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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 00184/2019-2
Processo: 03341/2018-2
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2017
UG: FUNEPJ - Fundo Especial do Poder Judiciário
Relator: Sérgio Manoel Nader Borges
Responsável: SERGIO LUIZ TEIXEIRA GAMA, ANNIBAL DE
REZENDE LIMA, MARCELO TAVARES DE ALBUQUERQU
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE ORDENADORES – CITAÇÃO – NÃO EXPEDIÇÃO DE RECOMENDAÇÃO.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER
BORGES:
RELATÓRIO
Trata-se de Prestação de Contas Anual de Ordenador, relativa ao exercício de 2017, referente ao Fundo Especial
do Poder Judiciário, sob responsabilidade do Sr. Sérgio
Luiz Teixeira Gama, do Sr. Annibal de Rezende Lima e do Sr.
Marcelo Tavares de Albuquerque.

SESSÕES
Terças-feiras às 14 horas

Dos trabalhos resultou o Relatório Técnico 682/2018, elaborado pelo Núcleo de Controle Externo de Contabilidade
e Economia – NCE , que, analisando os pontos e controle
das demonstrações contábeis, a execução orçamentaria, a

www.tce.es.gov.br

gestão financeira, os registros patrimoniais de bens e estoque, móveis, imóveis e intangíveis, dentre outros indicativos, culminou na proposta de encaminhamento na qual
é sugerida a citação dos responsáveis para que apresentem razões de justificativa referentes à divergência apontada no item 7.2.1 daquele Relatório; assim como a expedição de recomendação ao atual gestor, “[...] para que
nas futuras prestações de contas proceda aos ajustes necessários para conciliar a conta contábil representativa
dos bens imóveis aos respectivo inventário de bens em
31/12/2017, informando tais ajustes em notas explicativas na futura prestação de contas”.
Com base no mencionado Relatório Técnico, foi confeccionada pelo NCE a Instrução Técnica Inicial ITI 794/2018,
propondo a citação dos responsáveis para que apresentem razões de justificativas em virtude do achado apontado, bem como a análise, por este Conselheiro, das propostas de recomendações apresentadas.
Após, vieram os autos conclusos.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
A partir da minuciosa análise dos documentos realizada pela unidade técnica, estampada no Relatório Técnico
682/2018, foi constatada divergência entre registros físicos e contábeis relativos aos bens patrimoniais móveis, o
que ensejou a proposta de citação dos respectivos responsáveis pelo Fundo Especial do Poder Judiciário.
Acerca deste Relatório Técnico, a cujos apontamentos faço
remissão, destaco os seguintes dados:
[...]
10 CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Terça-feira, 19 de fevereiro de 2019
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As contas anuais, ora avaliadas, refletiram a conduta do
Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, sob a responsabilidade dos Srs. Desembargadores Annibal de Rezende Lima e Sérgio Luiz Teixeira Gama, no período da
função como ordenadores de despesas no exercício de
2017.
Respeitado o escopo delimitado pela Resolução TC
297/2016, a análise consignada neste Relatório Técnico
Contábil teve por base as informações apresentadas nas
peças e demonstrativos contábeis encaminhados pelo
gestor responsável, nos termos da Instrução Normativa TC
43/2017.
Em decorrência, apresentam-se os achados que resultam
na opinião pela citação do responsável, com base no artigo 63, I, da Lei Complementar 621/2012:
Descrição do achado
7.2.1 Divergência
entre registros físicos e contábeis relativos aos bens patrimoniais móveis.
Base Legal: Lei
4.320/64, arts. 94
a 96.

Responsável

Proposta de encaminhamento
Desembargador An- Citação
nibal de Rezende Lima
(Presidente do Tribunal de Justiça do ES)
Desembargador Sérgio Luiz Teixeira Gama
(Presidente do Tribunal de Justiça do ES)
Marcelo
Tavares
de
Albuquerque
(Secretário-geral do
TJES)

Considerando a inconsistência apresentada no item 7.1
deste relatório, acrescenta-se sugestão de RECOMENDAR
ao atual gestor, para que nas futuras prestações de contas
proceda aos ajustes necessários para conciliar a conta contábil representativa dos bens imóveis ao respectivo inven-

tário de bens em 31/12/2017, informando tais ajustes em
notas explicativas na futura prestação de contas.
[...]
Como se pode notar, o Relatório Técnico 682/2018, além
da citação dos responsáveis, sugere a expedição de recomendação neste momento processual, em oposição à
norma contida no art. 300, § 3º, do RITCEES, que estabelece o seguinte:
§ 3º Na fase de chamamento ao processo não caberá expedição de recomendação ou de determinação previstas
no § 7º do artigo 329 deste Regimento Interno.
Por conta disso, à luz da referida disposição regimental,
por ora, deixo de acolhê-la, submetendo a sua análise para o instante de elaboração da instrução técnica conclusiva neste processo.
Ante o exposto, divergindo parcialmente da proposta de encaminhamento consignada no Relatório Técnico 682/2018, que fundamenta a Instrução Técnica Inicial
794/2018, VOTO para que seja adotada a deliberação que
ora submeto à apreciação deste Colegiado.
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. Citar os responsáveis acima listados, nos termos do
art. 63, I, da Lei Complementar 621/2012, para que, no
prazo de 30 (trinta) dias improrrogáveis, apresentem, individual ou coletivamente, razões de justificativa, em rawww.tce.es.gov.br

zão do indício de irregularidades apontado na Instrução
Técnica Inicial 794/2018, conforme demonstrado no quadro exposto na fundamentação desta decisão, ressaltando, ainda, a necessária observância, pelos responsáveis,
do formato dos documentos (defesa e anexos) aceitos pelo TCEES, de acordo com o disposto na Instrução Normativa TC 35/2015;
2. Encaminhar cópias do Relatório Técnico 682/2018 e da
Instrução Técnica Inicial 794/2018, juntamente com o Termo de Citação.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 12/02/2019 – 3ª 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, Domingos Augusto Taufner, Rodrigo
Flávio Freire Farias Chamoun e Rodrigo Coelho do Carmo;
4.2. Conselheiros substitutos: Marco Antonio da Silva (em
substituição).
5. Membro do Ministério Público Especial de Contas: Luciano Vieira.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
Decisão 00185/2019-7
Processo: 04884/2018-6
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
UG: SEJUS - Secretaria de Estado da Justiça
Relator: Sérgio Manoel Nader Borges
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Responsável: WALACE TARCISIO PONTES, MARCOS PAULO
PUGNAL DA SILVA
Representante: SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E
TRANSPARENCIA - SECONT
REPRESENTAÇÃO – CONHECER – NOTIFICAR– PRAZO DE
90 DIAS – DETERMINAR.
O EXMO. CONSELHEIRO SERGIO MANOEL NADER BORGES
RELATÓRIO
Tratam os autos de representação, autuada por força do
Acórdão TC 1318/2017, proferido pelo Plenário no Processo n. 8699/2015, que se referia à inspeção na Secretaria
de Estado da Saúde com o objetivo de averiguar a ocorrência de despesas sem prévio empenho no curso do exercício de 2014 cujo histórico passo a narrar:

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 CANCELAR a fiscalização autorizada pelo Termo de Designação 11/2016 (fls. 366).
1.2 AUTUAR como REPRESENTAÇÃO os papéis de trabalho, documentos e mídias relacionados a seguintes Unidades Gestoras: AGERH - Agência Estadual de Recursos Hídricos
CEASA - Centrais de Abastecimento S/A
Centro de Atendimento Psiquiátrico Doutor Aristides Alexandre Campos
Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo

Naqueles autos (TC 8699/2015), a área técnica sugeriu o
cancelamento da fiscalização objeto do Termo de Designação 11/2016, o desentranhamento dos documentos e
meios de prova, e sua juntada aos processos em curso neste Tribunal referente a prestações de contas das diversas
unidades gestoras da administração estadual, arquivando-se o feito.

DER - Departamento de Estradas de Rodagem do ES

Por sua vez o Ministério Público de Contas anuiu a sugestão da área técnica, entretanto, opinou contrariamente à
juntada das peças desentranhadas aos processos de prestações de contas e sugeriu a autuação daquelas peças como representação a cada unidade gestora.

Hospital Antônio Bezerra de Farias

Acolhendo o opinamento do Ministério Público de Contas
firmado no parecer 3808/2017, foi decidido pelo Colegiado o seguinte, por meio do Acórdão 1318/2017-Plenário:
[...]

DETRAN-ES - Departamento Estadual de Trânsito

Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo
Polícia Civil do Espírito Santo
Polícia Militar do Espírito Santo
SEADH - Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos
SEAG – Secretaria de Estado da Agricultura
SECTI - Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação, Educação Profissional e Trabalho
SEDU – Secretaria de Estado da Educação
SEDURB - Secretaria de Estado de Saneamento, Habitação
e Desenvolvimento Urbano
SEFAZ – Secretaria de Estado da Fazenda (ENCARGOS)
SEGER – Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos
SEJUS - Secretaria de Estado da Justiça

Fundo Estadual de Assistência Social

SESP - Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social

Fundo Estadual de Saúde

SETOP - Secretaria de Transportes e Obras Públicas

HDS - Hospital Dório Silva

SRSV - Superintendência Regional de Saúde de Vitória

Hospital Adauto Botelho

Superintendência Regional de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim

Hospital Doutor João dos Santos Neves
Hospital Doutor Roberto Arnizaut Silvares

SUPPIN - Superintendência dos Projetos de Polarização Industrial

Hospital São Lucas

1.3 DESENTRANHAR os Relatórios de Avaliação das despesas sem empenho no exercício de 2014 de unidades gestoras constantes nesses autos, para posteriormente AUTUÁ-LAS como REPRESENTAÇÃO para cada unidade gestora:

IDAF - Istituto de Defea Agropecuária e Florestal

Unidade Gestora Protocolo TCEES fls.TC 8699/2015

IEMA – Instituto Estadual de Meio Ambiente

CEASA 62109/2015-2 34-41

Hospital e Maternidade Silvio Avidos
Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória

www.tce.es.gov.br
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SEJUS 62109/2015-2 163-171

PRESENTAÇÃO das Unidades Gestoras.

SEGER 4542/2016-2 405-412

1.6 EXTRAIR cópias do CD juntado às fls. 866, onde constam o Relatório Final da Comissão Parlamentar de Inquérito dos Empenhos da Saúde e dos autos da referida Comissão, para ser juntado ao processo de REPRESENTAÇÃO das
Unidades Gestoras. 1.7 EXTRAIR cópia das fls. 322--351,
que trata de planilha contendo elementos descritivos das
despesas realizadas sem cobertura orçamentária nos contratos de órgãos e Secretarias de Estado, para ser juntada aos processos de REPRESENTAÇÃO das Unidades Gestoras.

SUPPIN 5856/2016-4 538-543
IDAF 4542/2016-2 420-429
SEFAZ (Encargos) 4542/2016-2 445-450
CEASA 4542/2016-2 455-461
AGERH 4542/2016-2 506-512
SUPPIN 5856/2016-4 524-527 531-534
IEMA 10623/2016-6 550-558
10623/2016-6 559-562
DER 11215/2016-2 567-573
CBMES 15836/2016-8 876-886
DETRAN 15836/2016-8 887-903
PCES 16202/2016-4 933-948 951-966
IASES 16202/2016-4 1223-1234
SETOP 16202/2016-4 1235-1243
SECTI 16913/2016-1 1315-1324
SEJUS 16913/2016-1 1325-1354
SEDU 16913/2016-1 1366-1377
PMES 16913/2016-1 1378-1388
1.4 JUNTAR cópia do Relatório Consolidado de Avaliação das despesas sem empenho no exercício de 2014 (fls.
1263-1279) aos processos de representação das respectivas UG’s, AUTUANDO-OS como peça inaugural das UG’s
não mencionadas no item anterior.
1.5 EXTRAIR cópias do CD encaminhado pela SECONT e incluído às fls. 1280 dos autos, contendo Relatórios de Avaliação das despesas sem empenho no exercício de 2014,
que deverão ser juntados aos respectivos processos de RE-

1.8 DESENTRANHAR o DVD juntado às fls. 295, encaminhado pela Secretária de Estado da Saúde, com arquivos
integrais digitalizados de 30 (trinta) processos de Sindicância das despesas sem empenho no ano de 2014, para ser
juntado ao processo de REPRESENTAÇÃO do Fundo Estadual de Saúde.
1.9 DESENTRANHAR documento de fls. 296-319, que trata de planilha, impressa e digitalizada, contendo elementos descritivos das despesas realizadas sem cobertura orçamentária nos contratos da Secretária de Estado da Saúde, para ser juntado ao seu processo de REPRESENTAÇÃO
do Fundo Estadual de Saúde .
1.10 DESENTRANHAR o DVD’s juntado às fls. 282, 320,
361 e 393, encaminhado pela Secretária de Estado da Saúde, contendo arquivos integrais digitalizados de processos de Sindicância das despesas sem empenho no ano de
2014, para ser juntado ao processo de REPRESENTAÇÃO
do Fundo Estadual de Saúde.
1.11 Desentranhamento das fls. 835v-848 e posterior juntada ao processo de prestação de contas da SEDURB. A documentação encaminhada por meio do OF/Nº281/2016/
www.tce.es.gov.br

SEDURB/GABSEC expõe dados dos convênios firmados no
período de maio/junho 2014 e ulteriormente cancelados
em 2015, uma vez que apresentaram inconformidade com
o disposto no art. 42 da Lei Complementar n. 101/2000 e
insuficiência de recursos na Lei do Orçamento de 2015 para a devida regularização e convalidação dos instrumentos.
1.12 Desentranhamento do CD juntado às fls. 1365, que
tem por conteúdo as sindicâncias realizadas com a finalidade de apurar responsabilidade administrativa disciplinar de servidores que deram causa ou tenham concorrido
para a falta de processamento de despesas realizadas no
exercício de 2014, para ser juntada aos autos que tratam
da Prestação de Contas do exercício de 2014 da SEJUS.
1.13 Após análise das despesas sem empenho no exercício de 2014 da Secretaria da Saúde, encaminhar resposta
ao Ofício MP/PGJ/3160/2016 (fls. 812/823). 1.14 Após, arquivamento dos presentes autos nos termos do art. 330,
IV, do Regimento Interno.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 24/10/2017 - 37ª Sessão Ordinária do
Plenário.
[...]
Assim, foi autuado o presente Processo TC 4884/2018-6,
como representação, com o objetivo de apurar a ocorrência de despesas sem prévio empenho no âmbito da Secretaria de Estado de Justiça –SEJUS.
Após autuação foram os autos remetidos a Secretaria de Controle Externo de Educação e Segurança Pública (Secex-SES) que, por meio da Manifestação Técnica
616/2018, sugeriu o CONHECIMENTO da Representação,
bem como a NOTIFICAÇÃO dos atuais gestores da SecreTerça-feira, 19 de fevereiro de 2019
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taria de Estado da Ciência e da Secretaria de Estado de
Controle e Transparência, para apresentar os resultados
das sindicâncias abertas.
Em ato subsequente, por meio da Decisão Monocrática 01310/2018, acompanhando a área técnica, em juízo
monocrático de admissibilidade, foi conhecida a presente
representação DETERMINADA A NOTIFICAÇÃO do Secretário de Estado da Justiça, Sr. Walace Tarcísio Pontes, e do
Secretário de Controle e Transparência, Sr. Marcos Paulo
Pugnal da Silva, a fim de que se manifestassem, no prazo
de 30 (trinta) dias, acerca dos termos da presente representação, apontando o desfecho dos processos (sindicância e administrativo-disciplinar) que apuraram as supostas irregularidades no âmbito da SEJUS, indicando, em
especial, os responsáveis e os valores das despesas sem
prévio empenho no órgão em questão.
Notificados os responsáveis por meio da Decisão Monocrática 1310/2018-8(peça eletrônica 266), estes encaminharam os documentos protocolizados neste Tribunal de
Contas sob o número 3376/2018 e 13682/2018, após foram os autos à unidade técnica para instrução que, por
meio da Manifestação Técnica 1337/2018, sugeriu em
conclusão o que segue:
3. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
3.1 Considerando o teor do Decreto Estadual nº 3.755R/2015, publicado no DIO em 05 de janeiro de 2015, que,
em seu artigo 10, teria previsto a forma de organização
dos trabalhos relacionados ao levantamento dos valores
e dos responsáveis pela realização de despesas sem prévio empenho no exercício de 2014, conferindo à SECONT,
conforme § 1º do mesmo artigo, a competência para coordenar esse levantamento e orientar os gestores na adoção
das providências com vista à apuração dos valores e indi-

cação dos responsáveis por meio de sindicância, e ainda
considerando que o artigo 2º, inciso II da Lei Complementar Estadual n. 847, de 12 de janeiro de 2017 dispõe que
a Corregedoria-Geral do Estado – COGES, integra a estrutura da SECONT, sugerimos seja o Secretário de Estado de
Controle e Transparência, Sr. Marcos Pugnal, notificado a
fim de que a SECONT, por meio da Corregedoria-Geral do
Estado - COGES engendre esforços quanto à conclusão/definição dos processos disciplinares e/ou sindicâncias que
apuram as irregularidades de despesa sem prévio empenho supostamente ocorridas na SEJUS, a fim da definição
dessas irregularidades e de seus responsáveis, no prazo de
60 (sessenta) dias, encaminhamento o resultado dos trabalhos a este Tribunal.
Sugerimos seja encaminhado ao Secretário da SECONT o
documento 273 - Resposta de Comunicação 00738/20181, que consta do sistema e-TCEES, nos presentes autos,
para conhecimento.
Após, sugerimos o retorno dos autos a esta SecexSES para
continuidade da instrução.
Por meio do Despacho 57526/2018, os autos foram encaminhados à Secretaria - Geral das Sessões para que efetivasse o encaminhamento ao Secretário da SECONT do documento 273 – Resposta de Comunicação 00738/20181, tendo sido, ato contínuo, o Ofício 03553/2018 e após
os autos forma novamente à área técnica que, por meio
da manifestação técnica 1763/2018, manteve a proposta
de encaminhamento constante da Manifestação Técnica
1337/2018.
Em ato subsequente e tendo em vista que a Manifestação Técnica 1763/2018 possui a natureza de determinação, os autos foram encaminhados ao Ministério Público
de Contas que, manifestou-se por meio do Parecer Miniswww.tce.es.gov.br

terial 6228/2018.
Após, vieram os autos conclusos.
FUNDAMENTAÇÂO
Consoante, Manifestação Técnica 616/2018-1, a Lei Complementar n. 621/2012, que se constitui na Lei Orgânica
deste TCEES, em seu artigo 94, estatui os requisitos de admissibilidade de denúncia sobre matéria de competência
desta Corte. In verbis:
Art. 94. 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.
Por sua vez, o artigo 99, § 2º da mesma lei, dispõe que são
aplicáveis à representação, no que couber, as normas relativas à denúncia.
Assim, em face dos elementos dos autos, bem como o
Acórdão TC n. 1318/2018-Plenário, e considerando que os
relatórios procedidos pela Secretaria de Estado de Controle e Transparência trouxe as supostas irregularidades que
estão sendo apuradas, deve ser conhecida a presente Representação.
NO que tange à apuração da suposta irregularidade de
realização de despesa sem prévio empenho, que teria
ocorrido no âmbito da SEJUS, no exercício de 2014, acoTerça-feira, 19 de fevereiro de 2019
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lho os argumentos fáticos e de direitos manifestados pela Area Técnica nas Manifestações Técnicas 1337/2018-7 e
01763/2018, para determinar à SECONT, por meio da Corregedoria-Geral do Estado - COGES que engendre esforços quanto à conclusão/definição dos processos disciplinares e/ou sindicâncias que apuram as irregularidades de
despesa sem prévio empenho supostamente ocorridas na
SEJUS, a fim da definição dessas irregularidades e de seus
responsáveis.
Todavia, em linha com os prazos estabelecidos nos autos dos processos TC 4871/2018, TC 4869/2018 e TC
4617/2018, acompanho o Ministério Publico de Contas,
que dissentiu da área técnica “tão somente quanto à fixação do prazo de 60 (sessenta) dias para encaminhamento
do resultado – por considerá-lo exíguo, haja vista a quantidade de processos instaurados sobre o tema”, e voto para
que seja concedido o prazo de 90 (noventa) dias, por ser
mais razoável e proporcional.
À vista do exposto, divergindo parcialmente da Área Técnica e acompanhando o Ministério Público de Contas, VOTO
no sentido de que o 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:

1.2.1. Por meio da Corregedoria-Geral do Estado - COGES engendre esforços quanto à conclusão/definição dos
processos disciplinares e/ou sindicâncias que apuram as
irregularidades de despesa sem prévio empenho supostamente ocorridas na SEJUS no exercício de 2014, com a finalidade de definição dessas irregularidades e de seus responsáveis e, encaminhe a este Tribunal de Contas, no prazo de 90 (noventa) dias o resultado dos trabalhos de apuração com a conclusão do processo e medidas adotadas
pela Administração Estadual, no caso específico do Secretaria de Estado da Justiça.

Relator: Sérgio Manoel Nader Borges
Responsável: ENIO BERGOLI DA COSTA, MARIA SUZEL TEDOLDI ENEGHELI
Representante: ANETRANS - ASSOCIACAO NACIONAL
DAS EMPRESAS DE CONSULTIVA DE INFRAESTRUTURA DE
TRANSPORTES
Procuradores: CAROLLINY HELLEN FONSECA GOMES
(OAB: 26532-ES), JULIA SOBREIRA DOS SANTOS (OAB:
28157-ES), RENATA MARTINS DA FONSECA (OAB: 31600GO)

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

REPRESENTAÇÃO – DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE
RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (DER/ES) –
PEDIDO DE MEDIDA CAUTELAR EM FACE DE EDITAL DE LICITAÇÃO – SUSPENSÃO DO CERTAME POR MEIO DE DECISÃO DO PODER JUDICIÁRIO ANTERIORMENTE À ANÁLISE DO PEDIDO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CONCESSÃO DE MEDIDA CAUTELAR – DETERMINAÇÃO - CONVERSÃO E PROSSEGUIMENTO DO FEITO
SOB O RITO SUMÁRIO.

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

O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER
BORGES:

5. Membro do Ministério Público Especial de Contas: Luciano Vieira.

I – RELATÓRIO

2. Unânime.
3. Data da Sessão: 12/02/2019 – 3ª Sessão Ordinária do
Plenário.
4. Especificação do quórum:

CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
Decisão 00214/2019-1
Processo: 06380/2018-8

1.1. CONHECER a presente REPRESENTAÇÃO;

Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Representação

1.2. DETERMINAR ao Secretário de Estado de Controle e
Transparência, Sr. Edmar Camata, para que:

UG: DER-ES - Departamento de Estradas de Rodagem do
Espírito Santo
www.tce.es.gov.br

Tratam os autos de representação formulada pela Associação Nacional das Empresas de Engenharia Consultiva
de Infraestrutura de Transportes - ANETRANS em face da
Pregoeira Oficial do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Espírito Santo – DER/ES, Sra. Maria Suzel Tedoldi Menegheli, e de seu Diretor-Geral, Sr. Enio Bergoli, em vista de supostas irregularidades ocorridas durante Edital de Pregão Eletrônico nº. 011/2018, em trâmite
no bojo do Processo Administrativo nº. 81030584/2018.
O referido procedimento licitatório tem por objeto a “conTerça-feira, 19 de fevereiro de 2019
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tratação de serviços de engenharia para supervisão e
apoio à fiscalização técnica, ambiental e de regularidade
trabalhista, fiscal e previdenciária das obras rodoviárias a
serem executadas na área sob jurisdição da Superintendência Regional II, e integrantes do Programas Interior Capixaba e Eixos Logísticos do Governo do Estado do Espírito
Santo e de projetos prioritários para ampliação e qualificação da infraestrutura Rodoviária Estadual, parte do Plano
Plurianual 2016-2019 do Estado do Espírito Santo”.

Por meio da Decisão Monocrática Preliminar (DECM)
nº.1.359/2018, determinei a notificação da Sra. Maria
Suzel Tedoldi Menegheli, e do Sr. Enio Bergoli, respectivamente, Pregoeira Oficial e Diretor – Geral do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Espírito Santo –DER/ES para que, querendo, apresentem justificativas
quanto às mesmas no prazo de 05 (cinco) dias quanto às
supostas irregularidades narradas na representação, nos
termos do artigo 307, §3º do RITCEES.

Alega a representante, em síntese, escolha equivocada da
modalidade licitatória e do critério de escolha. Aduz que o
referido edital, inclusive, já foi objeto de impugnação administrativa sendo que, em virtude da inobservância dos
prazos estipulados em lei para apresentação de resposta, optou a Representante por garantir-se pela via do Poder Judiciário, através do Mandado de Segurança tombado sob o nº. 0020616-95.2018.8.08.0024 para o qual, inicialmente, foi indeferida medida liminar.

Determinei ao jurisdicionado, ainda, para que fizesse juntar a estes autos cópia integral do Processo Administrativo nº 81030584/2018 por meio do qual tramita o Edital de
Pregão Eletrônico nº 011/2018, observando-se, quanto à
forma, os ditames da Instrução Normativa TC nº 35/2015.

Todavia, em sede recursal, por meio do Agravo de Instrumento nº. 0021475-14.2018.8.08.0024 obteve-se a concessão de medida liminar de tutela de urgência para determinar ao Departamento de Estradas de Rodagem do
Espírito Santo – DER/ES para que suspenda o trâmite do
Edital de Pregão Presencial nº. 011/2018.
Por fim, ressalta o entendimento doutrinário e jurisprudencial quanto à independência das instâncias administrativas e judicial para requerer, ao final, a concessão de medida cautelar no sentido de suspender o curso do Edital de
Pregão Eletrônico nº. 011/2018, bem como para que o jurisdicionado se abstenha de executar o contrato dele decorrente.
Com a inicial vieram procuração e documentos.

Recebidas as informações dos responsáveis, os autos foram encaminhados à área técnica para fins de instrução,
sobrevindo a Manifestação Técnica nº. 1.771/2018, razão pela qual foram os mesmos, posteriormente, direcionados ao Ministério Público Especial de Contas, para ciência e manifestação.
Após a manifestação do Parquet de Contas, retornaram os
autos a este gabinete.
É o relatório.
II – FUNDAMENTAÇÃO
Da leitura dos autos depreende-se tratar-se de representação formulada pela Associação Nacional das Empresas
de Engenharia Consultiva de Infraestrutura de Transportes
- ANETRANS em face da Pregoeira Oficial do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Espírito Santo –
DER/ES, Sra. Maria Suzel Tedoldi Menegheli, e de seu Diretor-Geral, Sr. Enio Bergoli, em vista de supostas irregularidades ocorridas durante Edital de Pregão Eletrônico nº.
www.tce.es.gov.br

011/2018, em trâmite no bojo do Processo Administrativo
nº. 81030584/2018.
O referido procedimento licitatório tem por objeto a “contratação de serviços de engenharia para supervisão e
apoio à fiscalização técnica, ambiental e de regularidade
trabalhista, fiscal e previdenciária das obras rodoviárias a
serem executadas na área sob jurisdição da Superintendência Regional II, e integrantes do Programas Interior Capixaba e Eixos Logísticos do Governo do Estado do Espírito
Santo e de projetos prioritários para ampliação e qualificação da infraestrutura Rodoviária Estadual, parte do Plano
Plurianual 2016-2019 do Estado do Espírito Santo”.
Diante da ocorrência de supostas irregularidades a postulante formulou Representação perante esta Corte de
Contas no intuito de, cautelarmente, corroborar e manter a suspensão do procedimento licitatório decorrente do Edital de Pregão Eletrônico nº. 011/2018, eis que
esta providência também já havia sido alcançada por
meio da ação de Mandado de Segurança nº 002061695.2018.8.08.0024, ajuizada perante o Poder Judiciário
Estadual.
Verifica-se, portanto, que desde a apresentação da presente Representação já havia determinação expressa para que o procedimento licitatório em questão tivesse sua
tramitação sustada em vista de supostas irregularidades.
Ainda assim, determinei a apresentação de informações
por parte dos gestores apontados na peça inicial como responsáveis com vistas a alcançar fatos novos, bem como facultar o contraditório e a ampla defesa.
Cumpre ressaltar que a concessão de medida cautelar, na
forma do que prevê a Resolução TCEES nº. 261/2013, exige a presença dos requisitos autorizadores previstos no
Terça-feira, 19 de fevereiro de 2019
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art. 376, I e II, quais sejam, o fundado receio de grave lesão ao erário ou a direito alheio; e, risco de ineficácia da
decisão de mérito.
Ocorre, porém, que como noticiou a Manifestação Técnica nº. 1.771/2018, não há nos autos qualquer alteração
fática que enseje a necessidade de intervenção desta Corte de Contas, uma vez que o procedimento licitatório encontra-se efetivamente sobrestado, o que descaracteriza
o segundo requisito previsto no artigo da legislação supra
citada.
Diga-se que, em estando o procedimento licitatório decorrente do Edital de Pregão Eletrônico nº. 011/2018 devidamente suspenso, seja por determinação proferida pelo Poder Judiciário, seja por decisão proferida pelo Tribunal de
Contas do Estado do Espírito Santo – TCEES, não há mais
risco iminente a interesse público a ser tutelado, razão pela qual ausente o periculum in mora necessário para a concessão de medida cautelar.
Ressalto que, alterações fáticas supervenientes poderão ensejar nova postulação, e análise, de medida cautelar com base em ponderações a serem futuramente submetidas a esta Corte de Contas. Todavia, no que diz respeito à pretensão de suspensão imediata do procedimento licitatório decorrente do Edital de Pregão Eletrônico nº.
011/2018, resta a mesma prejudicada.
Diante disso, e em especial, em vista da continuidade deste feito para fins de apreciação de eventual irregularidade subjacente, faz-se necessária a expedição de determinação ao Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Espírito Santo – DER para que, tão logo seja restabelecido o trâmite processual com vistas à conclusão do
certame licitatório em apreço, comunique a esta Corte de
Contas.

Como dito, necessário o prosseguimento do feito para análise das supostas irregularidades narradas, vez que
muito embora o Edital de Pregão Eletrônico nº. 011/2018
fora suspenso não há notícia de que as inconsistências suscitadas pela parte Representante tenham sido corrigidas.
Este também é, em parte (não concessão da medida cautelar), o posicionamento da área técnica e do Ministério
Público de Contas, razão pela qual, em consonância com
tais entendimentos, VOTO para que seja adotada a deliberação que ora submeto à apreciação deste Colegiado.
SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Conselheiro Relator
1. DELIBERAÇÃO:

1.4. Determinar ao Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Espírito Santo – DER para que, tão logo seja restabelecido o trâmite processual em decorrência
de eventual cassação da liminar deferida, ou trânsito em
julgado da Ação de Mandado de Segurança nº 002061695.2018.8.08.0024, com vistas à conclusão do certame licitatório em apreço, comunique a esta Corte de Contas;
1.5. Determinar a tramitação do feito sob o rito ordinário, assim que escoado o prazo de 10 (dez) dias para a
prestaçã de informações pelos responsáveis, a fim de que
esta Corte de Contas proceda à devida análise de mérito;
1.6. Cientificar o Representante acerca do teor desta decisão, conforme comando previsto no art. 307, § 7º do RITCEES.

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:

2. Unânime.

1.1. Conhecer a representação, na forma do art. 177 c/c
182, parágrafo único, do RITCEES;

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

1.2. Indeferir, a medida cautelar, consistente em “corroborar e manter a suspensão do procedimento licitatório
decorrente do Edital de Pregão Eletrônico nº. 011/2018”,
eis que esta providência também já havia sido alcançada
por meio da ação de Mandado de Segurança nº 002061695.2018.8.08.0024, ajuizada perante o Poder Judiciário
Estadual, o que caracteriza a ausência do requisito previsto no art. 376, I, da Resolução TCEES nº. 261/2013;
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;
www.tce.es.gov.br

3. Data da Sessão: 12/02/2019 – 3ª Sessão Ordinária do
Plenário.
4. Especificação do quórum:

4.2. Conselheiros substitutos: Marco Antonio da Silva (em
substituição).
5. Membro do Ministério Público Especial de Contas: Luciano Vieira.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
Decisão 00234/2019-7
Processos: 09080/2017-7, 08560/2017-1
Terça-feira, 19 de fevereiro de 2019
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Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Representação

ços) e Walter Luiz Cardoso (Diretor do Departamento de
Iluminação Pública).

UGs: PMS - Prefeitura Municipal de Serra, SEOB - Secretaria Municipal de Obras de Serra

A representante, em síntese, alega existência de exigência
ilegal na qualificação técnica; sobrepreço na planilha de
orçamento, relativamente ao módulo transceptor remoto;
o não parcelamento do objeto em mais regiões.

Relator: Marco Antônio da Silva
Responsável: JEFFERSON ZANDONADI, JOAO CARLOS MENESES, WALTER LUIZ CARDOSO
Representante: VITORIALUZ CONSTRUCOES LTDA
Procuradores: NATALIA FIOROT CORADINI (OAB: 17690ES), RHAYZA FRANCA RODRIGUES DE SOUSA (OAB: 20351ES), SARA VIEIRA BRANDAO (OAB: 29853-ES), STEPHANNIE VANESSA DE LIMA ALVARENGA RAMOS (OAB: 25010ES), TATIANA PETERLE DANGELO MOTTA (OAB: 17475ES), TIAGO ROCON ZANETTI (OAB: 13753-ES, OAB:
370452-SP), ZANETTI ADVOGADOS ASSOCIADOS (CNPJ:
09.390.438/0001-06)
FISCALIZAÇÃO / REPRESENTAÇÃO – CONHECER – INDEFERIR CAUTELAR – RITO ORDINÁRIO – ENCAMINHAR À
ÁREA TÉCNICA.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO MARCO
ANTONIO DA SILVA:
Tratam os presentes autos de REPRESENTAÇÃO COM PEDIDO DE PROVIMENTO CAUTELAR INAUDITA ALTERA
PARS, formulada pela empresa Vitorialuz Construções Ltda, noticiando a ocorrência de possíveis ilegalidades no
âmbito das Concorrências Públicas 15/2017 e 16/2017,
da Prefeitura Municipal de Serra, cujo objeto é a contratação de empresa de engenharia especializada para execução e obra de melhoria, revitalização e ampliação do sistema de iluminação pública, sob a responsabilidade dos
Srs. João Carlos Meneses (Secretário Municipal de Obras),
Jefferson Zandonadi (Presidente da CPL de Obras e Servi-

Registre-se que o Processo 8560/2017-1, em apenso, relativo a representação apresentada pela empresa Ative Engenharia Ltda, refere-se, também, as Concorrências Públicas 15/2017 e 16/2017, indicando irregularidades, no que
se refere a: sobrepreço nas planilhas orçamentárias; direcionamento das licitações; exigência de atestado de instalação do módulo transceptor; erro na escolha da instalação de módulo transceptor.
A Eminente Conselheira em Substituição à época, Dra.
Márcia Jaccoud Freitas, determinou, através da Decisão
Monocrática 02051/2017-2, a notificação dos responsáveis em epígrafe, no sentido de que apresentassem cópia
integral dos respectivos processos administrativos, relativos as concorrências em apreço, bem como suas razões
prévias.
Na sequência dos atos e fatos, a Eminente Conselheira em
Substituição à época, em consonância com o entendimento da área técnica e do Parquet de Contas, conforme Manifestação Técnica 00688/2018-6 e Parecer 00255/2018-1,
nos termos do Voto 04738/2018-8, posicionou-se pelo sobrestamento do feito, no prazo de 60 (sessenta) dias, sendo acompanhada pelo Plenário deste Egrégio Tribunal de
Contas, conforme a Decisão 02468/2018-7.
A área técnica, através da Secretaria de Controle Externo de Engenharia e Meio Ambiente, nos termos da Manifestação Técnica 01767/2018-9, opinou pelo indeferiwww.tce.es.gov.br

mento da medida cautelar pleiteada, determinando sigilo das Manifestações Técnicas 688/2018-6 e 01767/20189 no e-TCEES, bem como pelo trâmite dos autos sob o rito ordinário.
O Ministério Público Especial de Contas, através do Parecer 00010/2019-6, da lavra do Procurador Dr. Luciano Vieira, em consonância com o posicionamento da área técnica, pugnou no mesmo sentido.
Conforme regular distribuição vieram os autos a este Magistrado de Contas para emissão de relatório e voto para
efeito de deliberação do Colegiado, na forma do art. 29 do
Regimento Interno, Resolução TC 261/2013.
É o sucinto relatório.
VOTO
A representante se insurge quanto a supostas irregularidades nas Concorrências Públicas 15/2017 e 16/2017, do
Município de Serra, razão pela qual se faz necessário a
análise da mesma.
1. DAS CONSIDERAÇÕES INICIAIS:
Da análise do feito, verifico que a área técnica e o douto representante do Parquet de Contas opinaram pelo indeferimento da medida cautelar pleiteada, determinando sigilo das Manifestações Técnicas 688/2018-6 e 01767/20189 no e-TCEES, bem como pelo trâmite dos autos sob o rito ordinário.
Desse modo, transcreve-se o posicionamento da área técnica, nos termos da Manifestação Técnica 01767/2018-9,
verbis:
[...]
6. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Diante do exposto na presente manifestação, sugere-se o
Terça-feira, 19 de fevereiro de 2019
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encaminhamento dos autos a Conselheira Relatora, com a
seguinte proposta de encaminhamento:

Art. 177. São requisitos de admissibilidade de denúncia
sobre matéria de competência do Tribunal:

Indeferir o pleito cautelar;

I – ser redigida com clareza;

Determinar a tramitação dos autos no rito ordinário;

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

Determinar o sigilo da Manifestação Técnica 688/20186, bem como presente Manifestação Técnica no e-TCEES;

III - estar acompanhada de indício de prova;

Encaminhar os autos à SecexEngenharia para regular
prosseguimento. – g.n.

