiros substitutos: João Luiz Cotta Lovatti (relator).
5. Membro do Ministério Público Especial de Contas: Heron
Carlos Gomes de Oliveira
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
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