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

Por seu turno, o douto representante do Parquet de Contas, através do Parecer 00562/2018-9, acompanhou na íntegra, os termos da manifestação da área técnica.

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

Assim sendo, passo à análise dos requisitos de admissibilidade para prosseguimento do feito.

Art. 182. São legitimados para representar ao Tribunal:

2. DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE:
Cabe informar que a área técnica, nos termos da Manifestação Técnica 01661/2017-1, opinou pelo conhecimento
da presente representação.
Ressalta-se que o juízo de admissibilidade ocorre, pois, para se verificar a validade do procedimento, ou seja, a presença dos requisitos para seu prosseguimento, ou mesmo
a existência de defeito no procedimento, consistindo-se
em ausência de requisito processual que, se porventura
inexistente, impede a apreciação do mérito da representação, exigindo-se que tal verificação ocorra de maneira
contemporânea à prática do ato.
Sobre o tema, denúncia ou representação perante este
Egrégio Tribunal de Contas, o Regimento Interno – Resolução TC 261/2013, prevê, em seu art. 177 c/c art. 182, parágrafo único, requisitos de admissibilidade para o seu conhecimento, in verbis:
[...]

(...)
IV - Senadores da República, Deputados Federais, Estaduais e Vereadores;
Parágrafo único. Aplicam-se às representações, no que
couber, as normas relativas à denúncia. – g.n.
Ocorre que o artigo 94, da Lei Complementar Estadual
621/2012 assim dispõe, verbis:
[...]
Art. 94. 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 represenwww.tce.es.gov.br

tá-la.
§ 1º A denúncia não será conhecida quando não observados os requisitos de admissibilidade previstos neste artigo. – g.n.
Em sendo assim, constato que a matéria trazida pela representante se refere a ocorrência de indícios de irregularidades na fase licitatória, na fase contratual e na consequente execução, os quais impõem potencial risco de
lesão ao erário municipal, ante a possibilidade de prorrogação contratual da contratada do Município de Serra,
entendendo o corpo técnico que estão presentes os requisitos para o conhecimento da presente representação, afinal “cabe ao Tribunal de Contas a tutela do interesse público e resguardo do erário e não a tutela do direito da licitante”.
Desse modo, resta caracterizado que a matéria objeto da
representação é de competência desta Corte de Contas,
pois, verifica-se que foi redigida com clareza; contém informações sobre o fato, a autoria, as circunstâncias e os
elementos de convicção; está acompanhada de indício
de prova; e, por ter sido encaminhada por pessoa jurídica, apresentou prova de sua existência e a comprovação
de que o signatário possui habilitação para representá-la.
3. DOS PRESSUPOSTOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA
CAUTELAR:
Acerca do tema cautelar, a Lei Complementar Estadual
621/2012, em seus artigos 108 e 124 estabelecem a competência para concessão de medidas cautelares pelo Tribunal de Contas, verbis:
[...]
Art. 108. O Tribunal poderá suspender, de ofício ou a pedido, inclusive em caráter cautelar, o procedimento licitaTerça-feira, 19 de fevereiro de 2019
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tório, caso sejam constatadas irregularidades ou ilegalidades, observando-se, no que couber, o disposto nos artigos
100 e 101 e no Título V desta Lei Complementar.
(...)
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.
Parágrafo único. Em caso de comprovada urgência, as medidas cautelares poderão ser determinadas por decisão
do Relator, devendo ser submetidas à ratificação do Tribunal de Contas na primeira sessão subsequente, sob pena de perda da eficácia, nos termos do Regimento Interno. – g.n.
Neste sentido, quanto à concessão de medidas cautelares
pelos Tribunais de Contas, o Excelso Pretório já pacificou
o entendimento quanto à competência dos Tribunais de
Contas para concessão de medidas cautelares, vez que se
mostra atividade intrínseca à consecução da competência
constitucionalmente estabelecida aos Tribunais de Contas, vejamos:
[...]
CAUTELA. LEGITIMIDADE. DOUTRINA DOS PODERES IMPLÍCITOS. PRECEDENTE (STF). CONSEQÜENTE POSSIBILIDADE DE O TRIBUNAL DE CONTAS EXPEDIR PROVIMENTOS CAUTELARES, MESMO SEM AUDIÊNCIA DA PARTE
CONTRÁRIA, DESDE QUE MEDIANTE DECISÃO FUNDAMENTADA. DELIBERAÇÃO DO TCU, QUE, AO DEFERIR A
MEDIDA CAUTELAR, JUSTIFICOU, EXTENSAMENTE, A OUTORGA DESSE PROVIMENTO DE URGÊNCIA. PREOCUPA-

ÇÃO DA CORTE DE CONTAS EM ATENDER, COM TAL CONDUTA, A EXIGÊNCIA CONSTITUCIONAL PERTINENTE À NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO DAS DECISÕES ESTATAIS. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO EM CUJO ÂMBITO TERIAM
SIDO OBSERVADAS AS GARANTIAS INERENTES À CLÁUSULA CONSTITUCIONAL DO “DUE PROCESS OF LAW”. DELIBERAÇÃO FINAL DO TCU QUE SE LIMITOU A DETERMINAR,
AO DIRETOR-PRESIDENTE DA CODEBA (SOCIEDADE DE
ECONOMIA MISTA), A INVALIDAÇÃO DO PROCEDIMENTO
LICITATÓRIO E DO CONTRATO CELEBRADO COM A EMPRESA A QUEM SE ADJUDICOU O OBJETO DA LICITAÇÃO. INTELIGÊNCIA DA NORMA INSCRITA NO ART. 71, INCISO IX, DA
CONSTITUIÇÃO. APARENTE OBSERVÂNCIA, PELO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, NO CASO EM EXAME, DO PRECEDENTE QUE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL FIRMOU
A RESPEITO DO SENTIDO E DO ALCANCE DESSE PRECEITO CONSTITUCIONAL (MS 23.550/DF, REL. P/ ACÓRDÃO
O MIN. SEPÚLVEDA PERTENCE). INVIABILIDADE DA CONCESSÃO, NO CASO, DA MEDIDA LIMINAR PRETENDIDA, EIS
QUE NÃO ATENDIDOS, CUMULATIVAMENTE, OS PRESSUPOSTOS LEGITIMADORES DE SEU DEFERIMENTO. MEDIDA CAUTELAR INDEFERIDA. DECISÃO: Trata-se de mandado de segurança, com pedido de medida cautelar, impetrado contra deliberação, que, emanada do E. Tribunal de
Contas da União (Processo TC-008.538/2006-0) acha-se
consubstanciada em acórdão assim ementado (fls. 35/36
EMENTA: TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. PODER GERAL
DE CAUTELA) – g.n.
Assim, mostra-se possível e cabível a concessão de medida cautelar expedida por este Egrégio Tribunal de Contas,
porém, a sua concessão passa pelo exame dos requisitos
autorizadores, quais sejam o fumus boni juris e o periculum in mora.
www.tce.es.gov.br

Vale destacar que a representação apresenta fatos que
evidenciam supostas irregularidades na fase licitatória,
na fase contratual e na consequente execução, os quais
impõem potencial risco de lesão ao erário municipal, ante a possibilidade de prorrogação contratual da contratada pelo Município de Serra, estando a representante
questionando a existência de exigência ilegal na qualificação técnica; sobrepreço na planilha de orçamento, relativamente ao módulo transceptor remoto; o não parcelamento do objeto em mais regiões, resultando preenchido o requisito da fumaça do bom direito.
Ademais, vale ressaltar que o Processo 8560/2017-1, em
apenso, relativo a representação apresentada pela empresa Ative Engenharia Ltda, também, refere-se as Concorrências Públicas 15/2017 e 16/2017, com indicação de
irregularidades, quanto a: sobrepreço nas planilhas orçamentárias; direcionamento das licitações; exigência de
atestado de instalação do módulo transceptor; erro na
escolha da instalação de módulo transceptor.
Por outro lado, não há nos presentes autos qualquer comprovação de perigo na demora, apta a justificar a necessidade de concessão da medida cautelar suspendendo o
certame, motivo pelo qual não resta comprovada a exigência de periculum in mora, sendo plenamente possível
o prosseguimento do feito em rito ordinário.
4. DO DISPOSITIVO:
Ante o exposto, acompanhando o posicionamento 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 consideração.
MARCO ANTONIO DA SILVA
Conselheiro em Substituição
Terça-feira, 19 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 Plenária, ante as razões expostas pelo relator, em:
1.1. CONHECER a presente representação, na forma do
art. 94, § 1º, da Lei Complementar 621/2012, indeferindo a concessão da medida cautelar pleiteada, tendo em
vista o não preenchimento de requisito autorizador de sua
concessão, qual seja, o perigo na demora, em decorrência
da ausência imediata e concreta de dano ao erário;
1.2. DETERMINAR o sigilo das Manifestações Técnicas
688/2018-6 e 01767/2018-9 no e-TCEES, dando-se ciência ao Representante, dos termos desta decisão, na forma do § 7º, do art. 307, do Regimento Interno - Resolução TC 261/2013;

gusto Taufner, Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, Sergio Manoel Nader Borges e Rodrigo Coelho do Carmo;
4.2. Conselheiros substitutos: Marco Antonio da Silva (em
substituição/relator).
5. Membro do Ministério Público Especial de Contas: Luciano Vieira.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
Decisão 00235/2019-1 - PLENÁRIO
Processo: 04732/2018-6
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
UG: SRSCI - Superintendência Regional de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim
Relator: Marco Antônio da Silva

1.3. ENCAMINHAR os presentes autos à Secretaria Geral
de Controle Externo - SEGEX, a fim de que se promova,
junto a Secretaria de Controle Externo competente, a análise do mérito, seguindo-se o rito ordinário;

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

1.4. APLICAR os termos desta decisão aos autos do Processo TC 8560/2017-1, em apenso, por se tratar de matéria similar, envolvendo as Concorrências Públicas 15/2017
e 16/2017, da Prefeitura Municipal de Serra, promovendo-se sua regular instrução unificada.

REPRESENTAÇÃO – DETERMINAÇÃO – DIVERGÊNCIA PRAZO DE 90 DIAS - ENCAMINHAMENTO DO RESULTADO
DOS PROCEDIMENTOS E DAS MEDIDAS ADOTADAS - RETORNAR À SECEXSAS.

2. Unânime.
3. Data da Sessão: 12/02/2019 – 3ª Sessão Ordinária do
Plenário.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (presidente), Sebastião Carlos Ranna de Macedo, Domingos Au-

Representante: SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E
TRANSPARENCIA - SECONT

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 ave-

www.tce.es.gov.br

riguação da ocorrência de despesas realizadas 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 à Superintendência Regional de
Saúde de Cachoeiro de Itapemirim – SRSCI, 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 na SRSCI, permitindo, assim, a definição das consequências dessas irregularidades, e a identificação dos 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, 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 conTerça-feira, 19 de fevereiro de 2019
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tinuidade da instrução.

DIDAS ADOTADAS:

O Ministério Público Especial de Contas, nos termos do Parecer 05220/2018-6, 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.

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 na SRSCI,
permitindo, assim, a definição das consequências dessas
irregularidades, e a identificação dos responsáveis.

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 à Superintendência
Regional de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim – SRSCI.
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. DA DIVERGÊNCIA - PRAZO 90 DIAS OU 60 DIAS – ENCAMINHAR RESULTADOS DOS PROCEDIMENTOS E DAS ME-

Opinaram, 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, no prazo de 60 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 Conwww.tce.es.gov.br

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 05220/2018-6, 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.
Terça-feira, 19 de fevereiro de 2019
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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.
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.
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 3755R/2015, para que, no prazo fixado, estabeleça coordenação padronizada dos procedimentos e remessa dos resultados a este Tribunal.
Verifico da transcrição do dispositivo regulamentar, ou
seja, o caput, do artigo 10, do Decreto Estadual 3755R/2015, feita pelo subscritor da Manifestação Técnica, que
ordena às Unidades Gestoras que, no prazo de 30 (trinta) dias, efetuem o levantamento das despesas realizadas
sem a emissão de empenho/com insuficiência de dotação
orçamentária nos exercícios anteriores.
Determina, ainda, com base no § 1º do sobredito Decre-

to, que cabe à SECONT, coordenar o levantamento 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.
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.

Social - FEAS, no exercício de 2014, permitindo, assim, a
definição das consequências dessas irregularidades, 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, retornem os autos à Secex-

3. DO DISPOSITIVO:

SAS para continuidade da instrução, nos termos da Mani-

Ante o exposto, acompanhando parcialmente o entendimento da área técnica e in totum o posicionamento do Ministério Público Especial de Contas, VOTO no sentido de
que o Colegiado aprove a seguinte minuta de Decisão que
submeto à sua apreciação.

festação Técnica 01178/2018-1.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 12/02/2019 – 3ª Sessão Ordinária do
Plenário.

MARCO ANTONIO DA SILVA

4. Especificação do quórum:

Conselheiro em Substituição

4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (presi-

1.DELIBERAÇÃO:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, DECIDEM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão do Plenário, 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
www.tce.es.gov.br

dente), Sebastião Carlos Ranna de Macedo, Domingos Augusto Taufner, Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, Sergio Manoel Nader Borges e Rodrigo Coelho do Carmo;
4.2. Conselheiros substitutos: Marco Antonio da Silva (em
substituição/relator).
5. Membro do Ministério Público Especial de Contas: Luciano Vieira.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente

Terça-feira, 19 de fevereiro de 2019
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Atos da 1ª Câmara

1 a CÂMARA

Outras Decisões - 1ª Câmara

COMPOSIÇÃO DA 1a CÂMARA

NOTIFICAÇÃO do conteúdo dispositivo da(s) Decisão(ões)
abaixo, nos termos do artigo 66, parágrafo único, da Lei
Complementar nº 621/2012, encontrando-se os autos na
Secretaria Geral das Sessões no Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo.
Decisão 00215/2019-4 – PRIMEIRA CÂMARA

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

(Essa Decisão encontra-se disponível na íntegra, inclusive
com suas figuras e tabelas, no sistema de Consulta Processual, no endereço eletrônico www.tce.es.gov.br)
Processo 02233/2018-3

Conselheiros-substitutos
Márcia Jaccoud Freitas
Marco Antônio da Silva

Ministério Público Especial de Contas

Classificação Controle Externo - Fiscalização - Auditoria
Exercício 2018
UG PMA - Prefeitura Municipal de Anchieta
Relator Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Responsável EBASTIAN MARCELO VEIGA, DIRCEU PORTO
DE MATTOS, LUIZ CARLOS DE MATTOS SOUZA, FABRICIO
PETRI, TASSIO ERNESTO FRANCO BRUNORO
CONTROLE EXTERNO – FISCALIZAÇÃO – AUDITORIA DA
ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO DE ANCHIETA – ANÁLISE DO PLANO DE AÇÃO – EXCLUSÃO DA
DETERMINAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE PROCURADOR MUNICIPAL –
NOTIFICAÇÃO – DETERMINAÇÃO – ENCAMINHAMENTO.

SESSÕES
Quartas-feiras às 14 horas

O EXMO. SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN:
I RELATÓRIO
Tratam os presentes autos de fiscalização temática em re-

www.tce.es.gov.br

ceitas públicas cujo objetivo é a fiscalização da estrutura
legislativa, física e organizacional da Administração Tributária do Município de Anchieta.
Os objetos das fiscalizações são a Legislação Tributária;
Recursos Humanos; Infraestrutura Física e Sistemas de Informações; Procedimentos de Fiscalização; e Cobrança de
Créditos Tributários.
Realizada a fiscalização e sendo identificadas deficiências e vulnerabilidades que podem ser objetos de aprimoramento, foi oportunizado ao gestor a possibilidade de
apresentação de um Plano de Ação para as devidas adequações.
Após execução da fiscalização in loco e submissão dos
achados de auditorias ao gestor responsável, foi elaborado o Relatório de Auditoria 00010/2018-8 (evento 06)
e a consequente Instrução Técnica Inicial nº 0249/20185 (evento 49).
Após a regular notificação, o Prefeito Municipal de Anchieta, Sr. Fabrício Petri, protocolou sob os registros TC
00904/2018-7 (Defesa/Justificativa), TC 01392/2018-6
(Defesa/Justificativa) e TC’s 19677/2018-5, 19678/20181, 19679/2018-4, 19680/2018-7 e 19681/2018-1 (Peças
Complementares), documentação correspondente ao
Plano de Ação.
Na sequência, os autos foram encaminhados ao Núcleo
de Controle Externo de Contabilidade e Economia - NCE
e mediante a Manifestação Técnica 00131/2019-1 (evento 81), foi feita a análise do Plano de Ação, conforme conclusão a seguir:
2 CONCLUSÃO
A análise do plano de ação, resultou em apontamentos de
impropriedades que impedem sua homologação até que
Terça-feira, 19 de fevereiro de 2019
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sejam devidamente saneadas.
De forma geral, pode-se afirmar que o Prefeito Municipal
apresentou em grande parte propostas para solucionar as
questões apontadas pela Equipe de Auditoria.
É prudente mais uma vez elogiar a atitude de organização de evento de capacitação para os servidores do município, contando com a experiência de profissionais do
fisco estadual e de outros municípios. Estimula-se que novos eventos deste sejam realizados e compartilhados cada vez com maior número de interessados no âmbito do
Estado do Espírito Santo.
A questão relacionada a realização de concurso público
na Procuradoria Municipal não ficou tão clara a sua impossibilidade, pelo contrário, os números que se apontam
aqui desta Corte de Contas demonstram, a priori, que a
medida indicada pela Equipe é possível, dada a evolução
de gastos com pessoal e a própria extinção de cargos na
Procuradoria.
Acerca da cobrança administrativa, não houve manifestação concreta sobre a questão das reiteradas Leis de
Anistia e não houve proposta quanto a figura do reparcelamento.
Da mesma forma que a proposta para regulamentar o
parcelamento mediante Decreto não se aponta como
plausível em razão do princípio da legalidade.
Além disso, observou-se que o município não se manifestou também acerca do controle dos parcelamentos.
Com isso, aponta-se inconsistências nos itens 2.2, 2.8 e
2.19, como insanaveis e necessário uma nova manifestação por parte do Prefeito Municipal.
Quanto aos demais itens, foram considerados passíveis
de atender as propostas da Equipe de Auditoria, moti-

vo pelo qual não foram realizadas considerações acerca
da correções em face dos mesmos, mas tão somente algumas observações pertinentes as medidas apontadas,
e que eventualmente podem ser discutidas em fase de
monitoramento futuro.

Providenciar as ações visando o provimento de quantitativo necessário dos cargos vagos de Analista em Gestão
Pública - especialidade Procurador, objetivando o incremento das atividades pertinentes, justificando de forma
motivada e fundamentada a decisão adotada.

Nesse ponto, cumpre observar que o fato de não estarem
homologadas, não isenta a gestão de responsabilidade
sobre o cumprimento das mesmas. Para tanto, recomendar-se-á que o controle interno municipal observe o cumprimento de todas as medidas necessárias e que serão
monitoradas futuramente.

Alterar a LM 568/2009, promovendo a extinção do atual cargo comissionado de Assistente Categoria A - Advogado, à medida da nomeação e posse dos Analistas em
Gestão Pública - especialidade Procurador efetivos, ante o
conflito de atribuições informado no presente item;

II FUNDAMENTOS
Acompanho o posicionamento vertido pela área técnica
quanto aos itens 2.1, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.10 e 2.11 da
Manifestação Técnica 00131/2019 -1, que atenderam as
propostas da Equipe de Auditoria vertidas no Relatório de
Auditoria 00010/2018-8.
Quanto às propostas de encaminhamento de determinações referentes aos itens 2.8 e 2.9 da Manifestação Técnica 00131/2019-1, tomo como razões para decidir em meu
voto.
Quanto à proposta de encaminhamento referente ao
item 2.2 da Manifestação Técnica 00131/2019-1, passo a
expor as razões que formaram meu convencimento.
II.1 NÃO PROVIMENTO DA CARREIRA EFETIVA DE PROCURADOR MUNICIPAL
A área técnica sugeriu as seguintes propostas de encaminhamento:
Encaminhar as providências cabíveis no sentido de organizar concurso público para provimento dos cargos de
Analista em Gestão Pública - especialidade Procurador, na
quantidade necessária;
www.tce.es.gov.br

Em sede de defesa, foram propostas pelo gestor as seguintes alegações:
O atendimento das providências constantes dos itens 1,
2 e 3 necessitam da realização de concurso público, com
a finalidade de provimento do cargo de analista em gestão pública – especialidade procurador. Quanto ao tema,
registramos a importância do feito em total concordância
com os achados da r. Comissão de Auditoria desse e. Tribunal de Contas, contudo, importa aclarar que desde o
início de nossa Gestão muitos são os problemas enfrentados devido a grave crise econômica e financeira pela qual
o Município atravessa.
Nesse prisma, para a realização de concurso público (com
vistas ao atendimento do achado), necessitaremos para o
mister, observarmos toda a legislação que rege a matéria,
sob pena se subvertermos a ordem jurídica.
Assim sendo, impende o pleno exercício por parte desta
Gestão atuar de forma a atender as balizas impostas pela lei de Responsabilidade Fiscal, uma vez que nos casos
de criação, expansão e aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete aumento de despesa, deve existir
a estimativa do impacto financeiro no exercício que entraTerça-feira, 19 de fevereiro de 2019
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rá em vigor, e nos dois subsequentes (art.16, I-LRF), além
da declaração do ordenador de despesa de que o aumento possui adequação orçamentária e financeira com a Lei
Orçamentária Anual - LOA e compatibilidade com o Plano
Plurianual - PPA e a lei de Diretrizes Orçamentária -LDO
(art.16,II-LRF).
Diante desse fato, e sempre observando o princípio Constitucional da Legalidade, esta Administração não pode
adotar precipitadamente uma posição que venha posteriormente a lhe trazer consequências danosas. Imperioso
assim esclarecer que, caso não exista mudança no cenário
atual (incremento da receita), teremos que nos preparar
para o efetivo cumprimento do disposto no art. 169, §3º,
I, II e §4º, da CRFB/88.
Imperioso ainda erigir o disposto no §2º do art. 169, da
CRFB/88, onde dispõe que em decorrência do prazo estabelecido na Lei Complementar 101/2000, para a adaptação aos parâmetros previstos (art. 23), e uma vez não satisfeitas as imposições contidas na LRF, determina o §2º
do art. 169, da CF, que serão imediatamente suspensos
todos os repasses de verbas federais ou estaduais ao Município, o que em momento algum se espera.
Importa ainda dizer que para estabelecermos o prazo, necessário para cumprimento do mister temos que verificar
incialmente a possibilidade de atendimento do disposto
nos arts. 16 e 17 da LRF. Assim, colacionamos anexo, a
comprovação dos balanços orçamentários de 2016, 2017
e ainda a Lei Orçamentária de 2018 e o PPA, com estimativa da receita para o exercício de 2019, ano este, de maior
queda na receita deste Município.
Frente ao exposto, e diante da atual situação experimentada por este Poder Executivo Municipal, este Gestor primando em atuar sempre em observância ao Princípio

Constitucional da Legalidade e ainda em cumprimento à
Lei de Responsabilidade Fiscal, se vê diante de um forte
dilema, contudo é cediço que não pode Gestor algum escusar-se de suas obrigações, diante disso já no exercício
de 2017, me vi obrigado a retirar o auxílio alimentação
de todos os servidores comissionados, após edição da Lei
Municipal n. 1262/2017, em anexo. Assim sendo, e uma
vez respeitada a legislação de Regência, estabeleceremos
com muito zelo e responsabilidade o prazo de cumprimento da situação encontrada, quando da confecção do
competente Plano de Ação. (g.n.)
A área técnica não aceitou as alegações da defesa, nos seguintes termos:
O município não apresentou proposta a solução do problema.
Sustenta o município que passa por problemas de ordem
financeira e que para realizar concurso público seria necessário toda adequação a legislação pertinente.
Pois bem, a questão figura no aspecto da análise de gastos com pessoal.
Conforme análise no Sistema Cidades desta Corte de Contas, os gastos com pessoal do município estão na seguinte faixa:

Além disso, a proposta da Equipe é que sejam substituídos os cargos de provimento em comissão que hoje integram a estrutura da procuradoria, mas não preenchem o
requisito constitucional para tal. Logo, a manutenção da
estrutura atual é uma ilegalidade em si e o próprio município reconhece, conforme explicação apresentada.
Conquanto, se a despesa com pessoal se aponta equilibrada e há necessidade de corte dos comissionados que
compõem a procuradoria, não se vislumbra restrições ao
município implementar a medida, ou se planejar para ela.
A ideia do Plano de Ação é que o município realize a troca
de forma planejada.
Reconhece-se a essencialidade e a necessidade de continuidade dos serviços da procuradoria, mas não podemos
deixar de analisar que a estrutura de cargos atual é irregular.
Desta feita, deve o município estabelecer medidas dentro
do Plano de Ação para correção do achado.
Os argumentos apontados não são suficientes para nesse
momento escusar-se de adequar e elaborar uma proposta para correção o problema.
Pois bem.

2018 – 43,85% (dado de 23 de janeiro de 2019, considerando informações até novembro).

Cabe salientar que o município de Anchieta passa por
uma situação excepcional no estado do Espírito Santo,
pois a partir de novembro de 2015, teve seu cenário econômico impactado com redução brusca na arrecadação
devido à paralização das atividades da Empresa Samarco
Mineração, lembrando que até a presente data a empresa não retornou suas operações.

Nesse limiar não se vislumbra qualquer impedimento a
implementação de medidas de pessoal pelo município,
aparentemente está controlado.

A área técnica afirma que por estar o percentual dos gastos com pessoal do município abaixo do limite máximo
estabelecido pela LRF, existe margem para a realização de

2015 – 46,05%
2016 – 54,89%
2017 – 43,25%

www.tce.es.gov.br
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concurso público.
O limite de despesas com pessoal é estabelecido “até o
teto”, e não “o teto”, pois seria imprudente e desarrazoado o aumento dos gastos de pessoal em um município
que está em queda de arrecadação e sem previsão para
a sua retomada, visto que a empresa Samarco Mineração
continua com suas atividades paralisadas.
As despesas com pessoal consomem grande parte do orçamento da administração pública, crescem de forma
acelerada e insustentável, além de padecer de uma severíssima rigidez.
O caput do art. 169 da CF/88 determina que “a despesa
com pessoal ativo e inativo da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios não poderá exceder os limites estabelecidos em lei complementar”.
A estrutura da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), que
regulamentou a matéria quanto às normas sobre despesas com pessoal, está prevista nos artigos 18 a 23, inseridos no Capítulo IV – da despesa pública. A Seção II desse Capítulo, que cuida especificamente das despesas com
pessoal, é dividida em três subseções: (I) trata das definições e limites; (II) versa sobre o controle de tais despesas;
e (III) dispõe sobre as despesas com seguridade social.
Nesse âmbito, a CF/88, a LRF e a Lei de Crimes de Responsabilidade Fiscal possuem poderosas salvaguardas para impedir que as despesas com pessoal saiam dos trilhos.
Essas salvaguardas preveem que: (i) o aumento das despesas com pessoal só pode ser feito mediante o rigoroso
cumprimento das regras estabelecidas; (ii) são nulos os
atos que provocam aumentos sem observar tais regras;
(iii) uma vez ultrapassados os limites legais, abre-se prazo para o seu retorno; e (iv) o descumprimento do pre-

visto nos três itens anteriores impõe sanções institucionais e pessoais.
Nesse contexto, o art. 169 da Constituição determina que
a despesa com pessoal ativo e inativo da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios não poderá exceder os limites estabelecidos pelo art. 19 da LRF. E, conforme o art. 22 da mesma Lei, se essa despesa ultrapassar
a 95% (noventa e cinco por cento) do limite, são vedados
ao Poder ou órgão concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração, a qualquer título,
criação de cargo, emprego ou função, alteração de estrutura de carreira que implique aumento de despesa, provimento de cargo público, e contratação de hora extra, ressalvadas as situações excepcionadas pelo próprio dispositivo.
Já os incisos I, II e III do art. 23, § 3º da LRF estabelecem
que se a despesa total com pessoal ultrapassar os limites, o percentual excedente terá de ser eliminado nos dois
quadrimestres seguintes, sendo pelo menos um terço no
primeiro (prazo dobrado no caso de crescimento real baixo ou negativo do PIB).
Não alcançada a redução no prazo estabelecido, e enquanto perdurar o excesso, o ente não poderá receber
transferências voluntárias, obter garantia, direta ou indireta, de outro ente, ou contratar operações de crédito, ressalvadas as destinadas ao refinanciamento da dívida mobiliária e as que visem à redução das despesas com
pessoal.
Determinam os §§ 3º e 4º do artigo 169 da CF/88 que, para restabelecer os limites, serão adotadas: (i) a redução
em pelo menos vinte por cento das despesas com cargos
em comissão e funções de confiança; e (ii) a exoneração
dos servidores não estáveis.
www.tce.es.gov.br

Todavia, se tais providências não forem suficientes, (iii) o
servidor estável poderá também perder o cargo na forma
da Lei nº 9.801, de 14 de junho de 1999, que dispõe sobre as normas gerais para perda de cargo público por excesso de despesa.
Consequentemente, o descumprimento dos limites em
questão e a não adoção das medidas corretivas imperativamente ordenadas pela CF/88 e pela LRF são condutas
graves que ensejam a aplicação de sanções administrativas (multa de 30% dos vencimentos anuais) e penais (reclusão de até 4 anos) previstas nos artigos 359-D e 359-G
Código Penal e artigo 5º, IV, da Lei no 10.028/2000.
Como demonstrado pela arquitetura constitucional e infraconstitucional sobre o tema, em casos de severos desajustes nas contas públicas, onde os limites de despesas
com pessoal são ultrapassados, até os servidores estáveis
poderão ser demitidos para que haja o retorno ao enquadramento legal previsto na LRF e na CF/88.
Entretanto, tais medidas podem ser traumáticas do ponto
de vista administrativo. A perda de cargo de servidores estáveis que receberam ao longo da carreira, treinamento,
capacitação e investimentos de toda ordem é um remédio amargo demais para eles e para a administração pública. Por isso, o ideal é que se evite a todo custo o ponto
de saturação, qual seja, aproximar as despesas com pessoal aos limites impostos pela LRF.
Neste passo, é recomendável que os gestores adotem absoluta prudência na geração de despesas com pessoal,
entendida como o somatório dos gastos do ente da Federação com os ativos, os inativos e os pensionistas, relativos a mandatos eletivos, cargos, funções ou empregos, civis, militares e de membros de Poder, com quaisquer espécies remuneratórias, tais como vencimentos e vantaTerça-feira, 19 de fevereiro de 2019
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gens, fixas e variáveis, subsídios, proventos da aposentadoria, reformas e pensões, inclusive adicionais, gratificações, horas extras e vantagens pessoais de qualquer natureza, bem como encargos sociais e contribuições recolhidas pelo ente às entidades de previdência.
No caso concreto, avaliando a evolução da receita arrecadada e despesas com pessoal desde 2010, pude observar que o município vem se esforçando para adequar suas despesas à realidade atual, inclusive com redução significativa dos gastos com pessoal, para que possa cumprir com o mínimo as políticas públicas básicas do município como saúde, educação, previdência, limpeza urbana e
custeio da máquina administrativa.
O quadro a seguir demonstra a evolução das receitas e
despesas:
INSERIR FIGURA
Diante dos dados acima, verifiquei que a comparação
entre 2014, último ano antes da paralização da empresa Samarco e o orçamento aprovado para o exercício de
2019, sendo esse o exercício inicial para o planejamento
do concurso público, houve uma queda na arrecadação
de 41,89%, na despesa liquidada de 48,67% e de pessoal de 42,55%.
Mesmo com o reconhecido esforço da administração em
se adequar à enorme queda de arrecadação, a previsão
do percentual de gastos com pessoal sobre a receita corrente líquida no exercício de 2019 ficará em 9,73% maior
que o exercício de 2014, no percentual de 55,15%.
O percentual do limite de gastos com pessoal está abaixo
estabelecido na LRF, entretanto, mesmo o gestor reduzindo os gastos de pessoal de R$ 191,78 milhões (2014) para
a previsão de R$ 110,18 milhões em 2019, seu indicador

subiu, não cabendo nesse momento crítico impor ao gestor a realização de concurso público que irá onerar as despesas com pessoal de forma permanente.
Diante do exposto, indo de encontro à determinação da
área técnica, aceito as alegações do gestor quanto afirma que, “caso não exista mudança no cenário atual (incremento da receita), terá que se preparar para o efetivo
cumprimento do disposto no art. 169, §3º, I, II e §4º, da
CRFB/88”, ou seja, demissão de estáveis e efetivos.
Portanto, afasto a determinação para a realização de concurso público.
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 VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a seguinte proposta de deliberação:
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Conselheiro
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. AFASTAR a determinação referente o item 2.2 da Manifestação Técnica 00131/2019-1, “Realização de Concurso Público para Procurador Municipal”;
1.2. NOTIFICAR o atual Prefeito de Anchieta/ES, senhor
Fabrício Petri, nos termos do artigo 8º da Resolução TC nº
298/2016 c/c os artigos 206, §2º, e 358, inciso III, da Resolução TC 261/2013, que cuida do Regimento Interno deswww.tce.es.gov.br

te Tribunal c/c o artigo 63, inciso III, da Lei Orgânica deste
Tribunal, para que, no prazo de 30 (trinta) dias, cumpra as
DETERMINAÇÕES dispostas nos subitens 2.8 e 2.9 da Manifestação Técnica 00131/2019-1, com base no artigo 7º,
da Resolução TC nº 298/2016 e em especial o art. 37 da
CF e o art. 11 da LRF;
1.3. DETERMINAR, ainda, ao atual Prefeito de Anchieta/
ES, a bem dos Princípios da Continuidade Administrativa
e do Interesse Público a imediata implementação das referidas ações com as correções propostas desta instrução;
1.4. DETERMINAR ao Controle Interno do Município de
Anchieta que proceda o 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/c artigo 43,
inciso VI, da Lei complementar 621, de 08 de março de
2012, incluindo o cumprimento das alterações aqui sugeridas;
1.5. ENCAMINHAR ao responsável, cópia integral deste
voto, juntamente com o Termo de Notificação e a Manifestação Técnica 00131/2019-1.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 13/02/2019 – 3ª 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: HeTerça-feira, 19 de fevereiro de 2019
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ron Carlos Gomes de Oliveira.
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Presidente
Decisão 00217/2019-3 – PRIMEIRA CÂMARA
Processo: 07261/2018-4
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
UGs: DATACI - Companhia de Tecnologia da Informação
de Cachoeiro de Itapemirim, PMCI - Prefeitura Municipal
de Cachoeiro de Itapemirim
Relator: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Responsável: HENDERSON DE SOUZA CASSA, ALCIONE
DIAS DA SILVA, ROGELIO PEGORETTI CAETANO AMORIM,
VICTOR DA SILVA COELHO, CARLOS HENRIQUE SALGADO,
JORGE ELIAS PIAZZAROLO, RICARDO GLAUBER LIMA DE
SOUZA, MARCELO TADEU MONTEIRO FREITAS
CONTROLE EXTERNO – FISCALIZAÇÃO REPRESENTAÇÃO
– PREFEITIRA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM – COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM – DATACI - CONVERTER
EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL – CITAÇÃO DOS RESPONSAVÉIS.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN:
I RELATÓRIO
Tratam os presentes autos de denúncia anônima por meio
da qual foram noticiadas supostas irregularidades em face da Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim e
da Companhia de Tecnologia da Informação de Cachoeiro de Itapemirim (DATACI), praticadas no âmbito do Pregão Eletrônico PMCI 18/2017, cujo objeto é a locação de

sistema integrado de gestão pública, e do Pregão Eletrônico DATACI 09/2018, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para aquisição de licença por volume
Microsoft incluindo o Software SQL Server Standard Core 2 SLSA.
Primeiramente, o Núcleo de Controle Externo de Tecnologia da Informação e Comunicação – NTI, por meio da Manifestação Técnica 754/2018-1 apresentou a seguinte proposta de encaminhamento:
Diante do exposto, este Núcleo apresenta como proposta
de encaminhamento:
- Não admitir a denúncia, por estarem ausentes os requisitos de admissibilidade.
No entanto, caso decida-se conhecimento das informações comunicadas no protocolo 12541/2018-1, apresenta-se como proposta de encaminhamento:
- Dar ciência às autoridades competentes para que apresentem cópias dos processos de contratação referentes
ao Pregão Eletrônico PMCI 18/2017 (inclusive o Termo de
Referência) e ao Pregão Eletrônico Dataci 09/2018, bem
como outras informações e documentos, que julgarem
necessários em face da presente Denúncia.
O Ministério Público de Contas por meio da Manifestação do Ministério Público de Contas 292/2018, da lavra do
procurador-geral Luciano Vieira, apresentou proposta no
sentido de recebimento do expediente como representação, conforme se segue:
[...]
Assim, diante dos dados informados na representação,
buscou este Parquet de Contas no Portal da Prefeitura de
Cachoeiro de Itapemirim e da Companhia de Tecnologia
da Informação de Cachoeiro de Itapemirim os arquivos rewww.tce.es.gov.br

lativos aos Pregões Eletrônicos ns. 18/2017 e 9/2018, de
forma a complementar a peça inicial.
Desta forma, supre-se a ausência de elementos de convicção e de indícios de prova, estando agora preenchidos todos os requisitos de admissibilidade dispostos no art. 94
da Lc n. 621/2012.
Isto posto, pugna o Ministério Público de Contas:
1 – pelo recebimento deste aditamento à representação,
conhecendo-a, uma vez que supridos os requisitos de admissibilidade, encaminhando-se os autos à Secretaria de
Controle Externo competente para apuração dos fatos na
forma regimental e legal; e
2 – para instrução do feito requer, na forma do art. 3º, inciso IV, da LC n. 451/2008, que sejam juntados aos autos
os documentações relacionadas ao Pregão Eletrônico n.
18/2017, conduzido pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim, e ao Pregão n. 9/2018, conduzido pela Companhia de Tecnologia da Informação de Cachoeiro de Itapemirim, em anexo.
Após as manifestações acima, elaborei voto (evento 19),
cuja proposta foi acolhida pela Primeira Câmara deste Tribunal que assim deliberou por meio da Decisão
2972/2018-7:
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. NÃO CONHECER da denúncia, visto que não preenche os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 93
e seg., da Lei Orgânica deste Tribunal;
1.2. ALTERAR a natureza processo de denúncia para a autuação do presente como representação, tendo como reTerça-feira, 19 de fevereiro de 2019
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presentante o Ministério Público de Contas;
1.3. CONHECER a presente REPRESENTAÇÃO, nos termos
dos artigos 93, 94 e 99 todos da Lei Orgânica deste Tribunal;
1.4. NOTIFICAR o atual Prefeito de Cachoeiro de Itapemirim, Sr. VICTOR DA SILVA COELHO para que apresente
no prazo de 15 (quinze) dias apresente cópias dos processos de contratação referentes ao Pregão Eletrônico PMCI
18/2017 (inclusive o Termo de Referência) e o atual Diretor Presidente da DATACI, Sr. CARLOS HENRIQUE SALGADO, para também no prazo de 15 (quinze) dias apresente
cópias dos processos de contratação referentes ao Pregão
Eletrônico Dataci 09/2018, bem como outras informações
e documentos, que julgarem necessários, encaminhando-lhes cópia da Manifestação Técnica 754/2018-1 e da Manifestação do Ministério Público de Contas 292/2018-1;
1.5. RETORNAR os autos ao Núcleo de Controle Externo
de Tecnologia da Informação e Comunicação – NTI para
análise das documentações/informações caso prestadas.
Devidamente notificado, o Diretor Presidente da DATACI
encaminhou cópia do processo que trata do Pregão Eletrônico DATACI 09/2018 (Peças 30 a 32). Já o Termo de
Notificação expedido ao Prefeito Municipal de Cachoeiro
de Itapemirim foi atendido pelo Controlador Geral do município, juntando-se a cópia do processo relativo ao Pregão Eletrônico PMCI 18/2017 às Peças 33 a 41.
Ato contínuo, os autos foram encaminhados ao Núcleo de
Controle Externo de Tecnologia da Informação e Comunicação – NTI, para análise, tendo sido elaborado a Manifestação Técnica 00156/2019-1, opinando pela conversão dos autos em tomada de contas especial e pela citação dos responsáveis.

Encerrando a instrução processual, o NTI através da Instrução Técnica Inicial ITI 00065/2019-7, corroborou com o
entendimento da MTP 00156/2019-1
II FUNDAMENTAÇÃO
Por entender suficiente e plenamente motivada a fundamentação delineada na Manifestação Técnica
00156/2019-1 (evento 45), corroborado pela Instrução
Técnica Inicial - ITI 00065/2019-7 (evento 46), adoto-a como razões de decidir e a transcrevo abaixo:
2. indício de irregularidade
2.1 admissão injustificada de oferta de software incompatível com o ambiente tecnológico do município
Critério: art. 3º, caput, da Lei Federal 8.666/93.
Responsáveis: Henderson de Souza Cassa, Alcione Dias
da Silva, Marcelo Tadeu Monteiro Freitas, Jorge Elias Piazzarolo e Ricardo Glauber Lima de Souza (Subgrupo de
trabalho responsável pela discussão de questões relativas
à área de TI e consolidação do termo de referência, conforme Ata de Reunião de Grupo de Trabalho instituído pela Portaria 285/2017 para levantamento de requisitos e
elaboração de termo de referência para contratação de
sistema informatizado de gestão municipal, às fls. 12/13
da Peça 34)
Conduta:
elaborar termo de referência do Pregão Eletrônico
18/2017 admitindo, sem justificativas, a oferta de sistema
com tecnologia para banco de dados incompatível com
a adotada pelo município, quando deveriam ter exigido
que os servidores de banco de dados da solução contratada utilizassem o Sistema Gerenciador de Banco de Dados
(SGBD) já adotado ou apresentado justificativas técnicas
para não incluir tal exigência.
www.tce.es.gov.br

Nexo:
a admissão injustificada prevista no Anexo F do termo de
referência do Pregão Eletrônico 18/2017 prejudicou a obtenção da proposta mais vantajosa à Administração quanto ao aspecto econômico, uma vez que demandou a aquisição de licenças de SGBD diverso daquele já implantado
na DATACI, com um custo adicional de R$197.824,80.
Culpabilidade:
era razoável exigir do subgrupo de trabalho conduta diversa, especialmente dos representantes da DATACI, uma
vez que sabiam que a contratação de solução que utilizasse SGBD diferente do já adotado na DATACI demandaria
a aquisição de novas licenças, com custos adicionais para o município.
Responsável: Rogélio Pegoretti Caetano Amorim (Secretário Municipal da Fazenda)
Conduta: aprovar e participar da elaboração de termo de
referência do Pregão Eletrônico 18/2017 contendo a permissão injustificada de oferta de sistema com tecnologia
para banco de dados incompatível com a adotada pelo
município, quando deveria ter exigido que os servidores
de banco de dados da solução contratada utilizassem o
Sistema Gerenciador de Banco de Dados (SGBD) já adotado ou apresentado justificativas técnicas para não incluir
tal exigência.
Nexo: a permissão injustificada prevista no Anexo F do
termo de referência do Pregão Eletrônico 18/2017 prejudicou a obtenção da proposta mais vantajosa à Administração quanto ao aspecto econômico, uma vez que demandou a aquisição de licenças de SGBD diverso daquele já implantado na DATACI, com um custo adicional de
R$197.824,80.
Terça-feira, 19 de fevereiro de 2019
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Culpabilidade: era razoável exigir do responsável conduta diversa, uma vez que sabia que a contratação de solução que utilizasse SGBD diferente do já adotado na DATACI demandaria a aquisição de novas licenças, com custos
adicionais para o município.
Conforme relatado na notícia de irregularidade, aditada
pelo Ministério Público de Contas e recebida como representação nesta Corte, foi publicado Edital de Pregão Eletrônico PMCI 018/2017 pelo Município de Cachoeiro de
Itapemirim, cujo objeto era a “locação de sistema integrado de gestão pública com licenciamento de uso, documentação técnica e serviços de implantação, migração de
dados, treinamento com transferência de tecnologia, suporte operacional aos usuários, manutenção, atualização
e customização”.
A empresa E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA. foi a
vencedora do Pregão Eletrônico 018/2017, pelo valor global de R$ 2.550.120,00, para 48 meses (fl. 95 da Peça 40).
O Contrato 160/2017 foi assinado em 12/12/2017 (fls.
24/33 da Peça 41).
Em 30/05/2018, a Companhia de Tecnologia da Informação de Cachoeiro de Itapemirim (DATACI) publicou o edital de Pregão Eletrônico 09/2018, cujo objeto era a “contratação de empresa especializada para aquisição de licença por volume Microsoft incluindo o software SQL
SERVER STANDARD CORE 2 SLSA, mediante Sistema de
Registro de Preços”.
Para tanto, a DATACI apresentou a seguinte justificativa:
(…) A primeira motivação tem o propósito de atender à
demanda por parte da PMCI que publicou o Edital do Pregão Eletrônico nº 18/2017 (…) e a empresa vencedora foi
a E&L.

Após a realização da prova de conceito e homologação,
a empresa declarou que os seus sistemas utilizam o banco de dados SQL Server (Microsoft) e que recomenda este produto para garantir a performance e qualidade da
ferramenta, conforme documento Termo de Referência.
Como a DATACI não possui licença para este software, a
Diretoria de Tecnologia da Informação (DIRTIN) solicitou
a abertura do processo de compra para aquisição das licenças de uso.
Justifica-se a realização de processo, considerando a necessidade de ampliação das licenças para as demandas
atuais e futuras das áreas finalísticas da DATACI a fim de
adequar o parque tecnológico em fase de ampliação e instalação.
Quanto a questão quantitativa, o projeto de infraestrutura prevê 2 (dois) servidores para os sistemas que foram
contratados. Como “cada” servidor possui 2 (dois) processadores octa core (8 núcleos), portanto 16 (dezesseis) cores, e como cada licença de SQL Server é vendida como
pacotes de 2 (dois) núcleos, serão necessárias 8 (oito) licenças para cada servidor. Onde a primeira motivação/
aquisição está relacionado a compra de 8 (oito) licenças.
Para a segunda motivação, haverá a compra de mais 8 (oito) licenças, com objetivo de suprir possíveis demandas
decorrentes da captação de novos clientes aumentando
assim a estrutura física e lógica do sistema de banco de
dados nos servidores existentes no Data center da DATACI. (...)
A vencedora do Pregão Eletrônico DATACI 09/2018 foi a
empresa SOLO NETWORK BRASIL S.A. pelo valor total de
R$ 395.649,60, correspondente a 16 licenças, pelo prazo de 36 meses. Contudo, conforme se extrai da cópia do
processo administrativo juntada pelo Diretor-Presidente
www.tce.es.gov.br

da DATACI (fl. 40 da Peça 32), foram adquiridas apenas as
8 licenças necessárias à operação do sistema da E&L, totalizando R$197.824,80. Assim, verifica-se que a contratação da empresa E&L gerou novas despesas com licenciamento de Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados (SGBD).
Conforme explicitado na Manifestação Técnica 754/2018,
os softwares classificados como Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados (SGBD) são responsáveis por gerenciar o acesso, a persistência, a manipulação e a organização dos dados. A utilização de SGBD é um padrão na
computação, pois os sistemas corporativos contêm a lógica do negócio e não a inteligência para persistência e a
manipulação dos dados, que ficam a cargo do SGBD. Oracle e SQL Server estão entre os principais fabricantes desse mercado.
Quanto ao SGBD até então utilizado na DATACI, empresa
pública criada pela Lei Municipal 2710/1987 para prestar
serviços de tecnologia da informação e comunicação (TIC)
a todos os órgãos e entidades da Administração Pública
Municipal, o Anexo F do Termo de Referência do Pregão
Eletrônico PMCI nº 018/2017 (fl. 317 da Peça 34) traz as
seguintes informações:
ANEXO F
INFORMAÇÕES AO LICITANTE
1 – Hardwares e Softwares disponíveis para suportar a
instalação da Solução contratada.
O licitante vencedor deverá estar ciente da infraestrutura abaixo relacionada. Caso haja necessidade de infraestrutura de hardware diversa da existente, a CONTRATADA deverá indicar o hardware necessário sob pena de inviabilizar o início dos trabalhos e conseqüente continuiTerça-feira, 19 de fevereiro de 2019

23

ATOS DA 1a CÂMARA

dade da contratação. (g.n.)
Informamos, ainda que, os servidores de banco de dados funcionarão com apenas uma instância ativa, tendo
os diversos fornecedores que utilizam o banco de dados
no município, manterem a organização de suas aplicações
separadas por SCHEMAS de banco de dados distintos. Cada SCHEMA terá plena administração de seus objetos, vedada a utilização de privilégios de administração do banco de dados.
1.1 –Arquitetura de hardware dos servidores
INTELX86/64 bits para o servidor de banco de dados, para servidores de aplicação, WEB e departamentais.
1.2 –Sistema Operacional
Oracle Enterprise LINUX para os servidores de banco de
dados, caso o mesmo seja ORACLE. Caso seja ofertado
outra tecnologia para BANCO DE DADOS, a CONTRATADA deverá especificar os requisitos de hardware e sistema operacional necessários; (g.n.)
[…]
6 – Licenciamento
A Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim tem o licenciamento relacionado abaixo:
Banco de dados ORACLE STANDARD e ENTERPRISE;
Servidor de aplicação WEBLOGIC.
Ou seja, o Termo de Referência informa que o sistema
operacional para servidores de banco de dados disponível para suportar a instalação da solução contratada é o
Oracle Entreprise LINUX e que já possui as licenças Oracle Standard e Entreprise. Entretanto, a cláusula 1.2 do
supracitado anexo admite que as licitantes apresentem
soluções incompatíveis com a infraestrutura disponível,

afirmando que “caso seja ofertado outra tecnologia para BANCO DE DADOS, a CONTRATADA deverá especificar
os requisitos de hardware e sistema operacional necessários”.
Ademais, cumpre notar que a licitante SMARAPD Informática Ltda. solicitou esclarecimento quanto a este ponto, nos seguintes termos: “(…) Solicitamos esclarecer se
caso seja ofertada outra tecnologia a Prefeitura Municipal
de Cachoeiro de Itapemirim disponibilizará os requisitos
de hardware e sistema operacional necessários para funcionamento do sistema ofertado.” (fl. 143 da Peça 36). Em
resposta técnica, o Sr. Eder Botelho da Fonseca (Subsecretário Contábil da Secretaria Municipal da Fazenda) informa que “conforme dispõe o Anexo F do edital o município
poderá disponibilizar os requisitos de hardware e sistema
operacional necessários para funcionamento do sistema
ofertado” (fl. 149 da Peça 36).
Assim, está claro nos autos que os responsáveis pela elaboração e aprovação do termo de referência estavam
cientes de que eventual contratação de solução incompatível com o SGBD já em uso no município acarretaria custos adicionais para garantir seu funcionamento.
Embora se reconheça a possibilidade de haver justificativas técnicas para tanto, não há no processo de contratação acostado aos autos estudo técnico preliminar ou
qualquer outro documento que justifique a opção por admitir a oferta de sistema de incompatível com o ambiente
tecnológico da DATACI.
Em analogia, é como se a Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim tivesse adquirido programas criados para o sistema operacional da Apple, quando todos
os computadores da Administração já possuem licenças
do sistema operacional Microsoft Windows. Dessa forma,
www.tce.es.gov.br

foi necessário adquirir as licenças do sistema operacional
da Apple para garantir o funcionamento dos programas.
A melhor solução, sob o ponto de vista econômico, seria
exigir no instrumento convocatório que os programas fossem criados para o sistema operacional Windows, evitando novas despesas com licenciamento.
Portanto, a análise da documentação trazida aos autos indica que a previsão contida no item 1.2 do Anexo F do
termo de referência do Pregão Eletrônico 18/2017 prejudicou a obtenção da proposta mais vantajosa à Administração sob o aspecto econômico, em afronta ao art. 3ª,
caput, da Lei Federal 8.666/93. Isso porque a solução vencedora demandou a aquisição de licenças de SGBD diverso daquele já implantado na DATACI, gerando um custo
adicional de R$197.824,80, consoante Contrato 31/2018,
firmado com a empresa Solo Network Brasil S.A, pelo prazo de 36 meses.
Dessa forma, considerando a ausência de justificativas
técnicas nos autos para a admissão de oferta de software
incompatível com o ambiente tecnológico do município
no Pregão Eletrônico 18/2017, há indícios de que restou
configurada a prática de ato antieconômico que resultou
em injustificado dano ao erário no valor de R$197.824,80.
No que tange à responsabilização, os responsáveis pela
discussão das questões relativas à área de TI foram definidos em 18/04/2017, conforme Ata de Reunião de Grupo
de Trabalho instituído pela Portaria 285/2017 para levantamento de requisitos e elaboração de termo de referência para contratação de sistema informatizado de gestão
municipal (fls. 12/13 da Peça 34):
As 15:00 horas do dia 18 de abril de 2017 reuniram-se nas
dependências da DATACI os integrantes do Grupo de TraTerça-feira, 19 de fevereiro de 2019
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balho para elaboração de termo de referência para a contratação de empresa especializada para prestação de
serviços de sistema informatizado de gestão pública municipal, instituído pela Portaria 285/2017 de 17 de abril
de 20 17, a saber: Representante da Secretaria Municipal de Fazenda: Jorge Elias Piazzarolo; Representantes
da DATACI: Alcione Dias da Silva, Marcelo Tadeu Monteiro Freitas; Representantes da Controladoria Interna
de Governo: Rogelio Pegoretti Caetano Amorim, Henderson de Souza Cassa, Ricardo Glauber Lima de Souza.
[...]
Ressaltou-se a necessidade de subdivisão do grupo instituído pela Portaria 285/2017, para melhor andamento
dos trabalhos, os quais deverão, em reuniões posteriores, elaborar justificativa para a nova contratação, bem
como proceder ao levantamento de requisitos técnicos
do sistema para inclusão no termo de referência. Ficou
definido que o presente subgrupo ficará responsável
pela discussão das questões relativas à área de TI e da
consolidação do termo de referência. Na ocasião foram
estabelecidas as diretrizes iniciais, bem como o planejamento dos trabalhos a serem desenvolvidos durante
a fase de levantamento de requisitos técnicos do sistema para a elaboração do termo de referência, que integrará o edital de licitação. Em seguida, foi apresentado, pelos representantes da DATACI, os estudos e os
levantamentos de sistemas que já haviam sido realizados. (g.n.)
Vale notar que, além de ter sido a autoridade competente pela aprovação do termo de referência do Pregão Eletrônico 018/2017 (fl.32 da Peça 35), o Sr. Rogélio Pegoretti Caetano Amorim também participou, como representante da Controladoria Interna de Governo, do sub-

grupo de trabalho responsável pela discussão de questões relativas à área de TI e consolidação do termo de
referência (ata de fls. 12/13 da Peça 34).

técnica, e VOTO no sentido de que o Colegiado aprove
a seguinte minuta de Decisão que submeto à sua consideração.

Ante o exposto, sugere-se a citação dos responsáveis para que apresentem suas razões de justificativa em relação à opção por admitir a oferta de sistema de incompatível com o ambiente tecnológico da DATACI, sob pena
de ressarcimento do montante de R$197.824,80 (equivalentes a 60.448,8175 VRTE) despendido com a aquisição de licenças de SGDB diverso do já utilizado no município.

Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun

3 PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Diante do exposto, sugere-se a conversão do processo em tomada de contas especial, nos termos do artigo
115, caput, da Lei Complementar 621/2012316 e do artigo 207, VI c/c art. 317, caput e §2º, do Regimento Interno do Tribunal de Contas do ES, bem como a citação
dos responsáveis em razão do seguinte indício de irregularidade:
2.1 Admissão injustificada de oferta de software incompatível com o
Sendo assim, nos termos da Manifestação Técnica
00156/2019-1, voto pela conversão dos autos em Tomada de Contas Especial em face da existência de indícios de irregularidades que implicam em dano ao erário
e pela citação dos agentes responsáveis, para que, na
medida e proporção da responsabilidade de seus atos,
apresentem as razões de justificativa, no prazo de 30
(trinta) dias, com base no artigo 56, III, da LC 621/2012 e
artigo 157, II do RITCEES deste Tribunal.
III PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO
Ante o exposto, acompanhando o entendimento da área
www.tce.es.gov.br

Conselheiro Relator
1. DELIBERAÇÃO:
Vistos, relatados e discutidos os autos do processo TC7261/2018, DECIDEM os Srs. Conselheiros do Tribunal
de Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão da
Primeira Câmara, à unanimidade, nos termos do voto
do relator, Conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun:
1.1. CONVERTER o presente processo em tomada de
contas especial, nos termos do artigo 57, IV, c/c 115,
caput, da Lei Complementar 621/2012 e do artigo 207,
VI c/c art. 317, caput e §2º, do Regimento Interno do
Tribunal de Contas do ES, aprovado pela Resolução TC
261/2013, em razão do dano ao erário configurado nos
indícios de irregularidades apontados;
1.2. CITAR os responsáveis senhores Jorge Elias Piazzarolo, Henderson de Souza Cassa, Alcione Dias da Silva,
Marcelo Tadeu Monteiro Freitas, Ricardo Glauber Lima
de Souza e Rogélio Pegoretti Caetano Amorim, nos termos do artigo 56, III da Lei Complementar 621 de 8 de
março de 2012 e 157, II do RITCEES, para que, no prazo
de 30 (trinta) dias improrrogáveis, apresente alegações
de defesa, bem como documentos que entender necessários, em razão da irregularidade apontada com possível responsabilização do representado pela prática de
atos de improbidade administrativa e de ressarcimento,
conforme descriminado no quadro adiante:
Terça-feira, 19 de fevereiro de 2019
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RESPONSÁVEL

subitens/ IRREGULARIDADES
Jorge Elias Piazzarolo
2.1 Admissão injus(726.373.077-49)
tificada de oferta de
(Membro do Subgrupo de Trabalho responsável pela discussão de questões re- software incompatílativas à área de TI e consolidação do termo de referência do Pregão 018/2017) vel com o ambiente
tecnológico do muHenderson de Souza Cassa
nicípio
(090.385.487-29)
(art. 3º,caput, da Lei
(Membro do Subgrupo de Trabalho de TI)
8.666/93)
Alcione Dias da Silva (003.304.417-10)
(Membro do Grupo de Trabalho)
Marcelo Tadeu Monteiro Freitas (017.172.957-97)
(Membro do Subgrupo de Trabalho de TI)
Ricardo Glauber Lima de Souza
(896.373.211-87)
(Membro do Subgrupo de Trabalho de TI)
Rogélio Pegoretti Caetano Amorim (100.339.007-28)
(Secretário Municipal da Fazenda

importância devida
r$
vrte
197.824,80 60.448,8175

1.3. DAR CIÊNCIA aos responsáveis que lhes é assegurado o direito de sustentação oral quando do julgamento do processo, conforme disposto no art. 61 da Lei Complementar, 621/2012 e que as demais notificações processuais, inclusive da inclusão deste processo em pauta de sessão da câmara, serão feitas mediante publicação no Diário Eletrônico, conforme art.
359, III, do Regimento Interno desta Corte;
1.4. DAR CIÊNCIA aos responsáveis que não cabe recurso da decisão que determinar a CITAÇÃO, na forma do art. 153, inciso II, da Lei Complementar 621/2012 e 398, II do Regimento Interno;
1.5. DAR CIÊNCIA aos responsáveis de que a comunicação dos atos processuais ter-se-á como realizada quando confirmada por recibo assinado por pessoa encarregada de receber correspondência ou, conforme o caso, por membro da família ou empregado do responsável ou do interessado, na forma do inciso I, do § 1º, do Artigo 64, da Lei Complementar
621/2012 e art. 359, § 2º, I do Regimento Interno;
1.6. ENCAMINHAR aos responsáveis, cuja citação ora se determina, cópia da Manifestação Técnica nº 00156/2019-1 e da
ITI 00065/2019-7 juntamente com os termos de citações, preferencialmente em mídia digital.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 13/02/2019 – 3ª 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
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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

Conselheiros-substitutos
João Luiz Cotta Lovatti

Ministério Público Especial de Contas

Decisão 00216/2019-9 – SEGUNDA CÂMARA
Processo 06866/2017-3
Classificação Tomada de Contas Especial Determinada
UG PMM - Prefeitura Municipal de Marataízes
Relator Domingos Augusto Taufner
Responsável Chefe do Poder Executivo Municipal (ES,
Marataízes, ROBERTINO BATISTA DA SILVA)
Interessado GEDSON BARRETO DE VICTA RODRIGUES
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES – ANULAR JULGAMENTO – ENCAMINHAR À EQUIPE TÉCNICA
O EXMO. SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER:
RELATÓRIO

SESSÕES
Quartas-feiras às 10 horas

Tratam os autos de Tomada de Contas Especial, cuja instauração foi determinada por esta Corte de Contas ao Poder Executivo do Município de Marataízes, por meio do
Acórdão TC 420/2017 (Processo TC 10038/2016), em virtude de indícios de irregularidades apontadas na execução do contrato 85/2015, especificamente na utilização
e distribuição de combustível de máquinas, caminhões e
outros veículos da Prefeitura.

www.tce.es.gov.br

Em cumprimento ao Acórdão nº 420/2017, a tomada de contas especial foi instaurada através da Portaria
66/2017.
Através da Decisão Monocrática nº 01708/2017-3 foi reiterada a notificação ao Sr. Robertino Batista da Silva para encaminhar a conclusão da tomada de contas especial.
Ressalto também a Decisão Monocrática nº 00630/20181 em que foi deferido o prazo de 30 dias ao Sr. Gedson
Barreto de Victa Rodrigues – Procurador Geral do Município para apresentar a conclusão da tomada de contas especial instaurada através da Portaria nº 66/2017.
O Núcleo de Controle de Documentos – NCD informou
através do Despacho nº 35507/2018-1 que não constava
do sistema e-TCEES documentação alguma protocolizada
em nome do Sr. Robertino Batista da Silva e em nome do
Sr. Gedson Barreto da Victa.
Com isso, temos a Decisão Monocrática nº 01294/2018-2
reiterando a notificação ao Sr. Robertino Batista da Silva
e ao Sr. Gedson Barreto da Victa para que no prazo de 30
dias improrrogáveis encaminhassem a conclusão da tomada de contas especial.
Após, temos o Despacho nº 50642/2018-9 do NCD informando que não consta no Sistema e-tcees documentação alguma protocolizada em alusão aos Processo TC
6866/2017.
Assim sendo, a Secretaria Geral das Sessões – SGS através
do Despacho nº 51160/2018-5 informou que o prazo para o atendimento à Decisão Monocrática nº 01294/2018
venceu no dia 21/09/2018.
FUNDAMENTAÇÃO
Na 37ª Sessão Ordinária da 2ª Câmara do dia 31 de outubro de 2018 o presente processo foi julgado no sentido
Terça-feira, 19 de fevereiro de 2019
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de aplicar multa pelo não envio da tomada de contas especial e notificação para encaminhar a conclusão da tomada de contas especial.

dente), Domingos Augusto Taufner (relator) e Rodrigo
Coelho do Carmo;

Importante destacar que no dia 23 de outubro de 2018
foi juntado aos autos a Resposta de Comunicação nº
00858/2018-1 com documentos referentes a conclusão
da tomada de contas especial, ou seja, alguns dias antes
do julgamento do processo.

5. Membro do Ministério Público Especial de Contas: Luis
Henrique Anastácio da Silva.

Com isso, o julgamento do presente processo na 37ª Sessão da 2ª Câmara deve ser anulado.

4.2. Conselheiros substitutos: João Luiz Cotta Lovatti.

CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
Decisão 00218/2019-8
Processo: 06156/2012-1

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

Classificação: Tomada de Contas Especial Convertida

DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER

Relator: Sérgio Manoel Nader Borges

Relator

Responsável: JAILSON JOSE QUIUQUI, JOSE PEREIRA
MAULAES, ADRIANO POSSATI POLEZE, URBIS - INSTITUTO DE GESTAO PUBLICA

1. DELIBERAÇÃO:
Vistos, relatados e discutidos estes autos, DECIDEM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as
razões expostas pelo Relator, por:
1.1. Anular o julgamento do processo TC 6866/2017
ocorrido na 37ª Sessão da 2ª Câmara do dia 31 de outubro de 2018 tendo em vista que os documentos da referida tomada de contas especial foram enviados;
1.2. Encaminhar os autos para a SecexMeios realizar a
análise dos documentos apresentados na Resposta de
Comunicação nº 00858/2018-1.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 13/02/2019 – 3ª Sessão Ordinária da
Segunda Câmara.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Manoel Nader Borges (presi-

UG: PMAB - Prefeitura Municipal de Águia Branca

Representante: MINISTERIO PUBLICO DE CONTAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Procuradores: DIONISIO BALARINE NETO (OAB: 7431-ES),
RAPHAEL BARROSO DE AVELOIS (OAB: 13545-ES), CLEBER ROGERIO OAKES (OAB: 29842-ES)
INCIDENTE EM EXECUÇÃO – REQUERIMENTO DE PARCELAMENTO – EXITÊNCIA DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E COBRANÇA JUDICIAL – IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO

irregularidades nos procedimentos licitatórios e na execução contratual do pacto firmado entre municípios capixabas com a entidade URBIS – Instituto de Gestão Pública, cujo objeto era a prestação de serviços de levantamentos de créditos dos municípios junto à União com o
PASEP e o INSS.
Após toda a tramitação legal teve o feito seu julgamento por meio do Acórdão TC 900/2017 que imputou débito, em favor do erário municipal de Águia Branca, nos seguintes termos:
i. solidariamente a José Pereira Maulaes, Adriano Possati
Poleze e Instituto de Gestão Pública- URBIS no valor correspondente a 1.024,59 VRTE;
ii. solidariamente a Adriano Possati Poleze, Jaílson José
Quiuqui e Instituto de Gestão Pública- URBIS no valor correspondente a 10.245,44 VRTE;
iii. solidariamente a Jaílson José Quiuqui e Instituto
de Gestão Pública - URBIS no valor correspondente a
12.851,20 VRTE;
Compulsando os autos, verifica-se dos protocolos n°.
12697/2018 e 13165/2018 pedidos de parcelamento dos
valores dos débitos imputados a Adriano Possati Poleze e
Jaílson José Quiuqui pelo acórdão condenatório.

O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER
BORGES:

Todavia, disciplina o artigo 459 do RITCEES que o Tribunal
poderá autorizar o recolhimento parcelado de importância devida, em até vinte e quatro vezes, desde que o processo não tenha sido remetido para inscrição em dívida
ativa ou para cobrança judicial. (Grifo nosso).

RELATÓRIO E FUNDAMENTAÇÃO

Se não veja-se:

Tratam-se os autos de Representação ofertada pelo Ministério Público Especial de Contas, por meio do Procurador Dr. Luciano Vieira, em que são narradas possíveis

Art. 459. O Tribunal poderá autorizar o recolhimento parcelado de importância devida, em até vinte e quatro vezes, desde que o processo não tenha sido remetido para
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inscrição em dívida ativa ou para cobrança judicial.
§ 1º (...)
§ 1º (...)
§ 3º A Secretaria do Ministério Público de Contas deverá
submeter ao Relator o pedido de parcelamento formulado entre a data do trânsito em julgado e a remessa de
que trata o caput, para deliberação. (Redação dada pela
Emenda Regimental nº 009, de 20.12.2017)

1.1. Indeferir o pedido de parcelamento requerido por
Adriano Possati Polezi e Jaílson José Quiuqui, com base
no art. 459 e §3º do Regimento Interno desta Corte;

REPRESENTAÇÃO – CONHECER – NOTIFICAR O SECRETÁRIO DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA – PRAZO DE 90 DIAS – DETERMINAR.

1.2. Devolver os autos à Secretaria do Ministério Público
de Contas, para acompanhamento e monitoramento da
cobrança dos débitos.

O EXMO. SR. CONSELHEIRO SUBSTITUTO JOÃO LUIZ
COTTA LOVATTI:

2. Unânime.

O presente feito foi atuado como Representação, figurando como Representante a Secretaria de Estado de Controle e Transparência – SECONT, em face da Agência Estadual de Recursos Hídricos – AGERH, em decorrência do
Acórdão TC-1318/2017 – Plenário, proferido nos autos
do Processo TC 8699/2015, que tratava, incialmente, de
Fiscalização – Inspeção na Secretaria de Estado da Saúde,
destinada a averiguar a ocorrência de despesas sem prévio empenho no curso do exercício de 2014, nos seguintes termos:

§ 4º (...)

3. Data da Sessão: 13/02/2019 – 3ª Sessão Ordinária da
Segunda Câmara.

§ 5º (...)

4. Especificação do quórum:

§ 6º (...)

4.1. Conselheiros: Sérgio Manoel Nader Borges (presidente/relator), Domingos Augusto Taufner e Rodrigo Coelho do Carmo;

No caso, o acórdão transitou em julgado em 11/12/2017
e deu ensejo a devida cobrança dos débitos perante o órgão responsável por meio do ajuizamento da ação executiva de nº 0000232-12.2018.8.08.0057, conforme informa o representante do parquet à fl. 891.
Isto posto, entendo estar fora das atribuições desta Corte, neste momento processual, o deferimento do parcelamento requerido por impossibilidade legal.
Ante o exposto, acompanhando o posicionamento do Ministério Púbico Especial de Contas, VOTO no sentido de
que o Colegiado aprove a seguinte proposta de deliberação que submeto à consideração.

4.2. Conselheiros substitutos: João Luiz Cotta Lovatti.
5. Membro do Ministério Público Especial de Contas: Luis
Henrique Anastácio da Silva.
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
Decisão 00219/2019-2 – SEGUNDA CÂMARA
Processo 04182/2018-8
Classificação Controle Externo - Fiscalização - Representação

RELATÓRIO

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:
CANCELAR a fiscalização autorizada pelo Termo de Designação 11/2016 (fls. 366).

SÉRGIO MANOEL NADER BORGES

UG AGERH - Agência Estadual de Recursos Hídricos

Conselheiro Relator

Relator João Luiz Cotta Lovatti

AUTUAR como REPRESENTAÇÃO os papéis de trabalho,
documentos e mídias relacionados a seguintes Unidades
Gestoras:

1. DELIBERAÇÃO:

Responsável FABIO AHNERT

(omissis)

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

Representante SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E
TRANSPARENCIA - SECONT

DESENTRANHAR os Relatórios de Avaliação das despesas
sem empenho no exercício de 2014 de unidades gestoras
constantes nesses autos, para posteriormente AUTUÁ-LAS como REPRESENTAÇÃO para cada unidade gestora:

Procuradores MARIANA GOMES AGUIAR (OAB-22270ES), RODRIGO BARCELLOS GONCALVES (OAB-15053-ES)
www.tce.es.gov.br
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(omissis)
JUNTAR cópia do Relatório Consolidado de Avaliação das
despesas sem empenho no exercício de 2014 (fls. 12631279) aos processos de representação das respectivas
UG’s, AUTUANDO-OS como peça inaugural das UG’s não
mencionadas no item anterior.
EXTRAIR cópias do CD encaminhado pela SECONT e incluído às fls. 1280 dos autos, contendo Relatórios de Avaliação das despesas sem empenho no exercício de 2014,
que deverão ser juntados aos respectivos processos de
REPRESENTAÇÃO das Unidades
Gestoras.
EXTRAIR cópias do CD juntado às fls. 866, onde constam
o Relatório Final da Comissão Parlamentar de Inquérito
dos Empenhos da Saúde e dos autos da referida Comissão, para ser juntado ao processo de REPRESENTAÇÃO
das Unidades Gestoras.
EXTRAIR cópia das fls. 322--351, que trata de planilha
contendo elementos descritivos das despesas realizadas
sem cobertura orçamentária nos contratos de órgãos e
Secretarias de Estado, para ser juntada aos processos de
REPRESENTAÇÃO das Unidades
Gestoras.
DESENTRANHAR o DVD juntado às fls. 295, encaminhado pela Secretária de Estado da Saúde, com arquivos integrais digitalizados de 30 (trinta) processos de Sindicância das despesas sem empenho no ano de 2014, para ser
juntado ao processo de REPRESENTAÇÃO do Fundo Estadual de Saúde.
DESENTRANHAR documento de fls. 296-319, que trata
de planilha, impressa e digitalizada, contendo elementos
descritivos das despesas realizadas sem cobertura orça-

mentária nos contratos da Secretária de Estado da Saúde,
para ser juntado ao seu processo de REPRESENTAÇÃO do
Fundo Estadual de Saúde.

Unânime.

DESENTRANHAR o DVD’s juntado às fls. 282, 320, 361
e 393, encaminhado pela Secretária de Estado da Saúde, contendo arquivos integrais digitalizados de processos de Sindicância das despesas sem empenho no ano de
2014, para ser juntado ao processo de REPRESENTAÇÃO
do Fundo Estadual de Saúde.

Especificação do quórum...

Desentranhamento das fls. 835v-848 e posterior juntada ao processo de prestação de contas da SEDURB. A documentação encaminhada por meio do OF/Nº281/2016/
SEDURB/GABSEC expõe dados dos convênios firmados
no período de maio/junho 2014 e ulteriormente cancelados em 2015, uma vez que apresentaram inconformidade com o disposto no art. 42 da Lei Complementar n.
101/2000 e insuficiência de recursos na Lei do Orçamento de 2015 para a devida regularização e convalidação
dos instrumentos.
Desentranhamento do CD juntado às fls. 1365, que tem
por conteúdo as sindicâncias realizadas com a finalidade
de apurar responsabilidade administrativa disciplinar de
servidores que deram causa ou tenham concorrido para
a falta de processamento de despesas realizadas no exercício de 2014, para ser juntada aos autos que tratam da
Prestação de Contas do exercício de 2014 da SEJUS.
Após análise das despesas sem empenho no exercício
de 2014 da Secretaria da Saúde, encaminhar resposta ao
Ofício

Data da Sessão: 24/10/2017 - 37ª Sessão Ordinária do
Plenário.
Assim como outros órgãos/entidades também teriam vivenciado por situações de despesas sem prévio empenho, os presentes autos se originaram das determinações constantes no referido Acórdão, sendo autuado sob
o número TC 4182/2018, em relação a Agência Estadual
de Recursos Hídricos.
Submetidos os autos à área técnica desta Corte para análise e instrução, a Secretaria de Controle Externo de Fiscalizações Não Especializadas – Secex Meios, por meio da
instrução técnica inicial 463/2018-1 (peça 263) sugeriu a
citação do responsável, conforme proposta de encaminhamento abaixo:
PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Em face da irregularidade apontada na presente Instrução Técnica Inicial e em respeito aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa sugere-se
a esta Corte de Contas a citação do responsável indicado no quadro adiante, nos termos do artigo 56, II, da Lei
Complementar Estadual 621/2012 e do artigo 157, III, do
RITCEES, para que, no prazo estipulado apresente razões
de justificativa, bem como documentos que entender necessários, em razão do seguinte indício de irregularidade:

MP/PGJ/3160/2016 (fls. 812/823).

RESPONSÁVEL
SUBITEM / IRREGULARIDADE
FÁBIO ANHERT –
4.1. DESPESA EFETUADA SEM
Diretor Presidente da AGERH PRÉVIO EMPENHO
– Agência Estadual de Recursos Hídricos

Após, arquivamento dos presentes autos nos termos do
art. 330, IV, do Regimento Interno.

Diante disso, por meio da Decisão SEGEX 461/2018-1 (peça 265) o Secretário Geral de Controle Externo, senhor
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Rodrigo Lubiana Zanotti, decidiu no sentido de:
Diante do que consta dos autos em epígrafe, DECIDE o secretário-geral de controle externo do Tribunal de Contas
do Estado do Espírito Santo, com fundamento no art. 63,
inciso I, da Lei Complementar 621/2012 c/c arts. 47, inciso IV, e 358, inciso I, ambos do Regimento Interno deste Tribunal, CITAR o Sr. Fabio Ahnert, Diretor Presidente da Agência Estadual de Recursos Hídricos, para que,
no prazo de 30 (trinta) dias improrrogáveis, apresente razões de justificativas, bem como os documentos que entender necessários, em razão das ocorrências constantes
da Instrução Técnica Inicial de nº 463/2018.
Determino o encaminhamento ao responsável de cópia
desta Decisão, bem como da Instrução Técnica Inicial nº
463/2018, juntamente com o Termo de Citação.
[...]
Realizada a devida citação, o senhor Fábio Anhert trouxe
aos autos seus esclarecimentos.
Após, informa a SecexMeios, por meio da Instrução Técnica Conclusiva 4886/2018-1 (peça 274), que a defesa
do senhor Fábio Anhert apresentou uma contextualização na qual remete à criação da AGERH pela Lei Estadual 10.143/2013. Relata ainda, que apenas em março de
2014, foi aberto crédito especial para a AGERH no valor
total de R$ 14.375.330,26, oriundo do IEMA, através da
Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Hídricos – SEAMA. Todavia, alega que nessa fase o orçamento
recebido não era suficiente para cobrir as despesas necessárias para a estruturação e eficiência do órgão.
Por meio do Decreto 3869-R de 31 de outubro de 2014, foi
estabelecido normas relativas ao encerramento do exercício financeiro de 2014, fixando o prazo de 12/12/2014

para a emissão de empenho (art. 6º) e o de 19/12/2014
como prazo limite para o pagamento de despesas (art.
13º).
A Secretaria de Controle Externo de Fiscalizações Não Especializadas – Secex Meios, conclui com a seguinte proposta de encaminhamento:
3. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
3.1 Por todo o exposto e com base no inciso II, do artigo 95, da Lei Complementar Estadual 621/2012 e artigo
99, § 2º, da Lei Complementar Estadual 621/2012, sugere-se que seja reconhecida a PROCEDÊNCIA da presente
Representação, tendo em vista o reconhecimento da seguinte irregularidade:
3.1.1 DESPESA EFETUADA SEM PRÉVIO EMPENHO
Base Legal: Artigo 60, caput, da Lei 4.320/64.
Responsável: FÁBIO ANHERT (Diretor Presidente da
AGERH – Agência Estadual de Recursos Hídricos)
Nos termos regimentais, os autos foram remetidos ao
douto Ministério Público de Contas, que em seu Parecer
Ministerial 6181/2018-1, da lavra do ilustre Procurador
de Contas, Dr. Heron Carlos Gomes de Oliveira, anuiu aos
argumentos fáticos e jurídicos presentes na Manifestação
Técnica 4886/2018-1.
Após, vieram-me os autos para análise.
II - FUNDAMENTAÇÃO
Cumpre destacar que, há em trâmite perante a esta Egrégia Corte de Contas, diversos processos que se originaram em decorrência do Acórdão TC-1318/2017 – Plenário, proferido nos autos do Processo TC 8699/2015, por
ocorrência de despesas realizadas sem prévio empenho
no curso do exercício de 2014.
www.tce.es.gov.br

Nos processos que cabe a mim a relatoria, quais sejam, TC 4514/2018, TC 4585/2018, TC 4453/2018 e TC
4490/2018, por meio de Decisão Monocrática, acompanhando o entendimento da área técnica, foi determinada a notificação dos gestores responsáveis pelas respectivas unidades técnicas, 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.
Ocorre que, nos processos TC 4620/2018, TC 4732/2018,
TC 4450/2018, TC 4876/2018, entre outros, também originários em decorrência do Acórdão TC-1318/2017 – Plenário, proferido nos autos do Processo TC 8699/2015,
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, decidiu por propor a notificação do Secretário de Estado de
Controle e Transparência, Senhor Marcos Paulo Pugnal
da Silva, com o intuito de que produza esforços na instrução dos processos disciplinares e/ou sindicâncias que
apuram as irregularidades de despesa sem prévio empenho supostamente ocorridas na Secretaria de Estado
da Ciência, Tecnologia, Inovação, Educação Profissional
– SECTI, para que no prazo de 60 (sessenta) dias encaminhe o resultado dos trabalhos a esta Corte de Contas.
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Nos processos acima referenciados, o Ministério Público
de Contas anuiu parcialmente a esse entendimento, tendo em vista que entendeu ser razoável, e visando evitar
pedido de prorrogação, conceder o prazo de 90 (noventa) dias para que os trabalhos em questão sejam enviados a este Tribunal.
Dessa forma, restou claro que a área técnica desta Corte
realizou uma mudança no entendimento com relação aos
processos que se originaram do Acórdão TC-1318/2017 –
Plenário, proferido nos autos do Processo TC 8699/2015,
que têm por finalidade a averiguação de ocorrência de
despesas realizadas sem prévio empenho no curso do
exercício de 2014. Dado que, anteriormente a proposta
era a notificação aos gestores responsáveis pelas respectivas unidades técnicas, bem como ao Secretário de Controle e Transparência, pelo prazo de 30 (trinta) dias; passou a entender por notificar apenas o Secretário de Estado de Controle e Transparência, fundamentando-se no
teor do Decreto Estadual nº 3.755-R/2015, e com a dilação do prazo de 30 (trinta) para 60 (sessenta) dias, conforme acima explicitado.
O procedimento que vem se adotando neste Egrégio Tribunal de Contas em relação aos processos que se originaram do Acórdão TC-1318/2017 – Plenário, proferido nos
autos do Processo TC 8699/2015, é o de notificar o Secretário de Estado de Controle e Transparência, para que encaminhe o resultado dos trabalhos a este Tribunal, com
a conclusão do processo e medidas adotadas pela Administração Estadual, no prazo de 90 (noventa) dias, sob pena de multa, bem como determinar que estabeleça uma
coordenação padronizada dos processos disciplinares e/
ou sindicâncias que apuram as irregularidades de despesa sem prévio empenho ocorridas no órgão fiscalizado.

Ocorre que, a SecexMeios por meio da Instrução Técnica Conclusiva 4886/2018-1 decidiu por divergir do entendimento que vem se adotando em relação aos processos que se originaram do Acórdão TC-1318/2017 – Plenário, sendo acompanhado pelo douto Ministério Público
de Contas, por meio do Procurador de Contas, Dr. Heron
Carlos Gomes de Oliveira. Tal procedimento tornou-se
precedente neste Tribunal, visto que foi pacificado entre
os Conselheiros relatores destes processos, bem como o
Ministério Público de Contas, através do Procurador de
Contas, Dr. Luís Henrique Anastácio da Silva.
III - CONCLUSÃO
Diante do exposto, seguindo o entendimento adotado
por esta Corte de Contas, por via de consequência, divergindo parcialmente da Instrução Técnica Conclusiva
4886/2018-1 e do Parecer Ministerial 6181/2018-1, 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, recebo o processo de representação e
PROPONHO VOTO no sentido de que o Colegiado aprove
a seguinte minuta de DECISÃO que submeto à sua consideração.
JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI

§ 1º c/c art. 99, § 2º, ambos da Lei Complementar Estadual nº 621/2012;
1.2. NOTIFICAR a Secretaria de Estado de Controle e
Transparência- SECONT, na pessoa de seu responsável,
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 (Resolução TC nº 261/2013);
1.3. DETERMINAR ao responsável pela Secretaria de Estado de Controle e Transparência, 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, bem como a identificação de seus
responsáveis; e, após a conclusão dos procedimentos administrativos de apuração de responsabilidade.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 13/02/2019 – 3ª Sessão Ordinária da
Segunda Câmara.
4. Especificação do quórum:

1. DELIBERAÇÃO:

4.1. Conselheiros: Sérgio Manoel Nader Borges (presidente), Domingos Augusto Taufner e Rodrigo Coelho do
Carmo;

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

4.2. Conselheiros substitutos: João Luiz Cotta Lovatti (relator/em substituição).
5. Membro do Ministério Público Especial de Contas: Luis
Henrique Anastácio da Silva.

1.1. CONHECER da presente Representação, vez que preenche os requisitos de admissibilidade, forma dos art. 94,

CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente

Conselheiro Substituto
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Decisão 00220/2019-5 – SEGUNDA CÂMARA
Processo 04453/2018-1
Classificação Controle Externo - Fiscalização - Representação
UG HDS - Hospital Doutor Dório Silva
Relator João Luiz Cotta Lovatti
Responsável RICARDO DE OLIVEIRA, MARCOS PAULO
PUGNAL DA SILVA
Representante SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E
TRANSPARENCIA – SECONT
REPRESENTAÇÃO – CONHECER – NOTIFICAR O SECRETÁRIO DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA – PRAZO DE 90 DIAS – DETERMINAR.
O EXMO. SR. SR. CONSELHEIRO SUBSTITUTO JOÃO LUIZ
COTTA LOVATTI:
RELATÓRIO
O presente feito foi atuado como Representação, figurando como Representante a Secretaria de Estado de
Controle e Transparência – SECONT, em face do Hospital Doutor Dório Silva – HDS, em decorrência do Acórdão
TC-1318/2017 – Plenário, proferido nos autos do Processo TC 8699/2015, que trata de Fiscalização – Inspeção na
Secretaria de Estado da Saúde, destinada a averiguar a
ocorrência de despesas sem prévio empenho no curso do
exercício de 2014, nos seguintes termos:

CANCELAR a fiscalização autorizada pelo Termo de Designação 11/2016 (fls. 366).

REPRESENTAÇÃO das Unidades

AUTUAR como REPRESENTAÇÃO os papéis de trabalho,
documentos e mídias relacionados a seguintes Unidades
Gestoras:

DESENTRANHAR o DVD juntado às fls. 295, encaminhado pela Secretária de Estado da Saúde, com arquivos integrais digitalizados de 30 (trinta) processos de Sindicância das despesas sem empenho no ano de 2014, para ser
juntado ao processo de REPRESENTAÇÃO do Fundo Estadual de Saúde.

(omissis)
DESENTRANHAR os Relatórios de Avaliação das despesas
sem empenho no exercício de 2014 de unidades gestoras
constantes nesses autos, para posteriormente AUTUÁ-LAS como REPRESENTAÇÃO para cada unidade gestora:
(omissis)
JUNTAR cópia do Relatório Consolidado de Avaliação das
despesas sem empenho no exercício de 2014 (fls. 12631279) aos processos de representação das respectivas
UG’s, AUTUANDO-OS como peça inaugural das UG’s não
mencionadas no item anterior.
EXTRAIR cópias do CD encaminhado pela SECONT e incluído às fls. 1280 dos autos, contendo Relatórios de Avaliação das despesas sem empenho no exercício de 2014,
que deverão ser juntados aos respectivos processos de
REPRESENTAÇÃO das Unidades
Gestoras.

ACÓRDÃO

EXTRAIR cópias do CD juntado às fls. 866, onde constam
o Relatório Final da Comissão Parlamentar de Inquérito
dos Empenhos da Saúde e dos autos da referida Comissão, para ser juntado ao processo de REPRESENTAÇÃO
das Unidades Gestoras.

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:

EXTRAIR cópia das fls. 322--351, que trata de planilha
contendo elementos descritivos das despesas realizadas
sem cobertura orçamentária nos contratos de órgãos e
Secretarias de Estado, para ser juntada aos processos de
www.tce.es.gov.br

Gestoras.

DESENTRANHAR documento de fls. 296-319, que trata
de planilha, impressa e digitalizada, contendo elementos
descritivos das despesas realizadas sem cobertura orçamentária nos contratos da Secretária de Estado da Saúde, para ser juntado ao seu processo de REPRESENTAÇÃO
do Fundo Estadual de Saúde.
DESENTRANHAR o DVD’s juntado às fls. 282, 320, 361
e 393, encaminhado pela Secretária de Estado da Saúde, contendo arquivos integrais digitalizados de processos de Sindicância das despesas sem empenho no ano de
2014, para ser juntado ao processo de REPRESENTAÇÃO
do Fundo Estadual de Saúde.
Desentranhamento das fls. 835v-848 e posterior juntada ao processo de prestação de contas da SEDURB. A documentação encaminhada por meio do OF/Nº281/2016/
SEDURB/GABSEC expõe dados dos convênios firmados
no período de maio/junho 2014 e ulteriormente cancelados em 2015, uma vez que apresentaram inconformidade com o disposto no art. 42 da Lei Complementar n.
101/2000 e insuficiência de recursos na Lei do Orçamento de 2015 para a devida regularização e convalidação
dos instrumentos.
Desentranhamento do CD juntado às fls. 1365, que tem
por conteúdo as sindicâncias realizadas com a finalidade
Terça-feira, 19 de fevereiro de 2019
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de apurar responsabilidade administrativa disciplinar de
servidores que deram causa ou tenham concorrido para
a falta de processamento de despesas realizadas no exercício de 2014, para ser juntada aos autos que tratam da
Prestação de Contas do exercício de 2014 da SEJUS.
Após análise das despesas sem empenho no exercício
de 2014 da Secretaria da Saúde, encaminhar resposta ao
Ofício
MP/PGJ/3160/2016 (fls. 812/823).
Após, arquivamento dos presentes autos nos termos do
art. 330, IV, do Regimento Interno.
Unânime.
Data da Sessão: 24/10/2017 - 37ª Sessão Ordinária do
Plenário.
Especificação do quórum...
Assim como outros órgãos/entidades também teriam vivenciado por situações de despesas sem prévio empenho, os presentes autos se originaram das determinações constantes no referido Acórdão, sendo autuado sob
o número TC 4453/2018, em relação ao Hospital Doutor
Dório Silva.
Submetidos os autos à área técnica desta Corte para análise e instrução, a Secretaria de Controle Externo de Saúde e Assistência Social – SecexSAS, opinou pelo conhecimento da presente Representação, nos termos do art.
94, § 1º, c/c art. 99, § 2º, ambos da LC nº 621/2012 e pelas notificações do Secretário de Saúde Estadual, Senhor
Ricardo Oliveira e o Secretário de Controle de Transparência, Senhor Marcos Pugnal, a fim de que se manifestassem, no prazo de 30 dias, acerca dos termos da Representação, apontando o desfecho dos processos (sindicância e administrativo-disciplinar) que apuraram as supos-

tas irregularidades no âmbito do HDS – Hospital Doutor
Dório Silva, indicando, em especial, os responsáveis e os
valores das despesas sem prévio empenho no órgão em
questão (Manifestação Técnica 625/2018-1 – peça 262).
Diante disso, por meio da Decisão Monocrática
1410/2018-1 (peça 265), decidi pelo conhecimento da
Representação, no sentido de:
Conhecer a representação;
NOTIFICAR os responsáveis, o Sr. Ricardo de Oliveira –
Secretário de Estado da Saúde, e o Sr. Marcos Paulo Pugnal da Silva – Secretário de Estado de Controle e Transparência, concedendo-lhes o prazo de 30 (trinta) dias, para que prestem informações e se manifestem acerca dos
termos da presente representação, apontando o desfecho dos processos (sindicância e administrativo-disciplinar) que apuraram as supostas irregularidades no âmbito
do HABF – Hospital Antônio Bezerra de Farias, indicando,
em especial, os responsáveis e os valores das despesas
sem prévio empenho no órgão em questão.
[...]
Realizada as devidas notificações, as autoridades encaminharam a esta Corte de Contas suas respostas.
Após, informa a SecexSAS, por meio da Manifestação Técnica 1176/2018-1 (peça 280), que a Corregedoria da SESA
informou que a conclusão da comissão processante foi
no sentido de não apontar responsáveis no âmbito do referido órgão, contudo, concluiu pela necessidade de envio prévio da conclusão à SECONT. Após notificação da
SECONT e MP/ES, no âmbito disciplinar, o procedimento foi arquivado pelo Secretário Estadual de Saúde (Peça
Complementar 16718/2018, fl. 3).
Em relação à resposta da SECONT, foi informado pelo Sewww.tce.es.gov.br

cretário que inexiste sindicância ou processo administrativo disciplinar instaurado para apurar a ocorrência de
despesas sem prévio empenho.
A Secretaria de Controle Externo de Saúde e Assistência
Social – SecexSAS, conclui com a seguinte proposta de
encaminhamento:
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 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 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
Terça-feira, 19 de fevereiro de 2019
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Após, sugerimos o retorno dos autos a esta SecexSAS para continuidade da instrução.
Nos termos regimentais, os autos foram remetidos ao
douto Ministério Público de Contas, que em seu Parecer Ministerial 5214/2018-1, da lavra do ilustre Procurador de Contas, Dr. Luís Henrique Anastácio da Silva, anuiu
parcialmente a Manifestação Técnica 1176/2018-1, no
seguinte sentido:
O MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, pelo Procurador abaixo descrito, no uso
de suas atribuições institucionais, anui parcialmente à
proposta contida na Manifestação Técnica 01176/20181, dissentindo, assim, tão só quanto ao prazo de 60 (sessenta) dias, pugnando pelo prazo de 90 (noventa) dias,
por ser mais razoável e proporcional, haja vista a quantidade de processos instaurados, evitando, assim, pedido
de prorrogação de prazo.
Após, vieram-me os autos para análise.
II - FUNDAMENTAÇÃO
Cumpre destacar que, há em trâmite perante a esta Egrégia Corte de Contas, diversos processos que se originaram em decorrência do Acórdão TC-1318/2017 – Plenário, proferido nos autos do Processo TC 8699/2015, por
ocorrência de despesas realizadas sem prévio empenho
no curso do exercício de 2014.
Nos processos que cabe a mim a relatoria, quais sejam, TC 4514/2018, TC 4585/2018, TC 4453/2018 e TC
4490/2018, por meio de Decisão Monocrática, acompanhando o entendimento da área técnica, foi determinada a notificação dos gestores responsáveis pelas respectivas unidades técnicas, 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.
Ocorre que, nos processos TC 4620/2018, TC 4732/2018,
TC 4450/2018, TC 4876/2018, entre outros, também originários em decorrência do Acórdão TC-1318/2017 – Plenário, proferido nos autos do Processo TC 8699/2015,
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, decidiu por propor a notificação do Secretário de Estado de
Controle e Transparência, Senhor Marcos Paulo Pugnal
da Silva, com o intuito de que produza esforços na instrução dos processos disciplinares e/ou sindicâncias que
apuram as irregularidades de despesa sem prévio empenho supostamente ocorridas na Secretaria de Estado
da Ciência, Tecnologia, Inovação, Educação Profissional
– SECTI, para que no prazo de 60 (sessenta) dias encaminhe o resultado dos trabalhos a esta Corte de Contas.
Nos processos acima referenciados, o Ministério Público
de Contas anuiu parcialmente a esse entendimento, tendo em vista que entendeu ser razoável, e visando evitar
pedido de prorrogação, conceder o prazo de 90 (noventa) dias para que os trabalhos em questão sejam enviados a este Tribunal.
Dessa forma, restou claro que a área técnica desta Corte
www.tce.es.gov.br

realizou uma mudança no entendimento com relação aos
processos que se originaram do Acórdão TC-1318/2017 –
Plenário, proferido nos autos do Processo TC 8699/2015,
que têm por finalidade a averiguação de ocorrência de
despesas realizadas sem prévio empenho no curso do
exercício de 2014. Dado que, anteriormente a proposta
era a notificação aos gestores responsáveis pelas respectivas unidades técnicas, bem como ao Secretário de Controle e Transparência, pelo prazo de 30 (trinta) dias; passou a entender por notificar apenas o Secretário de Estado de Controle e Transparência, fundamentando-se no
teor do Decreto Estadual nº 3.755-R/2015, e com a dilação do prazo de 30 (trinta) para 60 (sessenta) dias, conforme acima explicitado.
III - CONCLUSÃO
Diante do exposto, nos termos do Parecer Ministerial
5214/2018-1 que anuiu parcialmente à proposta contida na Manifestação Técnica 1176/2018-1, dissentindo,
somente quanto ao prazo de 60 (sessenta) dias, pugnando pelo prazo de 90 (noventa) dias, haja vista a quantidade de processos instaurados e com o intuito de evitar
o pedido de prorrogação de prazo, 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, recebo o processo de representação, e acolhendo, parcialmente, o que propõe a manifestação técnica da Secretaria de Controle Externo de Saúde e Assistência Social –
SecexSAS, PROPONHO VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a seguinte minuta de DECISÃO que submeto à sua consideração.
JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Conselheiro Substituto
Terça-feira, 19 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 Segunda Câmara, ante as
razões expostas pelo relator, em:
1.1. CONHECER da presente Representação, vez que preenche os requisitos de admissibilidade, forma dos art. 94,
§ 1º c/c art. 99, § 2º, ambos da Lei Complementar Estadual nº 621/2012;
1.2. NOTIFICAR a Secretaria de Estado de Controle e
Transparência- SECONT, na pessoa de seu responsável,
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 (Resolução TC nº 261/2013);
1.3. DETERMINAR ao responsável pela Secretaria de Estado de Controle e Transparência, 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, bem como a identificação de seus
responsáveis; e, após a conclusão dos procedimentos administrativos de apuração de responsabilidade.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 13/02/2019 – 3ª Sessão Ordinária da
Segunda Câmara.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Manoel Nader Borges (presidente), Domingos Augusto Taufner e Rodrigo Coelho do
Carmo;

4.2. Conselheiros substitutos: João Luiz Cotta Lovatti (relator/em substituição).

exercício de 2014, nos seguintes termos:

5. Membro do Ministério Público Especial de Contas: Luis
Henrique Anastácio da Silva.

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:

CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
Decisão 00221/2019-1 SEGUNDA CÂMARA
Processo 04490/2018-1

ACÓRDÃO

CANCELAR a fiscalização autorizada pelo Termo de Designação 11/2016 (fls. 366).

Classificação Controle Externo - Fiscalização - Representação

AUTUAR como REPRESENTAÇÃO os papéis de trabalho,
documentos e mídias relacionados a seguintes Unidades
Gestoras:

UG HAB - Hospital Adauto Botelho

(omissis)

Relator João Luiz Cotta Lovatti

DESENTRANHAR os Relatórios de Avaliação das despesas
sem empenho no exercício de 2014 de unidades gestoras
constantes nesses autos, para posteriormente AUTUÁ-LAS como REPRESENTAÇÃO para cada unidade gestora:

Responsável RICARDO DE OLIVEIRA, MARCOS PAULO
PUGNAL DA SILVA
Representante SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E
TRANSPARENCIA - SECONT
REPRESENTAÇÃO – CONHECER – NOTIFICAR O SECRETÁRIO DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA – PRAZO DE 90 DIAS – DETERMINAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SUBSTITUTO JOÃO LUIZ
COTTA LOVATTI:
RELATÓRIO
O presente feito foi atuado como Representação, figurando como Representante a Secretaria de Estado de
Controle e Transparência – SECONT, em face do Hospital Adauto Botelho – HAB, em decorrência do Acórdão
TC-1318/2017 – Plenário, proferido nos autos do Processo TC 8699/2015, que trata de Fiscalização – Inspeção na
Secretaria de Estado da Saúde, destinada a averiguar a
ocorrência de despesas sem prévio empenho no curso do
www.tce.es.gov.br

(omissis)
JUNTAR cópia do Relatório Consolidado de Avaliação das
despesas sem empenho no exercício de 2014 (fls. 12631279) aos processos de representação das respectivas
UG’s, AUTUANDO-OS como peça inaugural das UG’s não
mencionadas no item anterior.
EXTRAIR cópias do CD encaminhado pela SECONT e incluído às fls. 1280 dos autos, contendo Relatórios de Avaliação das despesas sem empenho no exercício de 2014,
que deverão ser juntados aos respectivos processos de
REPRESENTAÇÃO das Unidades
Gestoras.
EXTRAIR cópias do CD juntado às fls. 866, onde constam
o Relatório Final da Comissão Parlamentar de Inquérito
dos Empenhos da Saúde e dos autos da referida ComisTerça-feira, 19 de fevereiro de 2019

36

ATOS DA 2a CÂMARA

são, para ser juntado ao processo de REPRESENTAÇÃO
das Unidades Gestoras.
EXTRAIR cópia das fls. 322--351, que trata de planilha
contendo elementos descritivos das despesas realizadas
sem cobertura orçamentária nos contratos de órgãos e
Secretarias de Estado, para ser juntada aos processos de
REPRESENTAÇÃO das Unidades
Gestoras.
DESENTRANHAR o DVD juntado às fls. 295, encaminhado pela Secretária de Estado da Saúde, com arquivos integrais digitalizados de 30 (trinta) processos de Sindicância das despesas sem empenho no ano de 2014, para ser
juntado ao processo de REPRESENTAÇÃO do Fundo Estadual de Saúde.
DESENTRANHAR documento de fls. 296-319, que trata
de planilha, impressa e digitalizada, contendo elementos
descritivos das despesas realizadas sem cobertura orçamentária nos contratos da Secretária de Estado da Saúde, para ser juntado ao seu processo de REPRESENTAÇÃO
do Fundo Estadual de Saúde.
DESENTRANHAR o DVD’s juntado às fls. 282, 320, 361
e 393, encaminhado pela Secretária de Estado da Saúde, contendo arquivos integrais digitalizados de processos de Sindicância das despesas sem empenho no ano de
2014, para ser juntado ao processo de REPRESENTAÇÃO
do Fundo Estadual de Saúde.
Desentranhamento das fls. 835v-848 e posterior juntada ao processo de prestação de contas da SEDURB. A documentação encaminhada por meio do OF/Nº281/2016/
SEDURB/GABSEC expõe dados dos convênios firmados
no período de maio/junho 2014 e ulteriormente cancelados em 2015, uma vez que apresentaram inconformi-

dade com o disposto no art. 42 da Lei Complementar n.
101/2000 e insuficiência de recursos na Lei do Orçamento de 2015 para a devida regularização e convalidação
dos instrumentos.
Desentranhamento do CD juntado às fls. 1365, que tem
por conteúdo as sindicâncias realizadas com a finalidade
de apurar responsabilidade administrativa disciplinar de
servidores que deram causa ou tenham concorrido para
a falta de processamento de despesas realizadas no exercício de 2014, para ser juntada aos autos que tratam da
Prestação de Contas do exercício de 2014 da SEJUS.
Após análise das despesas sem empenho no exercício
de 2014 da Secretaria da Saúde, encaminhar resposta ao
Ofício
MP/PGJ/3160/2016 (fls. 812/823).
Após, arquivamento dos presentes autos nos termos do
art. 330, IV, do Regimento Interno.
Unânime.
Data da Sessão: 24/10/2017 - 37ª Sessão Ordinária do
Plenário.
Especificação do quórum...
Assim como outros órgãos/entidades também teriam vivenciado por situações de despesas sem prévio empenho, os presentes autos se originaram das determinações constantes no referido Acórdão, sendo autuado sob
o número TC 4490/2018, em relação ao Hospital Adauto Botelho.
Submetidos os autos à área técnica desta Corte para análise e instrução, a Secretaria de Controle Externo de Saúde e Assistência Social – SecexSAS, opinou pelo conhecimento da presente Representação, nos termos do art.
www.tce.es.gov.br

94, § 1º, c/c art. 99, § 2º, ambos da LC nº 621/2012 e pelas notificações do Secretário de Saúde Estadual, Senhor
Ricardo Oliveira e o Secretário de Controle de Transparência, Senhor Marcos Pugnal, a fim de que se manifestassem, no prazo de 30 dias, acerca dos termos da Representação, apontando o desfecho dos processos (sindicância e administrativo-disciplinar) que apuraram as supostas irregularidades no âmbito do HAB – Hospital Adauto Botelho, indicando, em especial, os responsáveis e os
valores das despesas sem prévio empenho no órgão em
questão (Manifestação Técnica 264/2018-6 – peça 262).
Diante disso, por meio da Decisão Monocrática
1409/2018-8 (peça 265), decidi pelo conhecimento da
Representação, no sentido de:
Conhecer a representação;
NOTIFICAR os responsáveis, o Sr. Ricardo de Oliveira –
Secretário de Estado da Saúde, e o Sr. Marcos Paulo Pugnal da Silva – Secretário de Estado de Controle e Transparência, concedendo-lhes o prazo de 30 (trinta) dias, para que prestem informações e se manifestem acerca dos
termos da presente representação, apontando o desfecho dos processos (sindicância e administrativo-disciplinar) que apuraram as supostas irregularidades no âmbito
do HABF – Hospital Antônio Bezerra de Farias, indicando,
em especial, os responsáveis e os valores das despesas
sem prévio empenho no órgão em questão.
[...]
Realizada as devidas notificações, as autoridades encaminharam a esta Corte de Contas suas respostas.
Após, informa a SecexSAS, por meio da Manifestação Técnica 1175/2018-7 (peça 277), que a Corregedoria da SESA
informou que a conclusão da comissão processante foi
Terça-feira, 19 de fevereiro de 2019
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no sentido de não apontar responsáveis no âmbito do referido órgão, contudo, concluiu pela necessidade de envio prévio da conclusão à SECONT. Após notificação da
SECONT e MP/ES, no âmbito disciplinar, o procedimento foi arquivado pelo Secretário Estadual de Saúde (Peça
Complementar 16718/2018, fl. 3).
Em relação à resposta da SECONT, foi informado pelo Secretário que inexiste sindicância ou processo administrativo disciplinar instaurado para apurar a ocorrência de
despesas sem prévio empenho.
A Secretaria de Controle Externo de Saúde e Assistência
Social – SecexSAS, conclui com a seguinte proposta de
encaminhamento:
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 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 Es-

tado 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.
Nos termos regimentais, os autos foram remetidos ao
douto Ministério Público de Contas, que em seu Parecer Ministerial 5212/2018-1, da lavra do ilustre Procurador de Contas, Dr. Luís Henrique Anastácio da Silva, anuiu
parcialmente a Manifestação Técnica 1175/2018-7, no
seguinte sentido:
O MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, pelo Procurador abaixo descrito, no uso
de suas atribuições institucionais, anui parcialmente à
proposta contida na Manifestação Técnica 01175/20187, dissentindo, assim, tão só quanto ao prazo de 60 (sessenta) dias, pugnando pelo prazo de 90 (noventa) dias,
por ser mais razoável e proporcional, haja vista a quantidade de processos instaurados, evitando, assim, pedido
de prorrogação de prazo.
Após, vieram-me os autos para análise.
II - FUNDAMENTAÇÃO
Cumpre destacar que, há em trâmite perante a esta Egrégia Corte de Contas, diversos processos que se originaram em decorrência do Acórdão TC-1318/2017 – Plenário, proferido nos autos do Processo TC 8699/2015, por
ocorrência de despesas realizadas sem prévio empenho
no curso do exercício de 2014.
www.tce.es.gov.br

Nos processos que cabe a mim a relatoria, quais sejam, TC 4514/2018, TC 4585/2018, TC 4453/2018 e TC
4490/2018, por meio de Decisão Monocrática, acompanhando o entendimento da área técnica, foi determinada a notificação dos gestores responsáveis pelas respectivas unidades técnicas, 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.
Ocorre que, nos processos TC 4620/2018, TC 4732/2018,
TC 4450/2018, TC 4876/2018, entre outros, também originários em decorrência do Acórdão TC-1318/2017 – Plenário, proferido nos autos do Processo TC 8699/2015,
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, decidiu por propor a notificação do Secretário de Estado de
Controle e Transparência, Senhor Marcos Paulo Pugnal
da Silva, com o intuito de que produza esforços na instrução dos processos disciplinares e/ou sindicâncias que
apuram as irregularidades de despesa sem prévio empenho supostamente ocorridas na Secretaria de Estado
da Ciência, Tecnologia, Inovação, Educação Profissional
– SECTI, para que no prazo de 60 (sessenta) dias encaminhe o resultado dos trabalhos a esta Corte de Contas.
Terça-feira, 19 de fevereiro de 2019
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Nos processos acima referenciados, o Ministério Público
de Contas anuiu parcialmente a esse entendimento, tendo em vista que entendeu ser razoável, e visando evitar
pedido de prorrogação, conceder o prazo de 90 (noventa) dias para que os trabalhos em questão sejam enviados a este Tribunal.

mente, o que propõe a manifestação técnica da Secretaria de Controle Externo de Saúde e Assistência Social –
SecexSAS, PROPONHO VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a seguinte minuta de DECISÃO que submeto à sua consideração.

Dessa forma, restou claro que a área técnica desta Corte
realizou uma mudança no entendimento com relação aos
processos que se originaram do Acórdão TC-1318/2017 –
Plenário, proferido nos autos do Processo TC 8699/2015,
que têm por finalidade a averiguação de ocorrência de
despesas realizadas sem prévio empenho no curso do
exercício de 2014. Dado que, anteriormente a proposta
era a notificação aos gestores responsáveis pelas respectivas unidades técnicas, bem como ao Secretário de Controle e Transparência, pelo prazo de 30 (trinta) dias; passou a entender por notificar apenas o Secretário de Estado de Controle e Transparência, fundamentando-se no
teor do Decreto Estadual nº 3.755-R/2015, e com a dilação do prazo de 30 (trinta) para 60 (sessenta) dias, conforme acima explicitado.

Conselheiro Substituto

III - CONCLUSÃO
Diante do exposto, nos termos do Parecer Ministerial
5212/2018-1 que anuiu parcialmente à proposta contida na Manifestação Técnica 1175/2018-7, dissentindo,
somente quanto ao prazo de 60 (sessenta) dias, pugnando pelo prazo de 90 (noventa) dias, haja vista a quantidade de processos instaurados e com o intuito de evitar
o pedido de prorrogação de prazo, 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, recebo o processo de representação, e acolhendo, parcial-

JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
1. DELIBERAÇÃO:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, DECIDEM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as
razões expostas pelo relator, em:
1.1. CONHECER da presente Representação, vez que preenche os requisitos de admissibilidade, forma dos art. 94,
§ 1º c/c art. 99, § 2º, ambos da Lei Complementar Estadual nº 621/2012;
1.2. NOTIFICAR a Secretaria de Estado de Controle e
Transparência- SECONT, na pessoa de seu responsável,
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 (Resolução TC nº 261/2013);
1.3. DETERMINAR ao responsável pela Secretaria de Estado de Controle e Transparência, 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, bem como a identificação de seus
responsáveis; e, após a conclusão dos procedimentos administrativos de apuração de responsabilidade.
www.tce.es.gov.br

2. Unânime.
3. Data da Sessão: 13/02/2019 – 3ª Sessão Ordinária da
Segunda Câmara.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Manoel Nader Borges (presidente), Domingos Augusto Taufner e Rodrigo Coelho do
Carmo;
4.2. Conselheiros substitutos: João Luiz Cotta Lovatti (relator/em substituição).
5. Membro do Ministério Público Especial de Contas: Luis
Henrique Anastácio da Silva.
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
Decisão 00222/2019-4
Processo: 04514/2018-2
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
UG: HABF - Hospital Antônio Bezerra de Farias
Relator: João Luiz Cotta Lovatti
Responsável: RICARDO DE OLIVEIRA, MARCOS PAULO
PUGNAL DA SILVA
Representante: SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E
TRANSPARENCIA - SECONT
REPRESENTAÇÃO – CONHECER – NOTIFICAR O SECRETÁRIO DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA – PRAZO DE 90 DIAS – DETERMINAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SUBSTITUTO JOÃO LUIZ
COTTA LOVATTI:
RELATÓRIO
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O presente feito foi atuado como Representação, figurando como Representante a Secretaria de Estado de Controle e Transparência – SECONT, em face do Hospital Antônio Bezerra de Farias – HABF, em decorrência do Acórdão TC-1318/2017 – Plenário, proferido nos autos do
Processo TC 8699/2015, que trata de Fiscalização – Inspeção na Secretaria de Estado da Saúde, destinada a averiguar a ocorrência de despesas sem prévio empenho no
curso do exercício de 2014, nos seguintes termos:
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:
CANCELAR a fiscalização autorizada pelo Termo de Designação 11/2016 (fls. 366).
AUTUAR como REPRESENTAÇÃO os papéis de trabalho,
documentos e mídias relacionados a seguintes Unidades
Gestoras:
(omissis)
DESENTRANHAR os Relatórios de Avaliação das despesas
sem empenho no exercício de 2014 de unidades gestoras
constantes nesses autos, para posteriormente AUTUÁ-LAS como REPRESENTAÇÃO para cada unidade gestora:
(omissis)
JUNTAR cópia do Relatório Consolidado de Avaliação das
despesas sem empenho no exercício de 2014 (fls. 12631279) aos processos de representação das respectivas
UG’s, AUTUANDO-OS como peça inaugural das UG’s não
mencionadas no item anterior.
EXTRAIR cópias do CD encaminhado pela SECONT e in-

cluído às fls. 1280 dos autos, contendo Relatórios de Avaliação das despesas sem empenho no exercício de 2014,
que deverão ser juntados aos respectivos processos de
REPRESENTAÇÃO das Unidades
Gestoras.
EXTRAIR cópias do CD juntado às fls. 866, onde constam
o Relatório Final da Comissão Parlamentar de Inquérito
dos Empenhos da Saúde e dos autos da referida Comissão, para ser juntado ao processo de REPRESENTAÇÃO
das Unidades Gestoras.
EXTRAIR cópia das fls. 322--351, que trata de planilha
contendo elementos descritivos das despesas realizadas
sem cobertura orçamentária nos contratos de órgãos e
Secretarias de Estado, para ser juntada aos processos de
REPRESENTAÇÃO das Unidades
Gestoras.
DESENTRANHAR o DVD juntado às fls. 295, encaminhado pela Secretária de Estado da Saúde, com arquivos integrais digitalizados de 30 (trinta) processos de Sindicância das despesas sem empenho no ano de 2014, para ser
juntado ao processo de REPRESENTAÇÃO do Fundo Estadual de Saúde.
DESENTRANHAR documento de fls. 296-319, que trata
de planilha, impressa e digitalizada, contendo elementos
descritivos das despesas realizadas sem cobertura orçamentária nos contratos da Secretária de Estado da Saúde, para ser juntado ao seu processo de REPRESENTAÇÃO
do Fundo Estadual de Saúde.
DESENTRANHAR o DVD’s juntado às fls. 282, 320, 361
e 393, encaminhado pela Secretária de Estado da Saúde, contendo arquivos integrais digitalizados de processos de Sindicância das despesas sem empenho no ano de
www.tce.es.gov.br

2014, para ser juntado ao processo de REPRESENTAÇÃO
do Fundo Estadual de Saúde.
Desentranhamento das fls. 835v-848 e posterior juntada
ao processo de prestação de contas da SEDURB. A documentação encaminhada por meio do OF/Nº281/2016/
SEDURB/GABSEC expõe dados dos convênios firmados
no período de maio/junho 2014 e ulteriormente cancelados em 2015, uma vez que apresentaram inconformidade com o disposto no art. 42 da Lei Complementar n.
101/2000 e insuficiência de recursos na Lei do Orçamento de 2015 para a devida regularização e convalidação
dos instrumentos.
Desentranhamento do CD juntado às fls. 1365, que tem
por conteúdo as sindicâncias realizadas com a finalidade
de apurar responsabilidade administrativa disciplinar de
servidores que deram causa ou tenham concorrido para
a falta de processamento de despesas realizadas no exercício de 2014, para ser juntada aos autos que tratam da
Prestação de Contas do exercício de 2014 da SEJUS.
Após análise das despesas sem empenho no exercício
de 2014 da Secretaria da Saúde, encaminhar resposta ao
Ofício
MP/PGJ/3160/2016 (fls. 812/823).
Após, arquivamento dos presentes autos nos termos do
art. 330, IV, do Regimento Interno.
Unânime.
Data da Sessão: 24/10/2017 - 37ª Sessão Ordinária do
Plenário.
Especificação do quórum...
Assim como outros órgãos/entidades também teriam vivenciado por situações de despesas sem prévio empeTerça-feira, 19 de fevereiro de 2019
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nho, os presentes autos se originaram das determinações
constantes no referido Acórdão, sendo autuado sob o número TC 4514/2018, em relação ao Hospital Antônio Bezerra de Farias.
Submetidos os autos à área técnica desta Corte para análise e instrução, a Secretaria de Controle Externo de Saúde e Assistência Social – SecexSAS, opinou pelo conhecimento da presente Representação, nos termos do art.
94, § 1º, c/c art. 99, § 2º, ambos da LC nº 621/2012 e pelas notificações do Secretário de Saúde Estadual, Senhor
Ricardo Oliveira e o Secretário de Controle de Transparência, Senhor Marcos Pugnal, a fim de que se manifestassem, no prazo de 30 dias, acerca dos termos da Representação, apontando o desfecho dos processos (sindicância e administrativo-disciplinar) que apuraram as supostas irregularidades no âmbito do HABF – Hospital Antônio Bezerra de Farias, indicando, em especial, os responsáveis e os valores das despesas sem prévio empenho no
órgão em questão (Manifestação Técnica 623/2018-1 –
peça 262).
Diante disso, por meio da Decisão Monocrática
1412/2018-1 (peça 265), decidi pelo conhecimento da
Representação, no sentido de:
Conhecer a representação;
NOTIFICAR os responsáveis, o Sr. Ricardo de Oliveira –
Secretário de Estado da Saúde, e o Sr. Marcos Paulo Pugnal da Silva – Secretário de Estado de Controle e Transparência, concedendo-lhes o prazo de 30 (trinta) dias, para que prestem informações e se manifestem acerca dos
termos da presente representação, apontando o desfecho dos processos (sindicância e administrativo-disciplinar) que apuraram as supostas irregularidades no âmbito
do HABF – Hospital Antônio Bezerra de Farias, indicando,

em especial, os responsáveis e os valores das despesas
sem prévio empenho no órgão em questão.
[...]
Realizada as devidas notificações, as autoridades encaminharam a esta Corte de Contas suas respostas.
Após, informa a SecexSAS, por meio da Manifestação Técnica 1174/2018-2 (peça 278), que a Corregedoria da SESA
informou que a conclusão da comissão processante foi
no sentido de não apontar responsáveis no âmbito do referido órgão, contudo, concluiu pela necessidade de envio prévio da conclusão à SECONT. Após notificação da
SECONT e MP/ES, no âmbito disciplinar, o procedimento foi arquivado pelo Secretário Estadual de Saúde (Peça
Complementar 16718/2018, fl. 3).
Em relação à resposta da SECONT, foi informado pelo Secretário que inexiste sindicância ou processo administrativo disciplinar instaurado para apurar a ocorrência de
despesas sem prévio empenho.
A Secretaria de Controle Externo de Saúde e Assistência
Social – SecexSAS, conclui com a seguinte proposta de
encaminhamento:
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 Controle e Transparência, Sr. Marcos Pugnal, que estabeleça
www.tce.es.gov.br

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.
Nos termos regimentais, os autos foram remetidos ao
douto Ministério Público de Contas, que em seu Parecer Ministerial 5175/2018-4, da lavra do ilustre Procurador de Contas, Dr. Luís Henrique Anastácio da Silva, anuiu
parcialmente a Manifestação Técnica 1174/2018-2, no
seguinte sentido:
O MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, pelo Procurador abaixo descrito, no uso
de suas atribuições institucionais, anui parcialmente à
proposta contida na Manifestação Técnica 01174/20182, dissentindo, assim, tão só quanto ao prazo de 60 (sessenta) dias, pugnando pelo prazo de 90 (noventa) dias,
por ser mais razoável e proporcional, haja vista a quantidade de processos instaurados, evitando, assim, pedido
de prorrogação de prazo.
Terça-feira, 19 de fevereiro de 2019
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Após, vieram-me os autos para análise.
II - FUNDAMENTAÇÃO
Cumpre destacar que, há em trâmite perante a esta Egrégia Corte de Contas, diversos processos que se originaram em decorrência do Acórdão TC-1318/2017 – Plenário, proferido nos autos do Processo TC 8699/2015, por
ocorrência de despesas realizadas sem prévio empenho
no curso do exercício de 2014.
Nos processos que cabe a mim a relatoria, quais sejam, TC 4514/2018, TC 4585/2018, TC 4453/2018 e TC
4490/2018, por meio de Decisão Monocrática, acompanhando o entendimento da área técnica, foi determinada a notificação dos gestores responsáveis pelas respectivas unidades técnicas, 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.
Ocorre que, nos processos TC 4620/2018, TC 4732/2018,
TC 4450/2018, TC 4876/2018, entre outros, também originários em decorrência do Acórdão TC-1318/2017 – Plenário, proferido nos autos do Processo TC 8699/2015,
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, decidiu por propor a notificação do Secretário de Estado de

Controle e Transparência, Senhor Marcos Paulo Pugnal
da Silva, com o intuito de que produza esforços na instrução dos processos disciplinares e/ou sindicâncias que
apuram as irregularidades de despesa sem prévio empenho supostamente ocorridas na Secretaria de Estado
da Ciência, Tecnologia, Inovação, Educação Profissional
– SECTI, para que no prazo de 60 (sessenta) dias encaminhe o resultado dos trabalhos a esta Corte de Contas.
Nos processos acima referenciados, o Ministério Público
de Contas anuiu parcialmente a esse entendimento, tendo em vista que entendeu ser razoável, e visando evitar
pedido de prorrogação, conceder o prazo de 90 (noventa) dias para que os trabalhos em questão sejam enviados a este Tribunal.
Dessa forma, restou claro que a área técnica desta Corte
realizou uma mudança no entendimento com relação aos
processos que se originaram do Acórdão TC-1318/2017 –
Plenário, proferido nos autos do Processo TC 8699/2015,
que têm por finalidade a averiguação de ocorrência de
despesas realizadas sem prévio empenho no curso do
exercício de 2014. Dado que, anteriormente a proposta
era a notificação aos gestores responsáveis pelas respectivas unidades técnicas, bem como ao Secretário de Controle e Transparência, pelo prazo de 30 (trinta) dias; passou a entender por notificar apenas o Secretário de Estado de Controle e Transparência, fundamentando-se no
teor do Decreto Estadual nº 3.755-R/2015, e com a dilação do prazo de 30 (trinta) para 60 (sessenta) dias, conforme acima explicitado.
III - CONCLUSÃO
Diante do exposto, nos termos do Parecer Ministerial
5175/2018-4 que anuiu parcialmente à proposta contida na Manifestação Técnica 1174/2018-2, dissentindo,
www.tce.es.gov.br

somente quanto ao prazo de 60 (sessenta) dias, pugnando pelo prazo de 90 (noventa) dias, haja vista a quantidade de processos instaurados e com o intuito de evitar
o pedido de prorrogação de prazo, 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, recebo o processo de representação, e acolhendo, parcialmente, o que propõe a manifestação técnica da Secretaria de Controle Externo de Saúde e Assistência Social –
SecexSAS, PROPONHO VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a seguinte minuta de DECISÃO que submeto à sua consideração.
JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Conselheiro Substituto
1. DELIBERAÇÃO:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, DECIDEM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as
razões expostas pelo relator, em:
1.1. CONHECER da presente Representação, vez que preenche os requisitos de admissibilidade, forma dos art. 94,
§ 1º c/c art. 99, § 2º, ambos da Lei Complementar Estadual nº 621/2012;
1.2. NOTIFICAR a Secretaria de Estado de Controle e
Transparência - SECONT, na pessoa de seu responsável,
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 (Resolução TC nº 261/2013);
Terça-feira, 19 de fevereiro de 2019
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1.3. DETERMINAR ao responsável pela Secretaria de Estado de Controle e Transparência, 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, bem como a identificação de seus
responsáveis; e, após a conclusão dos procedimentos administrativos de apuração de responsabilidade.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 13/02/2019 – 3ª Sessão Ordinária da
Segunda Câmara.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Manoel Nader Borges (presidente), Domingos Augusto Taufner e Rodrigo Coelho do
Carmo;
4.2. Conselheiros substitutos: João Luiz Cotta Lovatti (relator/em substituição).
5. Membro do Ministério Público Especial de Contas: Luis
Henrique Anastácio da Silva.
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
Decisão 00223/2019-9 SEGUNDA CÂMARA
Processo 04585/2018-2

Representante SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E
TRANSPARENCIA - SECONT

-LAS como REPRESENTAÇÃO para cada unidade gestora:

REPRESENTAÇÃO – CONHECER – NOTIFICAR O SECRETÁRIO DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA – PRAZO DE 90 DIAS – DETERMINAR.

JUNTAR cópia do Relatório Consolidado de Avaliação das
despesas sem empenho no exercício de 2014 (fls. 12631279) aos processos de representação das respectivas
UG’s, AUTUANDO-OS como peça inaugural das UG’s não
mencionadas no item anterior.

O EXMO. SR. CONSELHEIRO SUBSTITUTO JOÃO LUIZ
COTTA LOVATTI:
RELATÓRIO
O presente feito foi atuado como Representação, figurando como Representante a Secretaria de Estado de Controle e Transparência – SECONT, em face do Hospital São
Lucas – HSL, em decorrência do Acórdão TC-1318/2017 –
Plenário, proferido nos autos do Processo TC 8699/2015,
que trata de Fiscalização – Inspeção na Secretaria de Estado da Saúde, destinada a averiguar a ocorrência de
despesas sem prévio empenho no curso do exercício de
2014, nos seguintes termos:
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:
CANCELAR a fiscalização autorizada pelo Termo de Designação 11/2016 (fls. 366).

Classificação Controle Externo - Fiscalização - Representação

AUTUAR como REPRESENTAÇÃO os papéis de trabalho,
documentos e mídias relacionados a seguintes Unidades
Gestoras:

UG HSL - Hospital São Lucas

(omissis)

Relator João Luiz Cotta Lovatti

DESENTRANHAR os Relatórios de Avaliação das despesas
sem empenho no exercício de 2014 de unidades gestoras
constantes nesses autos, para posteriormente AUTUÁ-

Responsável RICARDO DE OLIVEIRA, MARCOS PAULO
PUGNAL DA SILVA

www.tce.es.gov.br

(omissis)

EXTRAIR cópias do CD encaminhado pela SECONT e incluído às fls. 1280 dos autos, contendo Relatórios de Avaliação das despesas sem empenho no exercício de 2014,
que deverão ser juntados aos respectivos processos de
REPRESENTAÇÃO das Unidades
Gestoras.
EXTRAIR cópias do CD juntado às fls. 866, onde constam
o Relatório Final da Comissão Parlamentar de Inquérito
dos Empenhos da Saúde e dos autos da referida Comissão, para ser juntado ao processo de REPRESENTAÇÃO
das Unidades Gestoras.
EXTRAIR cópia das fls. 322--351, que trata de planilha
contendo elementos descritivos das despesas realizadas
sem cobertura orçamentária nos contratos de órgãos e
Secretarias de Estado, para ser juntada aos processos de
REPRESENTAÇÃO das Unidades
Gestoras.
DESENTRANHAR o DVD juntado às fls. 295, encaminhado pela Secretária de Estado da Saúde, com arquivos integrais digitalizados de 30 (trinta) processos de Sindicância das despesas sem empenho no ano de 2014, para ser
juntado ao processo de REPRESENTAÇÃO do Fundo Estadual de Saúde.
DESENTRANHAR documento de fls. 296-319, que trata
Terça-feira, 19 de fevereiro de 2019
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de planilha, impressa e digitalizada, contendo elementos
descritivos das despesas realizadas sem cobertura orçamentária nos contratos da Secretária de Estado da Saúde, para ser juntado ao seu processo de REPRESENTAÇÃO
do Fundo Estadual de Saúde.

Após, arquivamento dos presentes autos nos termos do
art. 330, IV, do Regimento Interno.

DESENTRANHAR o DVD’s juntado às fls. 282, 320, 361
e 393, encaminhado pela Secretária de Estado da Saúde, contendo arquivos integrais digitalizados de processos de Sindicância das despesas sem empenho no ano de
2014, para ser juntado ao processo de REPRESENTAÇÃO
do Fundo Estadual de Saúde.

Especificação do quórum...

Desentranhamento das fls. 835v-848 e posterior juntada ao processo de prestação de contas da SEDURB. A documentação encaminhada por meio do OF/Nº281/2016/
SEDURB/GABSEC expõe dados dos convênios firmados
no período de maio/junho 2014 e ulteriormente cancelados em 2015, uma vez que apresentaram inconformidade com o disposto no art. 42 da Lei Complementar n.
101/2000 e insuficiência de recursos na Lei do Orçamento de 2015 para a devida regularização e convalidação
dos instrumentos.
Desentranhamento do CD juntado às fls. 1365, que tem
por conteúdo as sindicâncias realizadas com a finalidade
de apurar responsabilidade administrativa disciplinar de
servidores que deram causa ou tenham concorrido para
a falta de processamento de despesas realizadas no exercício de 2014, para ser juntada aos autos que tratam da
Prestação de Contas do exercício de 2014 da SEJUS.
Após análise das despesas sem empenho no exercício
de 2014 da Secretaria da Saúde, encaminhar resposta ao
Ofício
MP/PGJ/3160/2016 (fls. 812/823).

Unânime.
Data da Sessão: 24/10/2017 - 37ª Sessão Ordinária do
Plenário.
Assim como outros órgãos/entidades também teriam vivenciado por situações de despesas sem prévio empenho, os presentes autos se originaram das determinações
constantes no referido Acórdão, sendo autuado sob o número TC 4585/2018, em relação ao Hospital São Lucas.
Submetidos os autos à área técnica desta Corte para análise e instrução, a Secretaria de Controle Externo de Saúde e Assistência Social – SecexSAS, opinou pelo conhecimento da presente Representação, nos termos do art.
94, § 1º, c/c art. 99, § 2º, ambos da LC nº 621/2012 e pelas notificações do Secretário de Saúde Estadual, Senhor
Ricardo Oliveira e o Secretário de Controle de Transparência, Senhor Marcos Pugnal, a fim de que se manifestassem, no prazo de 30 dias, acerca dos termos da Representação, apontando o desfecho dos processos (sindicância e administrativo-disciplinar) que apuraram as supostas irregularidades no âmbito do HSL – Hospital Antônio
São Lucas, indicando, em especial, os responsáveis e os
valores das despesas sem prévio empenho no órgão em
questão (Manifestação Técnica 622/2018-7 – peça 262).
Diante disso, por meio da Decisão Monocrática
1411/2018-5 (peça 265), decidi pelo conhecimento da
Representação, no sentido de:
Conhecer a representação;
NOTIFICAR os responsáveis, o Sr. Ricardo de Oliveira –
Secretário de Estado da Saúde, e o Sr. Marcos Paulo Pugwww.tce.es.gov.br

nal da Silva – Secretário de Estado de Controle e Transparência, concedendo-lhes o prazo de 30 (trinta) dias, para que prestem informações e se manifestem acerca dos
termos da presente representação, apontando o desfecho dos processos (sindicância e administrativo-disciplinar) que apuraram as supostas irregularidades no âmbito
do HABF – Hospital Antônio Bezerra de Farias, indicando,
em especial, os responsáveis e os valores das despesas
sem prévio empenho no órgão em questão.
[...]
Realizada as devidas notificações, as autoridades encaminharam a esta Corte de Contas suas respostas.
Após, informa a SecexSAS, por meio da Manifestação Técnica 1177/2018-6 (peça 286), que a Corregedoria da SESA
informou que a conclusão da comissão processante foi
no sentido de não apontar responsáveis no âmbito do referido órgão, contudo, concluiu pela necessidade de envio prévio da conclusão à SECONT. Após notificação da
SECONT e MP/ES, no âmbito disciplinar, o procedimento foi arquivado pelo Secretário Estadual de Saúde (Peça
Complementar 16718/2018, fl. 3).
Em relação à resposta da SECONT, foi informado pelo Secretário que inexiste sindicância ou processo administrativo disciplinar instaurado para apurar a ocorrência de
despesas sem prévio empenho.
A Secretaria de Controle Externo de Saúde e Assistência
Social – SecexSAS, conclui com a seguinte proposta de
encaminhamento:
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
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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 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.
Nos termos regimentais, os autos foram remetidos ao
douto Ministério Público de Contas, que em seu Parecer Ministerial 5215/2018-5, da lavra do ilustre Procurador de Contas, Dr. Luís Henrique Anastácio da Silva, anuiu
parcialmente a Manifestação Técnica 1177/2018-6, no
seguinte sentido:
O MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, pelo Procurador abaixo descrito, no uso

de suas atribuições institucionais, anui parcialmente à
proposta contida na Manifestação Técnica 01177/20186, dissentindo, assim, tão só quanto ao prazo de 60 (sessenta) dias, pugnando pelo prazo de 90 (noventa) dias,
por ser mais razoável e proporcional, haja vista a quantidade de processos instaurados, evitando, assim, pedido
de prorrogação de prazo.
Após, vieram-me os autos para análise.
II - FUNDAMENTAÇÃO
Cumpre destacar que, há em trâmite perante a esta Egrégia Corte de Contas, diversos processos que se originaram em decorrência do Acórdão TC-1318/2017 – Plenário, proferido nos autos do Processo TC 8699/2015, por
ocorrência de despesas realizadas sem prévio empenho
no curso do exercício de 2014.
Nos processos que cabe a mim a relatoria, quais sejam, TC 4514/2018, TC 4585/2018, TC 4453/2018 e TC
4490/2018, por meio de Decisão Monocrática, acompanhando o entendimento da área técnica, foi determinada a notificação dos gestores responsáveis pelas respectivas unidades técnicas, 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.
Ocorre que, nos processos TC 4620/2018, TC 4732/2018,
TC 4450/2018, TC 4876/2018, entre outros, também originários em decorrência do Acórdão TC-1318/2017 – Plenário, proferido nos autos do Processo TC 8699/2015,
www.tce.es.gov.br

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, decidiu por propor a notificação do Secretário de Estado de
Controle e Transparência, Senhor Marcos Paulo Pugnal
da Silva, com o intuito de que produza esforços na instrução dos processos disciplinares e/ou sindicâncias que
apuram as irregularidades de despesa sem prévio empenho supostamente ocorridas na Secretaria de Estado
da Ciência, Tecnologia, Inovação, Educação Profissional
– SECTI, para que no prazo de 60 (sessenta) dias encaminhe o resultado dos trabalhos a esta Corte de Contas.
Nos processos acima referenciados, o Ministério Público
de Contas anuiu parcialmente a esse entendimento, tendo em vista que entendeu ser razoável, e visando evitar
pedido de prorrogação, conceder o prazo de 90 (noventa) dias para que os trabalhos em questão sejam enviados a este Tribunal.
Dessa forma, restou claro que a área técnica desta Corte
realizou uma mudança no entendimento com relação aos
processos que se originaram do Acórdão TC-1318/2017 –
Plenário, proferido nos autos do Processo TC 8699/2015,
que têm por finalidade a averiguação de ocorrência de
despesas realizadas sem prévio empenho no curso do
exercício de 2014. Dado que, anteriormente a proposta
era a notificação aos gestores responsáveis pelas respectivas unidades técnicas, bem como ao Secretário de Controle e Transparência, pelo prazo de 30 (trinta) dias; passou a entender por notificar apenas o Secretário de EsTerça-feira, 19 de fevereiro de 2019
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tado de Controle e Transparência, fundamentando-se no
teor do Decreto Estadual nº 3.755-R/2015, e com a dilação do prazo de 30 (trinta) para 60 (sessenta) dias, conforme acima explicitado.
III - CONCLUSÃO
Diante do exposto, nos termos do Parecer Ministerial
5215/2018-5 que anuiu parcialmente à proposta contida na Manifestação Técnica 1177/2018-6, dissentindo,
somente quanto ao prazo de 60 (sessenta) dias, pugnando pelo prazo de 90 (noventa) dias, haja vista a quantidade de processos instaurados e com o intuito de evitar
o pedido de prorrogação de prazo, 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, recebo o processo de representação, e acolhendo, parcialmente, o que propõe a manifestação técnica da Secretaria de Controle Externo de Saúde e Assistência Social –
SecexSAS, PROPONHO VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a seguinte minuta de DECISÃO que submeto à sua consideração.
JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Conselheiro Substituto
1. DELIBERAÇÃO:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, DECIDEM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as
razões expostas pelo relator, em:
1.1. CONHECER da presente Representação, vez que preenche os requisitos de admissibilidade, forma dos art. 94,
§ 1º c/c art. 99, § 2º, ambos da Lei Complementar Estadual nº 621/2012;

1.2. NOTIFICAR a Secretaria de Estado de Controle e
Transparência- SECONT, na pessoa de seu responsável,
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 (Resolução TC nº 261/2013);
1.3. DETERMINAR ao responsável pela Secretaria de Estado de Controle e Transparência, 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, bem como a identificação de seus
responsáveis; e, após a conclusão dos procedimentos administrativos de apuração de responsabilidade.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 13/02/2019 – 3ª Sessão Ordinária da
Segunda Câmara.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Manoel Nader Borges (presidente), Domingos Augusto Taufner e Rodrigo Coelho do
Carmo;
4.2. Conselheiros substitutos: João Luiz Cotta Lovatti (relator/em substituição).
5. Membro do Ministério Público Especial de Contas: Luis
Henrique Anastácio da Silva.
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente

www.tce.es.gov.br

Atas das Sessões - 2ª Câmara
SESSÃO: 42ª SESSÃO ORDINÁRIA DA SEGUNDA
CÂMARA - 12/12/2018
Aos doze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e
dezoito, às dez horas, na Sala das Sessões “FRANCISCO
LACERDA DE AGUIAR”, o senhor conselheiro DOMINGOS
AUGUSTO TAUFNER, no exercício da presidência da Segunda Câmara, invocando a proteção de Deus, declarou
aberta a 42ª Sessão Ordinária do colegiado do corrente
exercício. Integrando a Câmara estiveram presentes o senhor conselheiro RODRIGO COELHO DO CARMO e o senhor conselheiro substituto JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI,
convocado para compor o quórum, nos termos do artigo
28, §1º, da Lei Complementar 621/2012. Presente, ainda, o Ministério Público junto a este Tribunal, na pessoa
do senhor HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA, procurador especial de contas em substituição ao procurador-geral; e FLÁVIA BARCELLOS COLA, secretária-adjunta
das sessões em substituição. O senhor conselheiro DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER, no exercício da presidência, submeteu à Câmara, para discussão e votação, nos
termos dos artigos 72, inciso II e parágrafo único, e 73,
inciso I, do Regimento Interno deste Tribunal, a ata da
41ª Sessão Ordinária de 2018 do colegiado, antecipadamente encaminhada pela secretária-adjunta das sessões, por meio eletrônico, aos senhores conselheiros,
conselheiro substituto e procurador; sendo aprovada à
unanimidade. – COMUNICAÇÕES DA PRESIDÊNCIA – O
senhor conselheiro DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER, no
exercício da presidência, justificou a ausência do senhor
conselheiro SÉRGIO MANOEL NADER BORGES por motivo de saúde. – OCORRÊNCIAS – 1) Após a fase de devolu-
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ção dos processos com pedido de vista, o senhor conselheiro DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER, no exercício da
presidência, inverteu a ordem da pauta, em razão de
sustentação oral solicitada, passando à leitura do relatório do processo TC-2447/2014, que trata de Prestação de
Contas Anual do Fundo Municipal de Saúde de Iconha,
exercício de 2013, concedendo, em seguida, a palavra à
senhora Monica Maroto Soares, que proferiu sustentação oral. Devolvida a palavra ao relator, sua excelência,
em atendimento à solicitação do senhor procurador especial de contas HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA,
retirou o processo de pauta e determinou a juntada das
notas taquigráficas e dos documentos trazidos pela defendente com o posterior encaminhamento dos autos à
área técnica e ao Ministério Público Especial de Contas,
tudo conforme notas taquigráficas a seguir transcritas:
“A SRA. MÔNICA MAROTO SOARES – Bom dia! Inicio
cumprimentando o excelentíssimo vice-presidente e conselheiro relator, sr. Domingos Augusto Taufner; os demais conselheiros; o representante do Ministério Público
de Contas e todos os presentes! Bom dia! Em análise ao
anexo 17 da prestação de contas do exercício de 2013, a
área técnica constatou que as contas que evidenciam os
valores retidos dos servidores, a título de contribuições
previdenciárias ao INSS, apresentam indícios de falta de
recolhimento, causando prejuízo à arrecadação da referida contribuição à autarquia federal, conforme demonstrado nas contribuições previdenciárias. No Regime Geral de Previdência Social o saldo anterior, referente a
2012, era de R$ 19.678,90. As inscrições foram de R$
72.005,89. As baixas e cancelamentos foram de R$
70.088,81, restando um saldo de R$ 21.595,98. Apresentei justificativas em 02 de setembro de 2015, conforme

consta às fls. 54 e 78 do Processo TC-2447/2014-8. E esclareço que no exercício de 02 de janeiro de 2013 à 31 de
dezembro de 2013 todas as contribuições retidas de servidores foram devidamente recolhidas. Ressaltando ainda que o único valor que ficou pendente do exercício de
2013 corresponde a R$ 6.626,32, que foi recolhido em 23
de janeiro de 2014, conforme relatório de listagem de
pagamentos, que solicito a juntada ao processo. Na defesa, apresentei uma tabela demonstrando que o acúmulo de saldo relativo a contribuição de servidores ao
INSS refere-se a exercícios anteriores; onde, em 2009, o
saldo final foi de R$ 10.777,69; em 2010, R$ 21.435,32;
em 2011, R$ 43.563,00; 2012, R$ 19.678,90; em 2013,
R$ 21.595,98. Em minha resposta inicial ao Tribunal, sobre esse item, informei que o setor contábil do Fundo
Municipal de Saúde estaria providenciando a conciliação
dos saldos da referida conta contábil por se tratar de retenção de valores para posterior recolhimento a quem de
direito. Fato esse que, após analisado pela área técnica
do Tribunal, não afastou a irregularidade. A conciliação
foi realizada no exercício seguinte, conforme Demonstrativo da Dívida Flutuante dos Exercícios de 2014, 2015,
2016 e 2017 e Processo Administrativo 4300/2016, os
quais solicito juntada ao Processo TC-2447/2014-8 para
que seja analisada e comprovada a regularização do
acúmulo de saldo citado nesse item. Ressalto, ainda, que
na defesa encaminhada à época, foi juntada Certidão
Negativa do INSS. E solicito que seja novamente juntada
ao processo a nova certidão emitida. Fui gestora no período de 02 de janeiro de 2013 a 03 de junho de 2013. E
durante minha gestão todas as obrigações patronais devidas ao INSS foram retidas e recolhidas. Tenho conhecimento da obrigação de recolhimento de valores retidos
www.tce.es.gov.br

de servidores, o que não foi apontado nessa análise como indício de apropriação indébita. Sendo que os valores
retidos de INSS de servidores analisados são relativos às
retenções de exercícios anteriores. Exercícios esses julgados pelo Tribunal de Contas com aprovação das contas
dos ordenadores que me antecederam. Conforme pode
ser observado no processo TC-2488/2010-4, Acórdão
104/2012-6, PCA de 2009; processo TC-2022/2011-2,
Acórdão 886/2014-1, PCA 2010, e Processo TC
1965/2010-1, Acórdão 1243/2016-3, PCA 2011, todos
aprovando as contas dos ordenadores com as devidas recomendações e ressalvas. Assim, embora o curto período
de minha gestão, após ter sido notificada pelo Tribunal,
relativo a esse item, acionei o gestor para que fosse realizada a regularização do acúmulo de saldo de retenção
da parte de servidores ao INSS, a qual foi realizada e
comprovada nos exercícios anteriores. Tanto que o gestor atual, sr. Valmir Cavalini, encontra-se no Plenário e
pode comprovar a fala. Assumi a gestão no período de
transição de governo, onde um novo mandato se iniciava. E os primeiros atos de gestão eram voltados principalmente à formação e nomeação da equipe; ao levantamento dos saldos bancários e dos bens recebidos em inventário. à verificação da situação da prestação de contas dos recursos recebidos em convênio e por meio de repasses. Era preciso dar continuidade aos serviços essenciais na saúde e garantir que contratos formalizados com
empresas, que ofereciam bens e serviços para que os serviços essenciais continuassem, fossem firmados ou renovados. Também se fez necessário o levantamento das demandas de exames e consultas acumulados. Enfim, muitos atos cruciais que eu deveria tomar atitudes, e que se
não realizassem a população ficaria desassistida. E espeTerça-feira, 19 de fevereiro de 2019
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ro não ser punida pelo esforço realizado. O item em que
a área técnica considera não saneado é item herdado relativo às retenções de exercícios anteriores; o que comprova que não dei causa ao ato. E quando notificada,
adotei medidas necessárias, junto ao gestor atual, para
as devidas correções. Diante de todas as alegações, solicito ao Tribunal a juntada dos Demonstrativos da Dívida
Flutuante e dos demais anexos que comprovam a regularização dos saldos acumulados de INSS na Prestação de
Contas Anual do Fundo Municipal de Saúde do Município
de Iconha. Finalizo com o pedido a V.exas do acolhimento
da defesa e a consideração pela aprovação das contas ou
aprovação com ressalva das contas do exercício de 2013.
Meu muito obrigada! (final) O SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER – Encerrada a defesa oral,
este processo está em discussão. Já foi feito, então, aqui
o relatório. É uma Prestação de Contas Anual do Fundo
Municipal de Iconha. Foi mantida a irregularidade “ausência de recolhimento das contribuições previdenciárias
retidas dos servidores”. E foi feita a defesa oral com as
justificativas, a qual solicito que seja juntada ao processo
as notas taquigráficas, bem como os documentos apresentados pela defesa. Verifico, então, que na prestação
de contas do exercício seguinte, no relatório técnico contábil, porque os responsáveis demonstraram os pagamentos, bem como o valor referente a dezembro de
2013, pago em janeiro de 2014. Verifico, inclusive, que
no relatório técnico contábil das contas do ano seguinte
foi constatada a inexistência de saldo de débitos previdenciários no passivo dessa unidade gestora. Com base
nos valores demonstrados no balanço patrimonial 2013,
a demonstração da variações patrimoniais do demonstrativo da dívida fundada e do balanço patrimonial do

exercício de 2014 restou comprovada a inexistência de
saldo de déficit previdenciário no passivo permanente da
unidade gestora. Assim, entendo que o objeto da determinação foi regularizado. E deixo de acompanhar o entendimento e argumento traduzido pela área técnica e
também pelo Ministério Público de Contas, afastando,
então, a irregularidade em análise. Então, esse aqui é um
resumo da minha fundamentação que está no voto distribuído a V.exas. Ante o exposto, acompanhando parcialmente o entendimento técnico ministerial, voto por
julgar regulares as contas do Fundo Municipal de Saúde
de Iconha, sob a responsabilidade do sr. Marcelo Lovatti
Marcarini e da sra. Mônica Maroto Soares, relativa ao
exercício 2013, dando quitação aos responsáveis. Dar
ciência aos interessados. Após os trâmites regimentais,
arquivar os autos. Como há divergência, vou colocar o
processo em discussão. O SR. PROCURADOR HERON
CARLOS GOMES DE OLIVEIRA - Senhor presidente, na
verdade, é uma diligência que solicito a V.exa. Na verdade, a defendente trouxe novos elementos, novos dados. E
tanto a área técnica quanto o Ministério Público de Contas não tiveram a oportunidade de se debruçarem sobre
esse material. Então, é no sentido de que V.exa possa enviar estes autos à area técnica para ser analisado. E,
eventualmente, até mesmo a área técnica alterar o seu
posicionamento, e o Ministério Público de Contas também alterar o posiconamento dele, haja vista os novos
documentos e os novos elementos que foram trazidos
pela defendente. Somente este apontamento que gostaria de fazer. Muito obrigado! O SR. PRESIDENTE, CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER - O pedido feito
pelo Ministério Públcio é pertinente, não havendo dúvida. Então, vou reformular meu voto no sentido de retirar
www.tce.es.gov.br

neste momento o voto; retirar o processo de pauta e encaminhar à area técnica e depois ao Ministério Público
de Contas para análise dos documentos apresentados.
(final)” 2) Em seguida, o senhor conselheiro DOMINGOS
AUGUSTO TAUFNER, no exercício da presidência, inverteu a ordem da pauta, em razão de sustentação oral solicitada, passando à leitura do relatório do processo TC3898/2016, que trata de Representação em face da Prefeitura Municipal de Guarapari, concedendo, em seguida, a palavra ao Dr. Marlilson Machado Sueiro de Carvalho, representando o Sr. Edson Figueiredo Magalhães,
que proferiu sustentação oral. Devolvida a palavra ao relator, manteve o processo em pauta, solicitando a juntada das notas taquigráficas e dos documentos trazidos
pela defendente com o posterior encaminhamento dos
autos ao seu gabinete, tudo conforme notas taquigráficas a seguir transcritas: “O DR. MARLILSON MACHADO
SUEIRO DE CARVALHO – Eminente conselheiro presidente, demais integrantes deste órgão fracionário da augusta Corte de Contas, nobre representante do Parquet de
Contas, senhores e senhoras servidores, distintos colegas, boa tarde! É necessário que, em qualquer procedimento de contas, se observe sempre a lógica do razoável
e o princípio da proporcionalidade. Aliás, isso já foi definido por este egrégio Tribunal no Acórdão TC-867/2014,
do Plenário, relatado pelo eminente conselheiro Rodrigo
Flávio Freire Farias Chamoun. Sendo que, naquela oportunidade, ele invocou o festejado doutrinador Jacoby.
Outro ponto também é que devem ser observados dispositivos integrantes de direito superveniente que surgiram
no ordenamento jurídico após a representação, mais
precisamente a Lei 13.655/2018 que introduziu os artigos 20 a 28, ao Decreto-Lei n° 6.657/42, que é a antiga
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Lei de Introdução ao Código Civil, o chamado de Lei de Introdução ao Direito Brasileiro. Diante dessa novel legislação só pode haver qualquer tipo de medida punitiva se
houver dolo ou erro grosseiro. Sendo erro grosseiro
aquele erro que o homem médio, evidentemente, a toda
evidência, não possa praticar. Então vamos lá! Sobre a
alegada ilegalidade da cláusula contratual relativa aos
bens reversíveis é de ressaltar que o alcaide não praticou
qualquer ato sem que houvesse prévia manifestação,
prévia recomendação dos órgãos técnicos, inclusive, frise-se, da área jurídica. Tudo contou com o beneplácito do
parecer do eminente procurador municipal. De qualquer
forma, embora a questão jurídica seja intrincada, e não é
exigível para ser prefeito formação jurídica, menos ainda
profundos conhecimentos de Direito Administrativo, o
município de Guarapari, tão logo o chamado achado do
Tribunal de Contas foi apontado tentou aditivar o contrato ouvindo, dando oportunidade da empresa concessionária se manifestar e dizer se concorda ou não. Após inúmeras reuniões, após inúmeros contatos, após insistência do município, a empresa concessionária não concordou em aditivar o contrato - a cláusula contratual relativa aos bens reversíveis - alegando que ela tem uma ação
com pretensão indenizatória em face do município de
Guarapari. Ação essa que ainda está em tramitação. Não
há como o município fazer um aditivo contratual sem
que a concessionária queira aditivar. Evidentemente que
existem situações que podem ser impostas. Mas não por
meio de aditivos. Porque contratar, contrata quem quiser. Nesse sentido o que pode fazer para seguir a orientação do Tribunal, até o presente momento, foi feito. E não
houve qualquer erro grosseiro por parte do alcaide. Razão pela qual o mesmo não pode sofrer qualquer sanção

punitiva. Até mesmo porque em matéria sancionatória
em direito sancionador toda interpretação tem que ser
restrita. No que tange ao segundo apontamento, que seria a alegada ilegalidade de cláusula contratual relativa
ao desembarque de passageiros, o Município sustenta a
legalidade da cláusula e o alcaide também sustenta a legalidade da cláusula, sendo que trouxe em seu apoio jurisprudência inclusive do Tribunal de Justiça do Espírito
Santo. Já foi mencionado nos autos e estou anexando ao
memorial acórdão da egrégia 3ª Câmara Civil do nosso
sodalício estadual que, apreciando situação análoga relativa ao município de Cachoeiro, entendeu pela legalidade da cláusula e da legislação referente à embarque e
desembarque de passageiros. A área técnica chega a
comparar acórdão de um Tribunal com outro Tribunal.
Evidentemente que, se há jurisprudência, não se pode dizer que houve qualquer erro grosseiro. Até mesmo porque não é raro ser julgada procedente ação rescisória
por violação a texto de lei e nenhum magistrado é punido
por causa disso e nem poderia sê-lo, porque, senão, ninguém iria querer ser magistrado. Da mesma forma,
quando o Poder Judiciário anula ato do Tribunal de Contas sob alegação de que o ato é ilegal, nenhum conselheiro é punido, e nem poderia sê-lo. Logo, não podemos
exigir de um prefeito do interior mais do que se exige de
um magistrado jurisdicional ou de um magistrado de
contas. A jurisprudência existe do nosso Tribunal no sentido da legalidade. A matéria pode até render alguma
controvérsia. Mas o município sustenta a legalidade e o
alcaide também amparado em dispositivos constitucionais, infraconstitucionais; e, como disse, em jurisprudência, inclusive do Tribunal local. Por último, em relação ao
defendente Edson, tem alegação de ausência de nomeawww.tce.es.gov.br

ção de fiscal. É de se ressaltar que, tão logo tomou conhecimento do posicionamento da Secex Engenharia, o
Município editou a Portaria 327/2017, designando formalmente, como gestor do Contrato de Concessão
147/2011, a Sra. Cláudia Martins da Silva, e como fiscal
da avença o Sr. Vitor Florindo de Assis Freitas. Sendo que
a citada portaria já se encontra nestes autos. Então, sanado o problema já foi. E antes disso aí? Ora, este egrégio Tribunal de Contas já teve oportunidade de assentar
no Acordão TC-1092/2016, Plenário, acordão este unânime, relatado também pelo eminente conselheiro Rodrigo
Chamoun, ao apreciar Prestação de Contas Anual da Câmara Municipal de Aracruz, exercício de 2009, assentou
à unanimidade - salvo melhor juízo, nessa época era o
Furieri que era presidente da Câmara - que quanto à irregularidade tratada no item tal, “ausência de designação
de fiscal do contrato”, é importante frisar que o fato de
não ter sido providenciada portaria ou despacho de designação de fiscal, desde o início da execução do contrato, não implica, necessariamente, dizer que não houve
fiscalização efetiva do contrato. Nem mesmo afirmar
que a execução contratual não ocorreu. E, além disso, foi
afastada tal irregularidade, foi relevada tal irregularidade sob alegação de que se trata de irregularidade formal. Não vejo motivos para existir o discrime em relação
ao caso de Guarapari. Por todo o exposto, pede-se o
afastamento de toda e qualquer pretensão sancionatória
em relação ao defendente Edson Magalhães. É o que se
requer! Muito obrigado! (final) O SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUNFER – Solicito que sejam incluídas as notas taquigráficas no processo e mais algum outro documento que o defendente tenha apresentado. Inclusive, solicito que no processo anterior também sejam
Terça-feira, 19 de fevereiro de 2019

49

ATOS DA 2a CÂMARA

anexadas as notas taquigráficas, além da anexação dos
documentos. (final)” 3) Ato contínuo, o senhor conselheiro DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER, no exercício da
presidência, inverteu a ordem da pauta, em razão de
sustentação oral solicitada, passando à leitura do relatório do processo TC-7448/2016, que trata de Prestação de
Contas Anual do Fundo Municipal de Saúde de São José
do Calçado, exercício de 2015, concedendo, em seguida,
a palavra ao Sr. Silvestre de Almeida, representando o Sr.
Cicero Spadarott Bullus, que proferiu sustentação oral.
Devolvida a palavra ao relator, sua excelência, em atendimento à solicitação do senhor procurador especial de
contas HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA, retirou o
processo de pauta e determinou a juntada das notas taquigráficas e dos documentos trazidos pela defendente
com o posterior encaminhamento dos autos à área técnica e ao Ministério Público Especial de Contas, tudo
conforme notas taquigráficas a seguir transcritas: “O SR.
SILVESTRE DE ALMEIDA TEIXEIRA – Bom dia, senhores
conselheiros, senhor presidente, membro do Ministério
Público, serventuários do Tribunal de Contas, colegas advogados e partes interessadas! Embora, nessa hipótese,
estejam listadas quatro supostas irregularidades que recomendariam a rejeição dessas contas, que são contas
de ordenador de despesa do então gestor do Fundo municipal de Saúde de São José do Calçado, relativas ao
exercício 2015. As três primeiras têm exatamente o mesmo conteúdo. Segundo a área técnica, seria a hipótese
de rejeição das contas, ausência de justificativa dos saldos de bens patrimoniais, dos bens móveis e dos bens
imóveis que estão lançados no balanço patrimonial que
integrou essa prestação de contas. Em verdade, a justificativa, segundo apontado, teria por motivação o não en-

vio do inventário anual. E esta Corte editou a Instrução
Normativa 36, definindo as regras para que haja contabilização do patrimônio. A Instrução Normativa 36, inclusive, trazendo prazos que ainda vão vencer. Então, os
prazos para o inventário anual têm prazo previsto até para 2019. Portanto, não há propriamente a irregularidade... Não pode ser tido como irregular o não envio do inventário porque ainda está no prazo. E mais, esses três
apontamentos não tem a ver com irregularidade nos lançamentos no balanço. Não se fala que os lançamentos do
balanço são irregulares, até porque seguiram exatamente as diretrizes, as regras da Lei 4.320. E foram elaborados e firmados por um profissional habilitado. Inquestionavelmente, portanto, regular o balanço! Regular a prestação de contas! Quero frisar: os itens apontados não se
referem à irregularidade dos lançamentos, referem-se à
falta de justificativa em razão do não envio do inventário.
Com toda vênia, não poderia ensejar rejeição de contas,
até porque, repito, o prazo para inventário ainda, sequer,
foi esgotado. E muito menos a época. Trata-se de contas
de 2015, prestadas pelo sucessor em 2016. Com relação
ao último apontamento da área técnica, tem a ver com a
falta de envio do relatório e parecer conclusivo de controle interno. Esse ponto, na verdade, acabou sendo suprimido quando veio a defesa da prefeita municipal apresentando, em suas contas, o relatório conclusivo do controle interno, inclusive abrangendo o Fundo Municipal de
Saúde. Além do mais, há precedente desta Corte entendendo que esse simples apontamento isolado não ensejaria a rejeição de contas e sim uma recomendação, portanto aprovação das contas com ressalva. Peço a juntada
de precedentes da Instrução Normativa 36. E confio que,
com esses esclarecimentos, as contas sejam tidas como
www.tce.es.gov.br

regulares. Muito obrigado! (final) O SR. PRESIDENTE,
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER – Solicito, então, a juntada das notas taquigráficas. Pergunto ao
defendente se tem algum documento para apresentar.
Defiro também a juntada de documentos. E o processo fica adiado. (final) O SR. PROCURADOR HERON CARLOS
GOMES DE OLIVEIRA – Pela ordem, presidente. Gostaria
só de solicitar a V.exa, olhando o trâmite do processo,
constato que o gestor se manteve revel ao longo de todo
o processo e só veio trazer argumentos em face de V.exa,
porque o processo já está para prolação de voto. Com essa situação, peço para que os autos sejam enviados à
área técnica para que analise a documentação trazida
pelo gestor e, posteriormente, ao Ministério Público de
Contas para que analise a documentação trazida pelo
gestor. Para que não haja realmente uma supressão de
instância, de análise pelo corpo técnico dos documentos
que só foram trazidos neste momento. É o meu pedido,
excelência. (final) O SR. PRESIDENTE, CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER – Eu havia adiado até para
analisar esses documentos, se careciam de análise ou
não, mas já praticamente a decisão provável seria encaminhar à área técnica. Então, devido ao pedido de V.exa,
já antecipo, já retiro de pauta para enviar à área técnica.
V.exa lembrou bem que houve revelia na primeira fase.
Então, é necessário o exame desses documentos. Fica retirado de pauta, devolvido à área técnica e, posteriormente ao Ministério Público, que é a sequência natural.
(final)” 4) Ainda nesta fase, o senhor conselheiro DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER, no exercício da presidência, inverteu a ordem da pauta, em razão de sustentação
oral solicitada, passando à leitura do relatório do processo TC-2533/2017, que trata de Prestação de Contas AnuTerça-feira, 19 de fevereiro de 2019
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al da Prefeitura Municipal de Ponto Belo, exercício de
2016, concedendo, em seguida, a palavra ao Sr. Wantuil
Carlos, representando o Sr. Sergio Murilo Moreira Coelho, que proferiu sustentação oral. Devolvida a palavra
ao relator, sua excelência retirou o processo de pauta e
determinou a juntada das notas taquigráficas e dos documentos trazidos pela defendente com o posterior encaminhamento dos autos à área técnica e ao Ministério
Público Especial de Contas, tudo conforme notas taquigráficas a seguir transcritas: “O SR. WANTUIL CARLOS SIMON – Bom dia a todos! Gostaria de saudar o excelentíssimo senhor conselheiro presidente, os demais conselheiros, o conselheiro relator, o representante do Ministério
Público de Contas e os demais servidores e pessoas aqui
presentes. Eu, Wantuil Carlos Simon, contador, devidamente qualificado nos autos, venho oportunamente proferir sustentação oral referente ao Processo TC2533/2017-3, que trata da Prestação de Contas Anual de
2016 da Prefeitura Municipal de Ponto Belo, de responsabilidade do sr. Sérgio Murilo Moreira Coelho, com o objetivo de afastar os indicativos de irregularidades apontados pela área técnica, por meio da Instrução Técnica
Conclusiva 3559/2018-2, tendo em vista os seguintes
fundamentos. O primeiro apontamento de irregularidade diz respeito ao “cumprimento de prazo”. No que se refere à alegação de que a Prefeitura Municipal de Ponto
Belo descumpriu o prazo legal previsto para envio da
Prestação de Contas Anual de 2016 por meio do sistema
CidadES, que estabelece como data limite o dia 31 de
março do exercício seguinte, há de se destacar que 2017
foi o primeiro ano que iniciamos uma nova gestão. E, inevitavelmente, mudanças estruturais ocorreram em determinados setores dificultando o envio tempestivo de

terminados documentos e relatórios indispensáveis para
a elaboração da Prestação de Contas Anual de 2016 nos
moldes estabelecidos pela IN 034/2015 do TCEES. Tendo
a homologação efetiva ocorrida no dia 05/05/2017. Destacamos que o pequeno lapso temporal, ocorrido entre o
prazo limite para envio da PCA de 2016 e a sua efetiva
homologação, não causaram prejuízos à análise técnica
e documental da Prestação de Contas Anual do Município de Ponto Belo por parte do TCEES, tendo em vista que
a equipe técnica do TCEES concluiu o relatório técnico no
dia 20/03/2018. Dessa forma, em respeito ao princípio
da isonomia, requeremos desta Corte de Contas o afastamento dos fatos e motivos que ensejaram a manutenção
do item em questão, conforme decisões exaradas em casos semelhantes, através dos Processos TC-5685/2017 e
2539/2017, que tratam da Prestação de Contas Anual de
2016 da Prefeitura Municipal de Domingos Martins e da
Prefeitura Municipal de Ecoporanga, respectivamente. O
outro indicativo de irregularidade diz respeito à “abertura de crédito adicional utilizando fonte de recurso sem
lastro financeiro”. Inicialmente, há de se destacar que a
Lei Orçamentária Anual 445/2015, do Município de Ponto Belo, constituiu-se em um dos instrumentos de planejamento da ação governamental e administrativa que
buscou vislumbrar, de forma pormenorizada, a realização das receitas e execução das despesas para o exercício de 2016. Assegurando o planejamento e o controle
gerencial das ações desenvolvidas por meio da análise e
avaliação da eficiência, da eficácia, da economicidade e
da efetividade dos atos de gestão praticados. Apesar de
todo empenho da administração municipal em prever de
forma detalhada todas as receitas e despesas a serem realizadas no exercício, não poderíamos deixar de reconhewww.tce.es.gov.br

cer a real necessidade de tal planejamento ser alterado
por diversos motivos. Dentre eles as oscilações de preços
ocorridas nas compras e nos bens e serviços adquiridos
pelo Município. Assim, tais alterações orçamentárias são
realizadas para suprir determinadas incorreções ou imperfeições no planejamento e programação da ação governamental do exercício. Bem como atender a demanda
de fatos fortuitos e imprevisíveis que independem da
vontade do administrador. Buscando atender a demanda
de abertura de créditos suplementares e minimizar as
imperfeições orçamentárias, o art. 5º, da Lei Orçamentária Anual 445/2015, concedeu autorização para abertura
de créditos adicionais suplementares nas condições estabelecidas em seus incisos, nos termos do art. 42 e 43, da
Lei Federal 4.320/64. Por outro lado, o exercício de 2016
foi o primeiro ano em que este egrégio Tribunal de Contas passou a exigir o envio da movimentação dos créditos
adicionais através de “arquivo estruturado” em formato
“XML”. Tendo sido o referido arquivo digital gerado pelo
sistema contábil utilizado pelo município com a indicação da fonte de recurso “excesso de arrecadação” de forma equivocada, ao invés de gerá-la com a fonte de “recurso de convênio”, apesar de seus registros terem sido
efetuados corretamente pelo Município. Ocorre que a
equipe técnica do TCE manteve o indicativo de irregularidade, com base, principalmente, na alegação de que o
município não encaminhou cópia dos decretos que pudessem comprovar a suplementação realizada através
de recurso de convênio. Nesse ponto, importante destacar que os referidos decretos são encaminhados pelo
município mensalmente junto à prestação de contas
mensal enviada por meio do sistema “Cidades”, que ora
reapresentamos. No que se refere ao outro indicativo,
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“evidenciação dos referidos recursos nos demonstrativos
contábeis da receita”, apesar do equívoco em não os registrar no grupo de contas de transferências de convênios de capital, os mesmos foram lançados como outras
transferências da união de capital, não causando, com
isso, qualquer prejuízo à análise técnica e documental
que pudesse macular a Prestação de Contas Anual de
2016 do Município de Ponto Belo. Pois, se assim não fosse, o Município não poderia, sequer, iniciar os procedimentos licitatórios, em virtude da exigência prévia da indicação dos recursos orçamentários para arcar com a
despesa a ser realizada, nos termos do inciso III, § 2º, art.
7º da Lei Federal 8.666/93. Diante do exposto, requeremos deste egrégio Tribunal de Contas o afastamento dos
fatos e motivos que ensejaram a citação do item em
questão, haja vista que os créditos adicionais abertos se
referem a créditos suplementares efetivados com “recurso de convênio”, e não com recursos provenientes do “excesso de arrecadação”, conforme podemos constatar da
análise documental dos Decretos 137 e 139, e Notas de
Empenho 1329/2016 e 1583/2016, que ora apresentamos. O último indicativo de irregularidade diz respeito à
“ausência de controle das fontes de recursos evidenciadas no demonstrativo do superávit/déficit financeiro encaminhadas no anexo ao balanço patrimonial consolidado. Nesse ponto destacamos que a equipe técnica sugeriu manter o indicativo de irregularidade, porém passível
de ressalva. Apesar da evidente inconsistência do superávit financeiro apresentado no “balanço patrimonial”,
ressaltamos de forma preliminar que apesar da estreita
conformidade de valores que devem conter o “demonstrativo do superávit financeiro” anexo ao balanço patrimonial, e o “demonstrativo da disponibilidade de caixa e

dos restos a pagar”, os valores de ambos os demonstrativos não devem, necessariamente, apresentar resultados idênticos, apesar de em alguns casos, isso vir a ocorrer. Tendo em vista, por exemplo, que no ativo financeiro
existem valores relativos a salário família e a salário maternidade que não integram o demonstrativo da disponibilidade financeira e dos restos a pagar. Com o propósito
de regularizar as distorções apontadas nas fontes de recurso apontadas, o sistema contábil utilizado pelo município possui uma funcionalidade de lançamentos de
“ajustes” entre fontes de recursos que se apresentaram
inconsistentes, cujos lançamentos são feitos, geralmente, no primeiro dia útil, após o encerramento do exercício, após a anulação dos restos a pagar, realização de
conciliação de todas as contas bancárias e consolidação
das demais unidades gestoras. Ajustes esses que foram
realizados na Prefeitura Municipal de Ponto Belo no exercício subsequente, conforme podemos constatar da análise do balanço patrimonial de 2017 e demonstrativo da
disponibilidade de caixa e dos restos a pagar que ora
apresentamos, e requeremos juntada. Em respeito ao
princípio da oportunidade para registro e correção dos
fatos contábeis, requeremos deste egrégio Tribunal de
Contas o afastamento dos fatos e motivos que ensejaram
a manutenção da “ressalva” do item em questão. Tendo
em vista que os lançamentos de ajustes das fontes de recursos que se apresentaram deficitárias no exercício de
2016, foram realizados no exercício de 2017, conforme
podemos constatar da documentação que ora solicitamos juntada. Reconhecendo, por fim, que a tabela 22 do
relatório técnico do TCE evidenciou que todas as fontes
de recursos, sem exceção, se encerraram superavitárias.
Ratificando o total cumprimento do disposto no art. 42,
www.tce.es.gov.br

da LRF, por parte do Município de Ponto Belo. Além do
cumprimento dos demais limites legais, em especial o de
gasto com pessoal, educação e saúde. Muito obrigado!
(final) O SR. PRESIDENTE, CONSELHEIRO DOMINGOS
AUGUSTO TAUFNER – Tem documentos para apresentar? Então, defiro a juntada de documentos. Solicito também a juntada das notas taquigráficas. E retiro o processo de pauta para enviar à área técnica para análise. (final)” 5) Em seguida, o senhor conselheiro DOMINGOS
AUGUSTO TAUFNER, no exercício da presidência, inverteu a ordem da pauta, em razão de sustentação oral solicitada, passando à leitura do relatório do processo TC2561/2017, que trata de Prestação de Contas Anual da
Prefeitura Municipal de São José do Calçado, exercício de
2016, concedendo, em seguida, a palavra ao Sr. Silvestre
de Almeida Teixeira, representando a Sra. Liliana Maria
Rezende Bullus, que proferiu sustentação oral. Devolvida
a palavra ao relator, sua excelência retirou o processo de
pauta e determinou a juntada das notas taquigráficas e
dos documentos trazidos pela defendente com o posterior encaminhamento dos autos à área técnica e ao Ministério Público Especial de Contas, tudo conforme notas
taquigráficas a seguir transcritas: “O SR. SILVESTRE DE
ALMEIDA TEIXEIRA – Reiteramos os cumprimentos. Na
hipótese é de prestação de contas anual da ex-prefeito
do Município de São José do Calçado. E a área técnica
apontando algumas supostas irregularidades recomenda a emissão de parecer contrário, conforme bem relatado. Na verdade, alguns esclarecimentos devem ser feitos. E com os quais, acredita a defesa, o posicionamento
manifestado pela área técnica não deveria ser acolhido,
não deveria ser seguido. O primeiro ponto constante da
instrução técnica refere-se à “ausência de controle das
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fontes de recursos evidenciadas no demonstrativo do superávit/déficit financeiro encaminhadas no anexo ao balanço patrimonial consolidado”. Antes de abordar, propriamente, o mérito dessas questões, temos que lembrar
que estamos tratando das contas do último ano de governo da ex-prefeita Liliane. Contas que foram prestadas
por seu sucessor. Isso, refere-se ao ano de 2016, que foi o
ano em que esta crise que ainda o País amarga, o ano
que foi mais severo com as administrações municipais.
Então, a busca pelo atingimento das metas, obviamente,
devem ser verificadas no contexto fático da época. Tanto
que, na semana passada, o Legislativo Federal aprovou e
encaminhou para a sanção do Presidente da República a
flexibilização da Lei de Responsabilidade Fiscal. Isso, fruto, obviamente, do reconhecimento do que se teve não
foi uma mera crise, mas uma catástrofe econômica/financeira em todo o País. E o primeiro ponto, na verdade,
tem muito a ver com o fato de as contas terem sido prestadas pelo sucessor. Intempestivamente. E com a não
adoção de algumas providências que seriam a cargo dele. Ausência de controle das fontes de recurso, em verdade, tem a ver com a falta de encerramento da PCA de
2016. Fato que é atribuído, obviamente, ao sucessor. Ou
seja, deveria se dar em 2017. E esse apontamento do
item 9.10 é marcado por incongruência. Porque o afastamento da suposta irregularidade do item 2.9 está intimamente ligado à exatamente essa ausência de controle de
fonte de recurso. E nesse, para afastar a irregularidade,
a instrução técnica recomenda que seja tido como mera
impropriedade a ensejar apenas recomendações. Então,
até por uma questão de bom senso de equilíbrio na análise dessas contas a imposição, a análise desse item deve
ser dar exatamente nos moldes que deu ao item 2.9,

afastado já após a defesa escrita. O segundo item, 2.12,
“descumprimento do limite legal de despesas com pessoal e de despesas consolidadas”, na verdade, há uma análise equivocada. É que se considerou para aferição do limite de gasto com pessoal despesas com pessoal inativo,
despesas que foram saciadas pelo Fundo de Previdência
do Município de São José do Calçado. E a própria área
técnica reconhece que o art. 19, da LRF, § 1º, traz um
elenco de despesas que não deveriam ser consideradas
na base de cálculo para aferição do limite de gasto com
pessoal. E na própria análise técnica é apontado que, observando o quadro trazido pela instrução técnica no sentido de revelar que o Fundo de Previdência conseguiu pagar os inativos naquele ano de 2016 com o produto da
arrecadação de suas contribuições e aplicação desses recursos. Isso leva a que esse saldo, esse valor do pagamento dos inativos seja expurgado da base de cálculo
para efeito de aferição, com base no art. 19, § 1º, inciso
VI, a, que diz que “na verificação do atendimento dos limites definidos nesse artigo não serão computadas as
despesas. VI – com inativos, ainda que por intermédio de
fundo específico, que é o caso, custeadas com recursos
provenientes da arrecadação de contribuições dos segurados. E na letra c, demais receitas diretas. E aí estão inseridos os rendimentos desse fundo, bem demonstrados
no anexo, que peço vênia para que seja juntado aos autos, ao final da sustentação. Pois bem! Bastaria expurgar
esse valor para que a verificação do cumprimento desse
limite revelasse adequação. Mas, além disso, a instrução
técnica não levou em conta um aporte extraordinário feito pela prefeita, um esforço, apesar da dificuldade financeira. E aqui se trata de um fundo, é um fundo deficitário
do ponto de vista atuarial. E de há muito, não foi causa
www.tce.es.gov.br

desse governo que se encerrou em 2016. E esse aporte,
na verdade, não se deu para pagamento de inativos, tanto é que o próprio corpo técnico verificou que o que se arrecadou foi suficiente para pagar. Então, não se teve aí
um pagamento pela administração direta de inativos. Ou
seja, esses valores repassados, portanto, também deveriam ser expurgados da base de cálculo. Com relação ao
item 2.13, que é “despesa contraída nos dois últimos
quadrimestres sem suficiente disponibilidade de caixa
para pagamento”. Na verdade, como acabei de afirmar,
o ano de 2016 tivemos uma, por exemplo, pelo que se
planejou no orçamento de 2016, arrecadou apenas
62,64%. E o fato notório que é justamente a crise e o período agudo da crise que assola o País há alguns anos.
Mas, além disso, essas despesas consideradas pelo corpo
técnico são despesas com folha de pagamento; com obrigações patronais; com pagamento de contratos de softwares, necessário para manter a própria administração,
enfim, despesas essenciais, pré-existentes e contínuas
que não devem ser consideradas para esse aspecto. Portanto, também espera que seja reavaliado esse posicionamento do corpo técnico no sentido de afastar esse
apontamento. O item 2.14, que é “despesa com pessoal
pelo titular do poder nos últimos 180 dias de seu mandato”. Na verdade, o que se teve foi a edição de uma lei, a
Lei 1984, que previa a manutenção de programas com o
Governo Federal, mantidas em convênio com o Governo
Federal na área de assistência social. Também programas essenciais, sobretudo no município carente, pequeno do interior. E programas que eram mantidos. Portanto, não são propriamente despesas novas. Não houve um
aumento nominal de gasto com pessoal. E ainda que assim se considerasse, os valores são valores pequenos em
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relação ao montante dos gastos com pessoal. É de se esperar, portanto, que também seja afastada essa irregularidade. Não são despesas novas, são programas que tiveram que ser mantidos. E programas que são essenciais. Por fim, “ausência do parecer do conselho de acompanhamento e controle social da saúde”. O que se deu,
na verdade, foi a não renovação do conselho, a não realização de novas eleições do conselho. E atento a isso e
buscando dotar as contas desse parecer, a gestora ainda
tomou a cautela de oficiar para a secretaria de saúde para 2017 já; já no ano posterior, sabendo que não havia sido emitido o parecer. Oficiou para que providenciasse a
eleição do conselho. Portanto, submetesse. E embora essa cautela, comprovada nos autos, isso acabou não sendo o que, obviamente não pode comprometer e responsabilizar a responsável pelas contas que, sequer, já estava no poder em 2017. Ou seja, sequer prestou essas contas. Portanto, com esses apontamentos e confiando na
ponderação quanto às circunstâncias do exercício de
2016, que foram totalmente desfavoráveis, e esses apontamentos de ordem técnica, inclusive, demonstrado em
documentos que vão ser juntados agora, e já constam
dos autos, outros confia a defesa na emissão de parecer
prévio favorável por esta Corte, afastando, portanto, os
apontamentos da área técnica. Muito obrigado! (final) O
SR. PRESIDENTE, CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO
TAUFNER - Tem documentos para apresentar? Então, defiro a juntada de documentos e das notas taquigráficas.
Retiro o processo de pauta e devolvo à área técnica para
análise dos documentos apresentados. (final)” 6) Por
fim, o senhor conselheiro DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER, no exercício da presidência, inverteu a ordem da
pauta, em razão de sustentação oral solicitada, passando

a palavra ao senhor conselheiro RODRIGO COELHO DO
CARMO, que procedeu à leitura do relatório do processo
TC-3561/2018, que trata de Prestação de Contas Anual
da Prefeitura Municipal de Fundão, exercício de 2017,
concedendo, em seguida, a palavra ao Sr. Eleazar Ferreira Lopes, que proferiu sustentação oral. Devolvida a palavra ao relator, sua excelência retirou o processo de
pauta e determinou a juntada das notas taquigráficas e
dos documentos trazidos pela defendente com o posterior encaminhamento dos autos à área técnica e ao Ministério Público Especial de Contas, tudo conforme notas
taquigráficas a seguir transcritas: “O SR. ELEAZAR FERREIRA LOPES – Bom dia a todos! Cumprimento o procurador do Ministério Público de Contas. Excelentíssimos
conselheiros da 2ª Câmara deste egrégio Tribunal de
Contas, cumprimentando V.exas, cumprimento todos os
presentes. Durante minha vida, sempre nutri o sonho de
contribuir com o Município de Fundão. Razão porque me
candidatei ao cargo de vereador nas eleições de 2016 e,
graças ao bom Deus, logrei êxito, elegendo-me ao meu
primeiro mandato de vereador. Dentro desse contexto,
fui conduzido à presidência da Câmara Municipal de Fundão, exatamente no primeiro dia de janeiro de 2017, para o que, sinceramente, não esperava e, tampouco, havia
me preparado. Mas são assim que as grandes responsabilidades surgem em nossas vidas e da qual não me furtei. Em razão disso, assumi interinamente o cargo de prefeito municipal, uma vez que o candidato, então eleito,
teve o seu registro de candidatura indeferido pela justiça
eleitoral. E, nesse passo, ao assumir interinamente o cargo de chefe do Poder Executivo, de forma tão surpreendente, posto que não tinha esperanças nesse sentido,
não tive a oportunidade de participar de qualquer transiwww.tce.es.gov.br

ção de governo, tampouco, de constituir, previamente
minha equipe nesse mister. Não obstante, em que pesasse o curto período em que permaneceria à frente do Poder Executivo Municipal, dediquei-me à solução dos
maiores problemas enfrentados pelo Município, como,
por exemplo, o atraso no ticket alimentação dos servidores, superior a três meses, e, ainda, a manutenção do fornecimento de serviços básicos e medicamentos. Diante
disso, apesar das dificuldades encontradas, da surpresa
em assumir, pela primeira vez, o cargo de vereador, de
presidente da Câmara, e, em consequência, da chefia do
Poder Executivo Municipal, submeti, com o coração aberto e um sorriso no rosto, às leis e determinações vigentes.
O que me deixa à vontade para expor as razões. Além daquelas já apresentadas ao longo desse processo de julgamento de contas, pelas quais, entendo que não devem
ser as contas, durante o pequeno período em que estive
à frente do Município de Fundão, reputadas irregulares
por este egrégio Tribunal de Contas. Nesse passo, como
se observa da leitura da Instrução Técnica Conclusiva
04074/2018-5, foram apontados os seguintes indicativos
de irregularidades na minha prestação de contas. 1. “Ausência de recolhimento de contribuições previdenciárias
do RGPS retidas de serviços de terceiros”. 2. “Evidências
de que a dívida ativa não está sendo objeto de cobrança
administrativa e/ou judicial”. Passo então, sem delongas,
à análise dessas questões. 1. Da ausência de recolhimento de contribuições previdenciárias do RGPS retidas de
serviços de terceiros. Em que pesasse a justificativa que
apresentei acerca dessa irregularidade, no sentido de
que durante minha gestão, compreendida entre os meses de janeiro a outubro de 2017, recolhi regularmente
as contribuições devidas ao Regime Geral de Previdência
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Social, retidas de serviços de terceiros, houve por bem o
corpo técnico deste Egrégio Tribunal de Contas, com anuência do ilustre representante do Ministério Público de
Contas, em propor a manutenção desse indicativo de irregularidade sob o fundamento de que “ao assumir a
gestão de um ente público, o gestor assume também os
seus passivos, ou seja, é responsável pelo seu pagamento e não somente por aquelas dívidas assumidas em seu
período de governo”. E diante disso, concluíram que “embora os gestores tenham provado que recolheram todos
os valores retidos durante o exercício, verifica-se que não
houve nenhum recolhimento referente ao saldo acumulado dos exercícios anteriores. Fato este que gera um dano ao erário. Visto que o recolhimento em atraso de obrigações previdenciárias gera o pagamento de juros e multa. Despesas essas contrárias ao interesse público”. Não
obstante, conforme se observa do Relatório das Dívidas
Flutuantes do Município de Fundão, período 2010/2018,
que fiz chegar às mãos de V.exas, neguei em minha transitória e fugaz gestão a cultura histórica institucional do
Município, consubstanciada na realização de retenções
e, ato contínuo, na omissão do regular pagamento das
contribuições previdenciárias de serviços de terceiros.
Recolhendo não apenas todo valor gerado no exercício
em que estive à frente, mas também, uma pequena parcela dos valores referentes aos exercícios anteriores. Evitando assim a ampliação da dívida flutuante municipal e
ainda proporcionando sua redução. Da análise do citado
Relatório das Dívidas Flutuantes, contraposto ao Relatório do Superávit/Déficit Financeiro Municipal. Apurado
em seu balanço patrimonial, extrai-se que me fora legado das gestões anteriores um déficit na ordem de R$
2.147.609,20. Nessa esteira, ao conter o crescimento das

obrigações, que vinham sendo ampliadas exponencialmente durante o período de 2010 a 2016, e, ainda, saldar
parcialmente o débito previdenciário de exercícios anteriores, acredito – sem quaisquer dúvidas – que iniciei importante, quiçá imprescindível, processo de mudança na
cultura organizacional do Município de Fundão. Isso, que
em um primeiro momento pode parecer insignificante ao
se analisar o valor total da dívida flutuante do município,
quando considerado, por outro lado: I - o pequeno lapso
temporal em que me encontrei, de forma precária, à
frente da chefia do Poder Executivo, janeiro a outubro de
2017; II - a arrecadação anual municipal; III - as aplicações mínimas constitucionais, art. 212 e 77 da Constituição da República; IV - a manutenção dos serviços públicos essenciais, revela-se medida fundamental e imprescindível aos primeiros dois anos de gestão, para se saldar
as obrigações perante à Previdência a médio e longo prazo. Sob outro prisma, não menos importante trazer à baila, que não dispunha o Município de Fundão, durante a
minha gestão, de disponibilidade bruta de caixa suficiente para saldar a totalidade de sua dívida flutuante. Em
especial os débitos, sobre os quais foram apontados os
indícios de irregularidade em questão. Na medida em
que as disponibilidades brutas de caixa deixadas pelas
gestões anteriores foram insuficientes para saldá-la por
completo. Há de se convir que não há outra maneira de
explicar o crescimento acelerado dessa obrigação, entre
os anos de 2010 e 2016, senão por meio da prática reprovável de descontos meramente contábeis, sem preocupação com os recursos financeiros para saldar a totalidade do valor empenhado. Em síntese, empenhava-se o valor global da despesa, liquidava-se em favor do credor
principal, como também em prol da autarquia previdenwww.tce.es.gov.br

ciária, olvidando-se, entretanto, a parcela referente à
contribuição de terceiros. E tal fato é verificável por meio
da singela análise da Instrução Técnica Conclusiva TC02776/2018-1, que fiz chegar também neste momento
em vossas mãos, que evidencia a real situação das contas públicas municipais, referentes ao exercício do ano de
2016, que foi acolhida em sua totalidade por esta douta
Corte de Contas: “2.7, déficit de execução orçamentária;
2.10 apuração de déficit financeiro evidenciando desequilíbrio das contas públicas; 2.11, despesas contraídas
nos últimos dois quadrimestres de mandato sem suficiente disponibilidade de caixa para pagamento”. Trocando em miúdos, restou a obrigação de gerar economia
com a execução do orçamento vigente para o recolhimento de despesas que já deveriam estar financeiramente consignadas. Logo, considerando: I - que a minha gestão se revelou em verdade, medida fundamental e imprescindível aos primeiros dois anos de gestão, para se
saldar as obrigações perante à Previdência a médio e
longo prazo; II - restou a obrigação de gerar economia
com a execução do orçamento vigente para o recolhimento de despesas que já deveriam estar financeiramente consignadas. Não se revela razoável, mesmo proporcional, a manutenção desse indício de irregularidade em
meu desfavor. Já no que toca às evidências de que a dívida ativa não está sendo objeto de cobrança administrativa e/ou judicial, em que pese também a justificativa por
mim apresentada, no sentido de que durante minha gestão assumi a chefia executiva sem qualquer transição
com o governo anterior. Visto que fui eleito para a presidência do legislativo, cujas funções são diametralmente
diversas. E se soubesse que as dívidas ativas municipais
não estavam sendo cobradas por aqueles que possuíam
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prerrogativa funcional para tanto, auditores fiscais e
procuradores jurídicos municipais, teria adotado imediatamente providencias administrativas, no sentido de punir a desídia apontada. Houve, por bem, o corpo técnico
deste egrégio Tribunal de Contas, com anuência do Ilustre representante do Ministério Público de Contas, propor a manutenção desse indicativo de irregularidade,
sob o fundamento de que “os defendentes não comprovam se existem ações judiciais em trâmite, se existem títulos em processo de protesto em cartórios ou de outras
medidas administrativas adotadas pelo município a fim
de receber os valores devidos”. Contudo, em que pese os
fundamentos para a manutenção do indício de irregularidade apontado, saliento, respeitosamente, que adotei,
em sentido diametralmente oposto à conclusão constante da Instrução Técnica Conclusiva, durante o curto período em que fiquei à frente do Executivo Municipal, medidas administrativas concretas, objetivando a cobrança
dos créditos municipais. É o que se observa, de forma inconteste, das notificações expedidas pela controladoria
municipal, dos termos de parcelamento de débitos e,
principalmente, da Listagem de Arrecadação de Receitas
que, neste momento, fiz chegar em vossas mãos. E que
comprovam que recuperei para os cofres públicos, no
exíguo lapso temporal em que exerci minha função, considerável montante. É também o que se observa da relação de execuções fiscais ativas, expedida pela procuradoria municipal, que comprovam, respeitosamente, a existência de ações judiciais em trâmite, objetivando a recuperação de créditos inscritos na dívida ativa municipal. E,
ainda, da Lei Municipal 1.092/2017, que “dispõe sobre a
autorização para concessão de parcelamento referente a
créditos não tributários específicos, e da outras provi-

dências” por mim proposta enquanto chefe do Executivo
Municipal e aprovada pela Câmara Municipal, no ano de
2017, que dinamizou, vigorosamente, a recuperação administrativa dos créditos não tributários municipais. É,
por derradeiro, o que se observa do Edital de Notificação
de Cobrança Administrativa, que também fiz chegar em
vossas mãos, neste momento, objetivando a restituição
de valores recebidos indevidamente em desfavor do erário público. Logo, diante dos fatos apresentados e comprovados por meio de robusta prova documental, também não se revela razoável, mesmo proporcional, a manutenção desse indício de irregularidade em meu desfavor. Diante de tudo isso, remetendo-me a todos os demais elementos constitutivos dos autos e confiando, ainda, nos doutos suplementos de V.exas, rogo pelo acolhimento de minha sustentação oral para o fim especial de
afastar de minha responsabilidade os indícios de irregularidades apontados pelo respeitável corpo técnico deste
egrégio Tribunal de Contas. E, em consequência, julgar
regulares as contas durante o curto período em que permaneci à frente do Poder Executivo Municipal, mesmo,
por se tratar de questão de lídima justiça! Muito obrigado! (final) O SR. CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO
CARMO - Senhor presidente, vou solicitar a juntada das
notas taquigráficas da defesa oral do defendente. Solicitar que sejam incluídos aos autos todos os documentos
que, em sustentação oral, o defendente já anunciou ter
trazido às nossas mãos, que estão com os nossos servidores da secretaria da sessão. Retirar o processo de pauta, reencaminhá-lo à área técnica e, posteriormente, ao
Ministério Público de Contas para nova análise. E, ao fim
disso tudo, proferir o nosso julgamento. (final)” 7) Após
o senhor conselheiro DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
www.tce.es.gov.br

relatar o processo TC-200/2018, que trata de Representação em face da Prefeitura Municipal de Itapemirim, votando pela improcedência, o senhor conselheiro convocado JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI se manifestou destacando a falta de capacidade gerencial do Município ao permitir que o seu único funcionário capacitado para exercer a contabilidade fosse cedido a outro município, deixando o interesse particular superar o interesse público,
motivo pelo qual votou acompanhando o entendimento
técnico e ministerial por rejeitar as razões de justificativa
e aplicar multa de R$ 3000,00. Em seguida, o senhor procurador especial de contas HERON CARLOS GOMES DE
OLIVEIRA reforçou o parecer ministerial fazendo referência à burla do concurso público, uma vez que o Município
cedeu seu único funcionário qualificado e contratou empresa terceirizada para exercer sua função. Após a discussão, o relator manteve seu voto, pois mesmo reconhecendo a falha do Município, naquele momento, a
única possibilidade seria a contratação temporária para
suprir a ausência do contador cedido a fim de que o serviço contábil não fosse interrompido, tendo sido acompanhado pelo senhor conselheiro RODRIGO COELHO DO
CARMO, no caso concreto. 8) Após o conselheiro DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER relatar o processo TC7033/2018, que trata de processo autuado com objetivo
de responsabilizar o ex prefeito do Município de Alto Rio
Novo, Sr. Edson Soares Benfica, em cumprimento ao
item 1.2 do parecer prévio TC-1581/2017, votando por
deixar de aplicar a multa do artigo 5º, inciso III. §1º e 2º
da Lei 10028/2000, o senhor conselheiro convocado
JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI questionou o relator se o parecer prévio destinado à Câmara Municipal de Alto Rio
Novo resultante da Prestação de Contas Anual que deu
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origem ao presente processo foi reformado em sede de
recurso ou foi aprovado pelo Legislativo, uma vez que, caso não tenha ocorrido tais hipóteses, a multa deveria ser
mantida. Diante das ponderações, o relator adiou o processo para análise, conforme notas taquigráficas a seguir
transcritas: “O SR. CONSELHEIRO SUBSTITUTO JOÃO
LUIZ COTTA LOVATTI – Presidente, fiquei com dúvida. Esses são aqueles processos que foram formados quando
da rejeição e emissão de parecer prévio decorrente do
art. 42. No voto, V.exa faz menção ao processo de Via Velha como paradigma. Mas, especificamente, nesse parecer prévio, destinado à Câmara Municipal de Alto Rio Novo, foi reformado posteriormente? Porque se não foi reformado, naturalmente permanece as condições que levaram à determinação da formação dos autos apartados
e consequentemente à multa. Ele só poderia ser considerado aí, no caso entenderia que ele teria perdido objeto
se, porventura, essas contas fossem aprovadas ou esse
parecer fosse reformado em sede de recurso. Entendo
que, processualmente, são situações diferentes. Um está
relacionado àquele que foi reformado e, consequentemente, há análises para fim de aplicação de multa, que
seria esse caso em particular. E numa outra circunstância
seria a manutenção do acórdão original e consequentemente a causa que deu origem a ele. E em elas permanecendo, devendo haver a aplicação da multa. O SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER – Vou adiar
esse processo para analisar. Na realidade, parece que
houve um precedente aí. No fundo é porque... inclusive,
há uma falha aqui também, que estamos identificando,
que no caso do art. 42 a lei pede para encaminhar ao Ministério Público por causa da possível existência de crime.
Essa multa aqui é uma multa mais pesada, dessa mesma

lei, é para quem descumpre os gastos com pessoal. Então, vamos analisar seu ponto de vista. Vou adiar o processo para trazer na próxima sessão, confirmando ou não
o voto aqui dado hoje.” 9) Durante a apreciação do processo TC-1078/2017, que trata de omissão da remessa no
encaminhamento da Prestação de Contas Bimestral da
Companhia de Melhoramentos e Desenvolvimento Urbano de Guarapari - CODEG, referente ao 6º bimestre e meses 13 e 14 do exercício de 2015, em que o relator, conselheiro substituto JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI votou por indeferir o pedido de prorrogação do envio da prestação de
contas e aplicação de multa de R$ 3000,00 ao responsável, o senhor conselheiro RODRIGO COELHO DO CARMO
questionou se o presente caso seria semelhante a um
processo em que proferira voto relativo ao município de
Guarapari, tendo solicitado vista dos autos para verificação, conforme notas taquigráficas a seguir transcritas: “O
SR. CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO – Fiz
um voto neste ano, obviamente, pois cheguei aqui há
quatro meses, que era excepcional em relação ao município de Guarapari com relação ao sistema. Posteriormente, tivemos apreciação de um processo muito semelhante
a este, em que foi feito um voto também com uma dilação de prazo em relação ao sistema. Só consulto o conselheiro João Luiz para eu guardar coerência com os votos
anteriores para não incorrer em decisões diferentes. Tem
relação e justificativas apresentadas na mesma direção?
O SR. CONSELHEIRO SUBSTITUTO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI – As justificativas são em relação àquele prazo de
120 dias, que foi aplicado à prefeitura e que acabou sendo estendido aos demais entes municipais. Só que, também, esses prazos se encerraram no final do ano passado. Então, permanece a condição. Tivemos nesta mesma
www.tce.es.gov.br

Câmara aquele julgamento em relação a atraso de remessa de demonstrativos contábeis, também da Prefeitura, em que conseguiu regularizar posteriormente. Não sei
se a situação da Codeg diverge tanto dos outros entes,
mas não está conseguindo manter o envio desses documentos. Tanto que está pedindo prazo de até 31 de maio
do ano que vem ainda para fazer. Então, isso... O SR.
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO – Vou solicitar vista, solicitando vênia a V.exa, do processo só para
verificar coerência dos votos que proferi anteriormente
nessa direção. Apenas para isso. O SR. CONSELHEIRO
SUBSTITUTO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI – É que não sei
dizer claramente se há coerência ou não. O SR. CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO – Perfeitamente.
Imaginava que era difícil a resposta.” – ORDEM DO DIA –
Julgamento dos 82 processos constantes da pauta, fls. 26
a 37, parte integrante da presente ata. Nada mais havendo a tratar, o senhor conselheiro DOMINGOS AUGUSTO
TAUFNER, no exercício da presidência, agradecendo à
proteção de Deus, declarou encerrada a sessão às 12 horas e 30 minutos, convocando, antes, os excelentíssimos
senhores conselheiros, senhor conselheiro substituto e
senhor procurador para a próxima sessão ordinária, a ser
realizada no dia 19 de dezembro de 2018, quarta-feira, às
10 horas. E, para constar, eu, FLÁVIA BARCELLOS COLA,
secretária-adjunta das sessões em substituição, lavrei a
presente ata, que, depois de aprovada, vai por mim assinada, bem como pelo senhor presidente, demais conselheiros e senhor procurador.
CONSELHEIRO
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
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Processo: 02173/2012-6

Processo: 02447/2014-8

Unidade gestora: Câmara Municipal de Governador Lin-

Unidade gestora: Fundo Municipal de Saúde de Iconha

denberg

Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador

Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador

Exercício: 2013

Exercício: 2011

Responsável: MARCELO LOVATI MACARINI, MONICA
MAROTO SOARES

Responsável: ALLAN ANTONIO SARNAGLIA, ALLAN FILHO DE MORAES SARNAGLIA, ANGELA MARIA ALTOE

Deliberações: Sustentação oral. Retirado de pauta

MONTOZO [JOSEDY SIMOES NUNES (OAB: 5277-ES),
MARCELO SOUZA NUNES (OAB: 9266-ES), NICOLLE BI-

Processo: 02578/2014-6

NO JUFFO RODRIGUES (OAB: 29739-ES)], GENIVALDO
PIONA, GRAZIELE MARQUES FINCO NOVENTA, JONE-

Unidade gestora: Consórcio Público Para o Desenvolvimento Sustentável da Região Sul do Espírito Santo

CI INACIO DE OLIVEIRA, JORIELSEN ALENCASTRO MO-

Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador

RELLO [JOSEDY SIMOES NUNES (OAB: 5277-ES), MARCELO SOUZA NUNES (OAB: 9266-ES), NICOLLE BINO JUFFO
RODRIGUES (OAB: 29739-ES)], LEOCIR FEHLBERG [JOSEDY SIMOES NUNES (OAB: 5277-ES), MARCELO SOUZA NUNES (OAB: 9266-ES), NICOLLE BINO JUFFO RODRIGUES (OAB: 29739-ES)], LUIZ MARCOS PERINI FIOROT,
PAULO ROBERTO LUBIANA, ROSANE RESENDE DE MORAES SARNAGLIA

Exercício: 2013
Responsável: MARCUS VINICIUS DOELINGER ASSAD [LUISA PAIVA MAGNAGO (OAB: 12455-ES), PEDRO
JOSINO CORDEIRO (OAB: 17169-ES)]
Vista: Sérgio Manoel Nader Borges (Vista - 1ª Sessão)
Deliberações: Vista concedida. Sérgio Manoel Nader
Borges.
Processo: 03489/2016-1

Deliberações: Adiado
Processo: 07140/2013-9
Unidade gestora: Câmara Municipal de Nova Venécia
Classificação: Tomada de Contas Especial Determinada
Responsável: JOSE ELIAS GAVA [EDGAR RIBEIRO DA
FONSECA (OAB: 6861-ES)]
Adiamento: 1ª Sessão
Deliberações: Adiado

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Auditoria
Exercício: 2015
Responsável: CESAR BAHIENSE ALMEIDA [ANDERSON DEPRÁ], COSTA SUL TRANSPORTES E TURISMO
LTDA [ATILIO GIRO MEZADRE (OAB: 10221-ES), CLAYTON KELLY COELHO JUNIOR, GUSTAVO CUNHA TAVARES
(OAB: 10219-ES), HENRIQUE DA CUNHA TAVARES (OAB:
www.tce.es.gov.br

10159-ES, OAB: 188810-RJ), KETCIA CRISTIANA QUINTINO ROCHA BARROS, LEONARA SÁ SANTIAGO ROVETTA,
MARCELO PEPPE DINIZ (OAB: 14928-ES), MARCOS VINICIUS MARTINS, MOEMA BANDEIRA AMARANTES, PALOMA ALVES SANTOS BOECHAT, PAULA SARTÓRIO DOS
SANTOS, SHIRLEI PEREIRA BARBOSA, SHIRLEI PEREIRA BARBOSA], DILZERLY MIRANDA MACHADO TINOCO [ANDERSON DEPRÁ], EMANUEL TRANSPORTES E TURISMO LTDA [CLAUDIA LOPES CAMPOS DE SOUZA (OAB:
13444-ES), FLAVIA FARDIM ANTUNES BRINGHENTI (OAB:
13770-ES), FREDERICO MARTINS FIGUEIREDO DE PAIVA
BRITTO, MARIANA ALBORGUETI MARTINS (OAB: 21887ES)], GEANDSON DE SOUZA BENEVIDES [ANDERSON
DEPRÁ], JULIANA ARAUJO RAMOS, SABRINA DE SOUSA PROEZA [DEARTAGNAM DE SOUZA CABRAL], SELMA
HENRIQUES DE SOUZA
Adiamento: 3ª Sessão
Deliberações: Processo retirado de pauta.
Processo: 03898/2016-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Guarapari
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
Representante: SEBASTIAO ELIAS CAMPOS JUNIOR
Responsável: EDSON FIGUEIREDO MAGALHAES [MARLILSON MACHADO SUEIRO DE CARVALHO (OAB: 9931ES)], ORLY GOMES DA SILVA [JOCILENE APARECIDA POLI (OAB: 16597-ES), MARCOS PAULO GOMES DIAS (OAB:
15044-ES), OTAVIO JUNIOR RODRIGUES POSTAY (OAB:
27952-ES)]
Terceiro interessado: CONSTRUTORA E INCORPORADORA TELAVIVE LTDA [HELTON FRANCIS MARETTO (OAB:
Terça-feira, 19 de fevereiro de 2019
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14104-ES), NATHALIA VASCONCELLOS SANT ANA (OAB:
20888-ES)]
Deliberações: Sustentação oral. Mantido em pauta
Processo: 03954/2016-1

Processo: 02561/2017-5
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de São José do
Calçado
Exercício: 2016

Classificação: Prestação de Contas Anual de Prefeito

Responsável: JOSE CARLOS DE ALMEIDA [HEVERTON DE
OLIVEIRA BRANDAO JUNIOR (OAB: 20661-ES), JOSE CARLOS NASCIF AMM (OAB: 1356-ES), LUIZ BERNARD SARDENBERG MOULIN (OAB: 12365-ES), PABLO DE ANDRADE RODRIGUES (OAB: 10300-ES), RODRIGO JOSE PINTO
AMM (OAB: 10347-ES), SILVIA CRISTINA VELOSO (OAB:
19793-ES), VICTOR BELIZARIO COUTO (OAB: 12606-ES)],
LILIANA MARIA REZENDE BULLUS [MARCELO GOMES PIMENTEL (OAB: 9144-ES)]

Apensos: 01411/2015-6, 01410/2015-1
Responsável: JOSE DE BARROS NETO [VITOR RIZZO MENECHINI (OAB: 10918-ES)]
Adiamento: 1ª Sessão
Deliberações: Adiado
Processo: 07448/2016-8
Unidade gestora: Fundo Municipal de Saúde de São José do Calçado

Deliberações: Adiado

Classificação: Prestação de Contas Anual de Prefeito

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Baixo Guandu
Exercício: 2015

Responsável: EDSON FIGUEIREDO MAGALHAES, ORLY
GOMES DA SILVA

Adiamento: 1ª Sessão
Deliberações: Sustentação oral. Retirado de pauta
Processo: 03653/2017-5

Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador

Processo: 05539/2017-6
Unidade gestora: Fundo Municipal de Saúde de São José do Calçado
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2016
Responsável: CICERO SPADAROTT BULLUS
Deliberações: Acórdão. Regular. Quitação. Recomendação. Arquivar.
Processo: 00200/2018-5
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Itapemirim
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Representação

Exercício: 2015

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Jaguaré

Representante: LUCIANO MORISCO RIBEIRO

Responsável: CICERO SPADAROTT BULLUS [MARCELO
GOMES PIMENTEL (OAB: 9144-ES)]

Classificação: Prestação de Contas Anual de Prefeito

Adiamento: 1ª Sessão

Responsável: LUCIANO DE PAIVA ALVES, THIAGO PECANHA LOPES

Responsável: ROGERIO FEITANI, RUBERCI CASAGRANDE

Deliberações: Sustentação oral. Retirado de pauta
Processo: 02533/2017-3

Exercício: 2016

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Guarapari

Deliberações: Acórdão. Conhecer parcialmente. Revelia
de Thiago Peçanha Lopes. Improcedência. Acolher alegações de defesa. Arquivar. Por maioria, nos termos do
voto do relator. Vencido o cons. João Luiz que acompanhou a área técnica por rejeitar as justificativas e aplicar
multa de R$ 3.000,00.

Classificação: Prestação de Contas Anual de Prefeito

Processo: 06204/2018-4

Deliberações: Processo retirado de pauta.

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Ponto Belo
Classificação: Prestação de Contas Anual de Prefeito
Exercício: 2016
Responsável: SERGIO MURILO MOREIRA COELHO
Deliberações: Sustentação oral. Retirado de pauta

Processo: 05135/2017-7

Exercício: 2016
Apensos: 04529/2016-2
www.tce.es.gov.br

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Santa Leopoldina
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Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Auditoria
Responsável: VALDEMAR LUIZ HORBELT COUTINHO

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Santa Maria de
Jetibá

Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Representação

Adiamento: 1ª Sessão

Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Auditoria

Deliberações: Acórdão. Recomendação. Arquivar.

Exercício: 2008

Representante: Unidade Técnica do TCEES (SecexMunicipios)

Processo: 07033/2018-7

Responsável: HILARIO ROEPKE [LUIZ AUGUSTO MILL
(OAB: 4712-ES)]

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Alto Rio Novo

Adiamento: 2ª Sessão

Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Auditoria

Deliberações: Adiado

Exercício: 2012
Responsável: EDSON SOARES BENFICA
Deliberações: Adiado
Processo: 08387/2018-3

Processo: 03486/2009-3
Unidade gestora: Câmara Municipal de Pinheiros
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Auditoria

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy

Exercício: 2008

Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Representação

Responsável: ANTONIO ELPIDIO DE SOUZA GAGNO

Representante: JACIRO MARVILA BATISTA
Responsável: AGR CONSTRUCOES EIRELI, BARBARA PEDRINI LORENCONI, DANIELA SICKERT BARCELOS, DIOGO WAGNER, MIGUEL ANGELO LIMA QUALHANO
Deliberações: Decisão. Conhecer parcialmente - Indeferir cautelar - tramitar em rito ordinário - notificação 10
dias
Total: 17 processos
CONSELHEIRO
SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Processo: 01162/2009-6

Interessado: CAMARA PINHEIROS
Deliberações: Adiado

Responsável: BAIA TURISMO LTDA, DENILSON PAIZANTE DA SILVA, G. O. TRANSPORTES LTDA, MAURICIO ALVES DOS SANTOS [TARCISIO CASSA MONTEIRO], N.V TURISMO E TRANSPORTE LTDA, WILSON CAMPOS JUNIOR
Adiamento: 1ª Sessão
Deliberações: Adiado
Processo: 03885/2015-4
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de João Neiva
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2014
Interessado: PREFEITURA JOAO NEIVA
Responsável: ROMERO GOBBO FIGUEREDO
Deliberações: Adiado

Processo: 02647/2014-3
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Irupi
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2013
Interessado: PREFEITURA IRUPI
Responsável: CARLOS HENRIQUE EMERICK STORCK [ANA MARIA MORENO NUNES (OAB: 23818-ES, OAB:
135411-MG), CARLA VICENTE PEREIRA (OAB: 22006-ES)]
Deliberações: Adiado
Processo: 11236/2014-3
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Mantenópolis
www.tce.es.gov.br

Processo: 06881/2016-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Vila Valério
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2015
Responsável: LUIZMAR MIELKE
Deliberações: Adiado
Processo: 02957/2017-1
Unidade gestora: Secretaria Municipal de Educação de
São Mateus
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
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Exercício: 2016

senvolvimento do Ensino Fundamental de São Gabriel da

Responsável: JOSE ROBERTO GONCALVES DE ABREU,
ZENILZA APARECIDA BARROS PAULI

Palha
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador

Deliberações: Adiado

Unidade gestora: Câmara Municipal de Bom Jesus do
Norte

Exercício: 2016

Classificação: Tomada de Contas Especial Convertida

Responsável: NIVALDO COMETTI, SANDRO VAGNO
BASTO

Apensos: 04181/2008-6, 03403/2008-2, 02826/2008-2,
02579/2008-6

Deliberações: Adiado

Responsável: FERNANDO CARVALHO DE OLIVEIRA

Processo: 05126/2017-8
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Conceição da
Barra

Processo: 07096/2017-4

Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2016

Unidade gestora: Superintendência Regional de Saúde

Responsável: ADELIA AUGUSTA DE MATTOS PEREIRA
MARCHIORI, JORGE DUFFLES ANDRADE DONATI

de Cachoeiro de Itapemirim

Deliberações: Adiado

Exercício: 2016

Processo: 05138/2017-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Ibiraçu

Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador

Deliberações: Adiado
Processo: 04855/2018-1

Exercício: 2016

Unidade gestora: Fundo Estadual de Habitação de Inte-

Responsável: EDUARDO MAROZZI ZANOTTI

resse Social

Deliberações: Adiado

Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador

Processo: 05171/2017-3

Deliberações: Acórdão. Irregular. Multa R$ 3.000,00.
Ressarcimento 870,76 VRTE. Reconhecer prescrição. Arquivar.
Processo: 03015/2009-2
Unidade gestora: Câmara Municipal de Fundão

Responsável: MICHELINE DO NASCIMENTO PITANGA

Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador

Processo: 03553/2008-3

Exercício: 2017

Classificação: Tomada de Contas Especial Convertida
Denunciante: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Responsável: ANDRE LUIZ RANGEL RIBEIRO, OZAIR RIBEIRO
Deliberações: Acórdão. Irregular para Odair Ribeiro. Ressarcimento do espólio de 8988,48 VRTE. Reconhecer
prescrição. Arquivar.
Processo: 09614/2015-1

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Piúma

Responsável: JOAO CARLOS COSER, RODNEY ROCHA

Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador

MIRANDA

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Guarapari

Exercício: 2016

Deliberações: Adiado

Classificação: Prestação de Contas Bimestral

Responsável: SAMUEL ZUQUI
Deliberações: Adiado
Processo: 06024/2017-8
Unidade gestora: Fundo Municipal de Manutenção e De-

Total: 13 processos
CONSELHEIRO
RODRIGO COELHO DO CARMO

www.tce.es.gov.br

Exercício: 1º bimestre de 2015
Interessado: PREFEITURA GUARAPARI
Responsável: EDSON FIGUEIREDO MAGALHAES, ORLY
GOMES DA SILVA
Deliberações: Acórdão. Arquivar. Por maioria, nos terTerça-feira, 19 de fevereiro de 2019
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mos do voto do relator. Vencido o cons João Luiz, que
votou pela aplicação de multa de R$ 3000,00 p/ Orly Gomes pelo atraso no envio da prestação de contas.
Processo: 04892/2016-4
Unidade gestora: Câmara Municipal de Bom Jesus do
Norte

Exercício: 2016

cipios)

Interessado: CAMILO COELHO DA SILVA, JOAO BATISTA
ALVES LINHARES

Responsável: ALENCAR MARIM, FABIO BASTIANELLE

Adiamento: 3ª Sessão

NAN CESAR GODOY DA COSTA

Deliberações: Vista concedida. Domingos Augusto Taufner.

Deliberações: Decisão. Reconhecer ilegimidade dos srs.

Processo: 02789/2017-4

zões de justificativas dos srs. Fábio Bastianelle e Ronan

Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2015
Responsável: AQUILES ZANON DELLATORRE [WANTUIL
CARLOS SIMON], JOAO BATISTA ALVES LINHARES
Adiamento: 2ª Sessão
Deliberações: Vista concedida. Domingos Augusto Taufner.
Processo: 07116/2016-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Bom Jesus do
Norte
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Barra de São
Francisco
Responsável: ALENCAR MARIM, JONCICLE HONORIO,
MILTON MENDONCA FILHO, ORLANDO AMARO HARTVIG, PATRIC MANHAES DE ALMEIDA
Deliberações: Decisão. Homologar plano de ação. Dar ciência ao conrole interno para monitoramento.
Processo: 04076/2017-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Bom Jesus do
Norte

Responsável: UBALDO MARTINS DE SOUZA

Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Auditoria

Adiamento: 2ª Sessão

Exercício: 2017

Deliberações: Acórdão. Irregular sem efeitos para fins de
inelegibilidade. Multa R$ 3000,00. Determinação. Instaurar TCE 15 dias. Após trânsito em julgado, encaminhar parecer prévio à Câmara. Arquivar.

Responsável: MARCOS ANTONIO TEIXEIRA DE SOUZA

Unidade gestora: Câmara Municipal de Bom Jesus do
Norte
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador

Luciano Henrique Sordine e Alencar Amorim.Rejeitar raCésar Godoy da Cruz. Notificação para recolhimento do
débito.
Processo: 03561/2018-5

Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Auditoria

Exercício: 2015

Processo: 02516/2017-1

DA SILVA, LUCIANO HENRIQUE SORDINE PEREIRA, RO-

Deliberações: Decisão. Citação. Notificação.
Processo: 06874/2017-8
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Barra de São
Francisco
Classificação: Tomada de Contas Especial Convertida
Representante: Unidade Técnica do TCEES (SecexMuniwww.tce.es.gov.br

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Fundão
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2017
Responsável: ELEAZAR FERREIRA LOPES, JOILSON ROCHA NUNES
Deliberações: Sustentação oral. Retirado de pauta
Processo: 03666/2018-1
Unidade gestora: Fundo de Proteção e Defesa Civil do Estado do Espírito Santo
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2017
Responsável: CARLOS MARCELO D ISEP COSTA
Deliberações: Acórdão. Regular. Quitação. Arquivar.
Processo: 03995/2018-5
Unidade gestora: Câmara Municipal de São Mateus
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Represen-
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tação
Representante: MAURICIO DE JESUS
Responsável: AUDA ZORDAN DOS SANTOS, CARLOS ALBERTO GOMES ALVES, DARCILIA TOZE AGUIAR, EDIVANILTON OLIVEIRA BONIFACIO, RICHARD DA SILVA SOARES
Deliberações: Adiado
Total: 12 processos
CONSELHEIRO SUBSTITUTO
JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Processo: 01078/2017-5
Unidade gestora: Companhia de Melhoramentos e Desenvolvimento Urbano de Guarapari
Classificação: Prestação de Contas Bimestral
Exercício: 2015
Responsável: ALEXANDRE DE MELLO CORREA BARRETO, ANTONIO STEIN NETO, WATSON DE ARAUJO MONTEIRO
Deliberações: Vista concedida. Rodrigo Coelho do Carmo.
Processo: 07579/2017-4
Unidade gestora: Serviço Autônomo de Água e Esgoto
de Aracruz
Classificação: Tomada de Contas Especial Instaurada
Interessado: Gestor da UG (Serviço Autônomo de Água e
Esgoto de Aracruz, ELIAS ANTONIO COELHO MAROCHIO)

Responsável: ARACRUZ SERVICOS LTDA, JOSIMERY DE
OLIVEIRA BATISTA [EDIMAR MOLINARI (OAB: 14655-ES),
FLAVIA SPINASSE FRIGINI (OAB: 17452-ES), NILSON FRIGINI (OAB: 3003-ES)], ROBSON LOPES FRACALOSSI

Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: IONE DE FATIMA CHAVES, IONE DE FATIMA
CHAVES
Deliberações: Decisão. Sobrestar. Devolver à origem.

Deliberações: Adiado
Processo: 06723/2010-5
Unidade gestora: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: ARLENE DE SOUZA
Deliberações: Decisão. Regularidade da revisão. Tornando parcialmente insubsistente a Decisão anterior.
Processo: 06839/2010-9
Unidade gestora: Secretaria de Estado da Justiça
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Admissão

Processo: 05964/2013-2
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores
do Estado do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: MARIA DE LOURDES GUIMARAES DOS SANTOS, MARIA DE LOURDES GUIMARAES DOS SANTOS
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 07495/2013-8
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores
do Estado do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria

Interessado: MAXIMO DA SILVA OLIVEIRA

Interessado: JOANA MARIANO DE OLIVEIRA, JOANA MARIANO DE OLIVEIRA

Deliberações: Decisão. Registro.

Deliberações: Decisão. Registro.

Processo: 04078/2011-1

Processo: 00840/2015-1

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

Unidade gestora: Instituto de Previdência de Vila Velha

Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria

Interessado: LUIZ FERNANDO NOVAES

Interessado: IRAIDES DE SOUZA ANTUNES

Deliberações: Decisão. Registro.

Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 06212/2011-1
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores
do Estado do Espírito Santo
www.tce.es.gov.br

Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria

Processo: 02326/2015-1
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores
Públicos Municipais de Mimoso do Sul
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Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: REGINA CELIA FABER CUNHA

Interessado: ANA VITORIA DA SILVA CARDOSO, ROSILEIDE MARIA DA SILVA CARDOSO

Deliberações: Decisão. Registro.

Deliberações: Decisão. Registro.

Processo: 10081/2015-1
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores
do Estado do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Pensão
Interessado: IRACEMA BARBOSA LEMOS
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 11980/2015-1
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores
do Estado do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: ERNESTO DE MORAES MUZZI
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 12396/2015-8
Unidade gestora: Instituto de Previdência de Vila Velha
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: DANUZIA LUCAS PACHECO , DANUZIA LUCAS RODRIGUES
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 13563/2015-1
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores
do Estado do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Pensão
Apensos: 09092/2010-2

Processo: 08686/2016-1
Unidade gestora: Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Viana
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: NILDA PEREIRA DOS SANTOS
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 10385/2016-4
Unidade gestora: Instituto de Previdência e Assistência
dos Servidores do Município de Linhares
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Pensão
Apensos: 00371/2006-4
Interessado: NORINA BORGES MIRANDA
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 00014/2017-3

Interessado: DEJANIR BARBOZA FERNANDES
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 00091/2017-9
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores
do Estado do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: JOAO ANSELMO MOLINO
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 00096/2017-1
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores
do Estado do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: SUEDA SILVA TOSCANO
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 00105/2017-7
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores
do Estado do Espírito Santo

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

Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria

Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Reserva

Deliberações: Decisão. Registro.

Interessado: JOSE AUGUSTO DA SILVA
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 00063/2017-7

Interessado: LUZIA LOPES DA SILVA

Processo: 00141/2017-3
Unidade gestora: Instituto de Previdência e Assistência
dos Servidores do Município de Alegre

Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores
Públicos Municipais de Mimoso do Sul

Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Pensão

Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria

Deliberações: Decisão. Registro.
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Interessado: LUZIA DE CASSIA MENDES OLIVEIRA
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Processo: 00144/2017-7
Unidade gestora: Instituto de Previdência e Assistência
dos Servidores do Município de Alegre
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Pensão
Interessado: ELIANE APARECIDA DA SILVA SAPAVINE
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 00187/2017-5

do Estado do Espírito Santo

Apensos: 01034/2017-2

Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Reserva

Interessado: CARLOS GECIMAR CALDEIRA

Interessado: AMARILDO OLIVEIRA DE SOUZA

Deliberações: Decisão. Registro.

Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 00972/2017-1
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores
do Estado do Espírito Santo

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

Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria

Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria

Deliberações: Decisão. Registro.

Interessado: ALTAMIRANDO MACEDO GUIMARAES
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 00247/2017-3

Interessado: DILENE MARIA FERREIRA

Processo: 00983/2017-9
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores
do Estado do Espírito Santo

Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores
do Município de Guarapari - Es

Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Reserva

Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria

Deliberações: Decisão. Registro.

Interessado: LAURA MARQUES MARCHESI
Deliberações: Decisão. Sobrestar. Devolver à origem.

Interessado: LUIZ CARLOS BAPTISTA

Processo: 00996/2017-6

Processo: 01053/2017-5
Unidade gestora: Instituto de Previdência e Assistência
dos Servidores do Município de Linhares
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Pensão
Apensos: 05823/2011-4
Interessado: MARIA DE DEUS SANTOS
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 01179/2017-2
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores
do Estado do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: SONIA MARIA GRASSE DA COSTA
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 01195/2017-1

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

Unidade gestora: Instituto de Previdência de Vila Velha

Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores
do Município de Guarapari - Es

Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria

Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria

Interessado: MARIA DA PENHA SANTANA

Interessado: ANTONIO SABINO FILHO

Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria

Deliberações: Decisão. Registro.

Deliberações: Decisão. Registro.

Processo: 00255/2017-8

Interessado: ANA REGINA RIBEIRO OLIVEIRA
Deliberações: Decisão. Sobrestar. Devolver à origem.
Processo: 00917/2017-1
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores

Processo: 01033/2017-8

Processo: 01213/2017-6

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

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

Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Reforma

Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
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Interessado: ENES CASTILHO CUNHA
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 01567/2017-1
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: SEBASTIAO LUIZ CASTRO

Processo: 01907/2018-8
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: REGINA CELIA LOBO BOSSANEL
Deliberações: Decisão. Registro.
Total: 40 processos

Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 01572/2017-1
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: MARIA DAS GRACAS SOARES AYUB
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 06235/2017-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Nova Venécia
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Admissão
Interessado: SERGIO LUIZ FERREIRA DE SOUZA
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 01626/2018-2
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: MARISTELA ROSA BERNARDO
Deliberações: Decisão. Registro.

Total geral: 82 processos

SESSÃO: 43ª SESSÃO ORDINÁRIA DA SEGUNDA
CÂMARA - 19/12/2018
Aos dezenove dias do mês de dezembro do ano de dois
mil e dezoito, às dez horas, na Sala das Sessões “FRANCISCO LACERDA DE AGUIAR”, o senhor presidente da
Segunda Câmara, conselheiro SÉRGIO MANOEL NADER
BORGES, invocando a proteção de Deus, declarou aberta a 43ª Sessão Ordinária do colegiado do corrente
exercício. Integrando a Câmara estiveram presentes os
senhores conselheiros SÉRGIO MANOEL NADER BORGES e RODRIGO COELHO DO CARMO. Presentes, ainda,
o senhor conselheiro substituto JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI, o Ministério Público junto a este Tribunal, na
pessoa do senhor LUIS HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA, procurador especial de contas em substituição ao
procurador-geral; e LUCIRLENE SANTOS RIBAS, secretária-adjunta das sessões. O senhor presidente, conselheiro SÉRGIO MANOEL NADER BORGES, submeteu à

www.tce.es.gov.br

Câmara, para discussão e votação, nos termos dos artigos 72, inciso II e parágrafo único, e 73, inciso I, do Regimento Interno deste Tribunal, a ata da 42ª Sessão Ordinária de 2018 do colegiado, antecipadamente encaminhada pela secretária-adjunta das sessões, por meio
eletrônico, aos senhores conselheiros, conselheiro
substituto e procurador; sendo aprovada à unanimidade. – COMUNICAÇÕES E REGISTROS DO COLEGIADO –
O senhor conselheiro RODRIGO COELHO DO CARMO
agradeceu o acolhimento que teve nesta Corte de Contas desde a sua chegada, tendo os senhores conselheiros DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER e SÉRGIO MANOEL
NADER BORGES manifestado satisfação em recebê-lo,
tudo conforme notas taquigráficas a seguir transcritas:
“O SR. CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO –
Sr. presidente, para registrar, gostaria de ter feito ontem em sessão plenária, mas como era extenso e deixei
para o final, e acabou que ao final, pelo cansaço, deixei
de fazer. Mas, como este ano estamos na última sessão
e é a primeira fração de ano que participo com todos
vocês, queria agradecer muito o acolhimento que tive
nesta Casa, neste ano, na minha chegada, a todos os
conselheiros. Quero deixar o meu agradecimento ao
Ministério Público de Contas; deixar registrado o agradecimento a todos os servidores desta Casa que nos
acolheram muito bem, tanto a mim quanto a todas as
pessoas que compõe o meu gabinete. Não poderia finalizar o ano sem deixar aqui o registro do meu agradecimento. Já passei por alguns lugares profissionalmente,
mas em nenhum lugar tive um acolhimento como aqui
neste Tribunal, e eu precisava, por honestidade com essa generosa acolhida, de fazer esse registro. Então,
agradeço. Muito obrigado, sr. Presidente! Fica o regisTerça-feira, 19 de fevereiro de 2019
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tro do nosso agradecimento pela acolhida. O SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER – Sr. presidente, registro e complemento as palavras do conselheiro. Foi com grande satisfação que recebemos nesta
Casa o conselheiro Rodrigo Coelho, e desejamos que
não tenha frações assim agora por muitos anos, aqui,
em conjunto, fazendo um bom trabalho. O SR. PRESIDENTE, CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES – Farei das palavras dos senhores as minhas. Quero agradecer ao Ministério Público de Contas, a todos
os conselheiros, a todos os assessores dos nossos gabinetes, à Lu e toda a equipe da Secretaria das Sessões
que nos dão suporte, à Regina, aos advogados, aos servidores. Agradeço! Dizer ao conselheiro Rodrigo Coelho
que todos os anos temos uma benção especial, e este
ano foi V. Exa., com sua tranquilidade, seu bom trato,
sua competência, que vieram somar ao trabalho que
está sendo feito neste Tribunal de procurar sempre a
verdade real em tratar todos com urbanidade. Agradecer a Deus por isso tudo, solicitar em oração que todos
tenham um Natal santo, com a paz de Cristo, e que em
2019 possamos produzir muito mais, acertando muito
mais, buscando sempre a verdade real que é o nosso
objetivo, aqui no Tribunal de Contas. (Final)” – APRECIAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES E URGENTES - Nos
termos do artigo 101, § 1º, do Regimento Interno deste
Tribunal, o senhor conselheiro RODRIGO COELHO DO
CARMO incluiu em pauta o processo TC-.3862/2018,
que trata de Representação em face da Prefeitura Municipal de Marataízes, em que sua excelência proferiu
voto por conhecer, indeferir a medida cautelar pleiteada, determinar a abertura de Tomada de Contas Especial, arquivando-se os autos, tendo sido acompanhado,

à unanimidade, pelo colegiado. – OCORRÊNCIAS – 1)
Após a fase de devolução dos processos com pedido de
vista, o senhor presidente, conselheiro SÉRGIO MANOEL NADER BORGES, inverteu a ordem da pauta, em razão de sustentação oral solicitada, passando à leitura
do relatório do processo TC-11236/2014, que trata de
Representação em face da Prefeitura Municipal de
Mantenópolis, concedendo, em seguida, a palavra ao
Dr. Carlos Estevan Fiorot Malacarne, representando o
Sr. Maurício Alves dos Santos, que proferiu sustentação
oral. Devolvida a palavra ao relator, sua excelência retirou o processo de pauta e determinou a juntada das
notas taquigráficas e dos documentos trazidos pelo defendente com o posterior encaminhamento dos autos
ao gabinete, tudo conforme notas taquigráficas a seguir transcritas: “O SR. CARLOS ESTEVAN FIOROT MALACARNE – Senhores conselheiros, senhor conselheiro
relator, representante do Ministério Público Especial de
Contas, demais presentes, um bom dia a todos! Dentre
as irregularidades mantidas, trataremos aqui a responsabilidade do sr. Maurício Alves dos Santos. A primeira
irregularidade mantida foi a contratação do serviço de
transporte escolar sem a adequada previsão orçamentária. Salientou o autor da ITC que, conforme apontada
pela representação e confirmada pela ITI-1058/2016, a
Administração Pública do município de Mantenópolis
iniciou um processo administrativo para a contratação
de transporte escolar sem que houvesse a adequada
previsão orçamentária. Senhores conselheiros, equivoca-se tanto os representantes, bem como o autor da ITC
ao manter, pois no processo administrativo – que já
consta anexado aos autos e agora vamos juntar também algumas peças – a informação de dotação orçawww.tce.es.gov.br

mentária realizada por meio de um despacho do contador, como também o despacho do secretário de finanças informando que há previsão de disponibilidade financeira para a referida despesa. Importante frisar que
o autor da ITC, na intenção de manter a irregularidade
apontada, mencionou trechos do jurista Joel de Menezes Niebuhr sem fazer constar qual era o real entendimento dele, qual seja, que a administração não precisa
dispor, à época da licitação, do montante necessário
para arcar com o contrato; precisa apenas indicar que
há previsões no orçamento para realizar os pagamentos futuros. Diante do exposto, fica claro que há, dentro
dos autos do processo administrativo, o despacho informando a dotação orçamentária, bem como o despacho da Secretaria de Finanças informando que há a
previsão de disponibilidade financeira. Requeremos,
assim, que seja afastada a pretensa irregularidade. Sobre a segunda irregularidade imposta ao defendente,
ela trata sobre o superfaturamento causado pela execução dos serviços com utilização de veículo, cujo valor
de quilometragem a ser pago é inferior ao contratado.
O que ocorreu nessa situação? Os representantes, ao
fazerem inspeção das rotas, verificaram que, em algumas, o Município estava pagando e contratando vans
enquanto que o serviço estava sendo executado por
Kombis. Contudo, é interessante mencionar que, em relação aos roteiros que estão sendo questionados, os veículos são considerados até como micro-ônibus, conforme podemos ver na documentação anexa aos autos, às
folhas 109/124, eis que a capacidade para locação é de
12 a 15 pessoas. Com a intenção de corroborar com esses argumentos que foram feitos, foi solicitado à Superintendência Regional de Educação, que enviou para o
Terça-feira, 19 de fevereiro de 2019
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município de Mantenópolis um ofício esclarecendo que
para efeito da portaria nº 067, de 17 de março de 2014,
o veículo Kombi que transporta de dez a quinze estudantes é considerado como van. Assim, justificando esses itens de que por ter a rota sido realizada por uma
Kombi, mas que tinha capacidade de 12 a 15 lugares, e
pelo que foi considerado pela Superintendência ela pode ser paga como van, entendemos que deve ser afastada essa irregularidade, bem como o ressarcimento
pretendido. O terceiro item mantido em relação ao defendente foi um superfaturamento gerado por pagamentos de quilometragens não percorridos pelas transportadoras. Após a inspeção que foi realizada nas rotas, verificou-se que em três delas havia uma compensação, ou seja, no momento em que o ônibus passava
levando os alunos do matutino ele ia recolhendo o vespertino. A empresa responsável por essas rotas ciente
da manutenção da ITC realizou o ressarcimento do valor pretendido, que calcularam com base no atualizado
de R$ 1.742,46, correspondente a 532,44 VRTE, conforme documento de arrecadação que ora anexamos aos
autos. Diante disso, senhores conselheiros, senhor relator, requeremos a juntada dos memoriais pugnando
pelo não acolhimento das conclusões da ITC e do acompanhamento do Ministério Público de Contas em desfavor do sr. Maurício Alves dos Santos, encaminhando os
autos para a equipe de auditoria para que seja feita reanálise em razão das justificativas e dos documentos
que aqui apresentamos. E, em razão do ressarcimento
realizado pela empresa, opinamos pela não conversão
de tomada de contas especial, como é requerido pela
ITC, em razão do ressarcimento e dos documentos que
comprovam que não houve mais e não há prejuízo ao

erário. Bom dia e muito obrigado! O SR. PRESIDENTE,
CONSELHEIRO RELATOR SÉRGIO MANOEL NADER BORGES – Agradeço ao Dr. Carlos e autorizo a juntada das
notas taquigráficas e eventuais documentos. Vou retirar o processo de pauta. (Final)” 2) Após o senhor conselheiro SÉRGIO MANOEL NADER BORGES relatar o
processo TC-5126/2017, que trata de Prestação de
Contas Anual da Prefeitura Municipal de Conceição da
Barra, exercício de 2016, o senhor conselheiro DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER propôs retificação no voto
uma vez que foi acordado em Plenário que somente as
prestações de contas irregulares seriam encaminhadas
na forma de parecer para o Legislativo, tendo o relator
acolhido a sugestão e estendido aos processos TC5138/2017 e TC-5171/2017. 3) O senhor conselheiro
RODRIGO COELHO DO CARMO devolveu de vistas o
processo TC-1078/2017, que trata de Prestação de
Contas Bimestral da CODEG, acompanhando o relator e
destacando o caráter pedagógico da decisão, conforme
notas taquigráficas a seguir transcritas: “O SR. CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO – Sr. presidente,
estou devolvendo os autos ao conselheiro João Luiz
Cotta Lovatti, acompanhando-o. Pedi vista porque tínhamos concedido ao município de Guarapari, de uma
maneira muito especial, excepcional, a possibilidade de
envio de prestações de contas bimestrais, atualização
de seu sistema, mas entendo que, pelo exercício, o voto
do conselheiro João Luiz torna-se um voto pedagógico
para demonstrar necessidade de regularização do envio das contas de maneira regular por conta do órgão.
Desse modo, irei acompanhar o conselheiro João Luiz
Cotta Lovatti. (Final)” 4) Antes de encerrar a sessão, o
senhor presidente, SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
www.tce.es.gov.br

desejou a todos um feliz Natal e agradeceu aos servidores do Tribunal de Contas pelos serviços prestados este
ano. – ORDEM DO DIA – Julgamento dos 96 processos
constantes da pauta, fls. 07 a 20, parte integrante da
presente ata. Nada mais havendo a tratar, o senhor
presidente, conselheiro SÉRGIO MANOEL NADER BORGES, agradecendo à proteção de Deus, declarou encerrada a sessão às 11 horas e 50 minutos, convocando,
antes, os excelentíssimos senhores conselheiros, senhor conselheiro substituto e senhor procurador para a
próxima sessão ordinária, a ser realizada no dia 30 de
janeiro de 2019, quarta-feira, às 10 horas. E, para constar, eu, LUCIRLENE SANTOS RIBAS, secretária-adjunta
das sessões, lavrei a presente ata, que, depois de aprovada, vai por mim assinada, bem como pelo senhor
presidente, demais conselheiros e senhor procurador.
CONSELHEIRO
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Processo: 02173/2012-6
Unidade gestora: Câmara Municipal de Governador
Lindenberg
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2011
Responsável: ALLAN ANTONIO SARNAGLIA, ALLAN FILHO DE MORAES SARNAGLIA, ANGELA MARIA ALTOE
MONTOZO [JOSEDY SIMOES NUNES (OAB: 5277-ES),
MARCELO SOUZA NUNES (OAB: 9266-ES), NICOLLE BINO JUFFO RODRIGUES (OAB: 29739-ES)], GENIVALDO
PIONA, GRAZIELE MARQUES FINCO NOVENTA, JONECI INACIO DE OLIVEIRA, JORIELSEN ALENCASTRO MO-
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RELLO [JOSEDY SIMOES NUNES (OAB: 5277-ES), MARCELO SOUZA NUNES (OAB: 9266-ES), NICOLLE BINO
JUFFO RODRIGUES (OAB: 29739-ES)], LEOCIR FEHLBERG [JOSEDY SIMOES NUNES (OAB: 5277-ES), MARCELO SOUZA NUNES (OAB: 9266-ES), NICOLLE BINO JUFFO RODRIGUES (OAB: 29739-ES)], LUIZ MARCOS PERINI FIOROT, PAULO ROBERTO LUBIANA, ROSANE RESENDE DE MORAES SARNAGLIA
Adiamento: 1ª Sessão
Deliberações: Processo retirado de pauta.
Processo: 07140/2013-9
Unidade gestora: Câmara Municipal de Nova Venécia
Classificação: Tomada de Contas Especial Determinada
Responsável: JOSE ELIAS GAVA [EDGAR RIBEIRO DA
FONSECA (OAB: 6861-ES)]
Adiamento: 2ª Sessão
Deliberações: Vista concedida. Rodrigo Coelho do Carmo.
Processo: 02578/2014-6
Unidade gestora: Consórcio Público Para o Desenvolvimento Sustentável da Região Sul do Espírito Santo
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2013
Responsável: MARCUS VINICIUS DOELINGER ASSAD [LUISA PAIVA MAGNAGO (OAB: 12455-ES), PEDRO
JOSINO CORDEIRO (OAB: 17169-ES)]

3000,00. Determinações. Arquivar.
Processo: 03898/2016-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Guarapari
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
Representante: SEBASTIAO ELIAS CAMPOS JUNIOR
Responsável: EDSON FIGUEIREDO MAGALHAES [MARLILSON MACHADO SUEIRO DE CARVALHO (OAB: 9931ES)], ORLY GOMES DA SILVA [JOCILENE APARECIDA
POLI (OAB: 16597-ES), MARCOS PAULO GOMES DIAS
(OAB: 15044-ES), OTAVIO JUNIOR RODRIGUES POSTAY
(OAB: 27952-ES)]
Terceiro interessado: CONSTRUTORA E INCORPORADORA TELAVIVE LTDA [HELTON FRANCIS MARETTO (OAB:
14104-ES), NATHALIA VASCONCELLOS SANT ANA (OAB:
20888-ES)]
Deliberações: Acórdão. Procedência parcial. Rejeitar
razões de Edson Figueiredo. Multa R$ 3000,00. Rejeitar parcialmente razões de Orly Gomes, deixando de
aplicar multa. Determinação. Arquivar. Absteve-se de
votar, por suspeição, o cons. Sérgio Borges, sem divergência.
Processo: 03954/2016-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Baixo Guandu
Classificação: Prestação de Contas Anual de Prefeito

MENECHINI (OAB: 10918-ES)]
Adiamento: 2ª Sessão
Deliberações: Parecer Prévio. Aprovação com ressalva.
Determinações. Recomendação. Arquivar.
Processo: 05107/2017-5
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Baixo Guandu
Classificação: Prestação de Contas Anual de Prefeito
Exercício: 2016
Responsável: JOSE DE BARROS NETO
Deliberações: Processo retirado de pauta.
Processo: 05135/2017-7
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Guarapari
Classificação: Prestação de Contas Anual de Prefeito
Exercício: 2016
Apensos: 04529/2016-2
Responsável: EDSON FIGUEIREDO MAGALHAES, ORLY
GOMES DA SILVA
Adiamento: 1ª Sessão
Deliberações: Parecer Prévio. Rejeição. Determinação.
Arquivar. Absteve-se de votar, por suspeição, o cons.
Sérgio Borges, sem divergência.
Processo: 07033/2018-7

Exercício: 2015

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Alto Rio Novo

Vista: Sérgio Manoel Nader Borges (Vista - 2ª Sessão)

Apensos: 01411/2015-6, 01410/2015-1

Deliberações: Acórdão. Devolvido. Irregular. Multa R$

Responsável: JOSE DE BARROS NETO [VITOR RIZZO

Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Auditoria

www.tce.es.gov.br
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Exercício: 2012

CONSELHEIRO

Responsável: EDSON SOARES BENFICA
Adiamento: 1ª Sessão
Deliberações: Acórdão. Deixar de aplicar multa. Dar ciência ao relator da PCA. Arquivar.

SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Processo: 01162/2009-6

Processo: 07122/2018-1

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Santa Maria
de Jetibá

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Presidente
Kennedy

Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Auditoria

Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Representação

Exercício: 2008

Representante: JACIRO MARVILA BATISTA
Responsável: AMANDA QUINTA RANGEL, BRUNO ROBERTO DE CARVALHO GOMES, MIGUEL ANGELO LIMA
QUALHANO
Deliberações: Acórdão. Conhecer. Indeferir cautelar.
Improcedência. Recomendação. Arquivar.
Processo: 09076/2018-9
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Santa Leopoldina

Responsável: HILARIO ROEPKE [LUIZ AUGUSTO MILL
(OAB: 4712-ES)]
Adiamento: 3ª Sessão
Deliberações: Acórdão. Reconhecer prescrição. Extinguir processo sem resolução do mérito. Arquivar.
Processo: 03486/2009-3
Unidade gestora: Câmara Municipal de Pinheiros
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Auditoria
Exercício: 2008

Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Representação

Interessado: CAMARA PINHEIROS

Representante: TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA [MAYTE THEBALDI PAIVA (OAB: 17495-ES), WANDERLEY ROMANO DONADEL (OAB: 18703-GO, OAB: 78870-MG)]

Adiamento: 1ª Sessão

Responsável: ANTONIO ELPIDIO DE SOUZA GAGNO

Deliberações: Acórdão. Conhecer. Improcedência. Arquivar.

Deliberações: Acórdão. Reconhecer prescrição, extinguindo com resolução do mérito as irregularidades
sem dano. Extinguir sem resolução do mérito as irregularidades passíveis de dano. Arquivar.

Total: 10 processos

Processo: 02647/2014-3

www.tce.es.gov.br

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Irupi
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2013
Interessado: PREFEITURA IRUPI
Responsável: CARLOS HENRIQUE EMERICK STORCK [ANA MARIA MORENO NUNES (OAB: 23818-ES,
OAB: 135411-MG), CARLA VICENTE PEREIRA (OAB:
22006-ES)]
Adiamento: 1ª Sessão
Deliberações: Acórdão. Irregular sem efeitos para fins
de inelegibilidade. Multa R$ 3000,00. Após o trânsito
em julgado enviar parecer prévio à Câmara. Arquivar.
Processo: 11236/2014-3
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Mantenópolis
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
Representante: Unidade Técnica do TCEES (SecexMunicipios)
Responsável: BAIA TURISMO LTDA, DENILSON PAIZANTE DA SILVA, G. O. TRANSPORTES LTDA, MAURICIO ALVES DOS SANTOS [TARCISIO CASSA MONTEIRO],
N.V TURISMO E TRANSPORTE LTDA, WILSON CAMPOS
JUNIOR
Adiamento: 2ª Sessão
Deliberações: Sustentação oral. Retirado de pauta
Processo: 03885/2015-4
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de João Neiva
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Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador

cia

Exercício: 2014

Denunciante: Identidade preservada

Interessado: PREFEITURA JOAO NEIVA

Responsável: AMADEU BOROTO, FILIPE KOHLS, RONALDO RANGEL NUNES, SAULO RODRIGUES MEIRELLES

Responsável: ROMERO GOBBO FIGUEREDO
Adiamento: 1ª Sessão
Deliberações: Acórdão. Irregular sem efeitos para fins
de inelegibilidade. Multa R$ 3000,00. Após o trânsito
em julgado enviar parecer prévio à Câmara. Arquivar.
Processo: 06249/2016-5

Processo: 03266/2017-1

Terceiro interessado: DANIEL SANTANA BARBOSA
Deliberações: Decisão. Converter em Tomada de Contas Especial. Citação 30 dias. Notificação.
Processo: 02955/2017-1

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Muqui

Unidade gestora: Procuradoria Geral de São Mateus

Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Auditoria

Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador

Exercício: 2015

Responsável: ROSEANE DA SILVA, TATIANA APARECIDA OTONI [MAYARA ASSIS DA MOTA (OAB: 20311-ES)],
THIAGO BRINGER

Responsável: CARLOS RENATO PRUCOLI
Deliberações: Decisão. Homologar plano de ação. Determinações.
Processo: 06881/2016-1

Exercício: 2016

Deliberações: Acórdão. Arquivar.
Processo: 02957/2017-1

Unidade gestora: Secretaria Municipal de Finanças de
São Mateus
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2016
Responsável: AMAURI PINTO MARINHO, IVONETE
TRES
Deliberações: Acórdão. Regular. Quitação. Arquivar.
Processo: 03458/2017-2
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Marechal
Floriano
Classificação: Prestação de Contas Bimestral
Exercício: 2017
Apensos: 01776/2018-3
Responsável: JOAO CARLOS LORENZONI
Deliberações: Acórdão. Arquivar.
Processo: 05126/2017-8

Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador

Unidade gestora: Secretaria Municipal de Educação de
São Mateus

Exercício: 2015

Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Conceição da
Barra

Responsável: LUIZMAR MIELKE

Exercício: 2016

Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador

Adiamento: 1ª Sessão

Responsável: JOSE ROBERTO GONCALVES DE ABREU,
ZENILZA APARECIDA BARROS PAULI

Exercício: 2016

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Vila Valério

Deliberações: Adiado
Processo: 10501/2016-2
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de São Mateus
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Denún-

Adiamento: 1ª Sessão
Deliberações: Acórdão. Regular com ressalva para José Roberto Gonçalves de Abreu. Quitação. Multa R$
3000,00 para Zenilda Aparecida Barros Pauli. Recomendação. Arquivar.
www.tce.es.gov.br

Responsável: ADELIA AUGUSTA DE MATTOS PEREIRA
MARCHIORI, JORGE DUFFLES ANDRADE DONATI
Adiamento: 1ª Sessão
Deliberações: Acórdão. Regular com ressalva para Adelia Augusta de Mattos Pereira sem efeitos para fins de
inelegibilidade. Quitação. Considerar iliquidáveis as
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contas de Jorge Duffles. Determinações. Arquivar.

Processo: 06024/2017-8

Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Representação

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Ibiraçu

Unidade gestora: Fundo Municipal de Manutenção e
Desenvolvimento do Ensino Fundamental de São Gabriel da Palha

Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador

Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador

Exercício: 2016

Exercício: 2016

DA CONCEICAO, LEONARDO FRAGA ARANTES, LILIAN

Responsável: EDUARDO MAROZZI ZANOTTI

Responsável: NIVALDO COMETTI, SANDRO VAGNO
BASTO

ES)], LUCIANA PECANHA LOPES, MARCELA BARBOSA

Processo: 05138/2017-1

Adiamento: 1ª Sessão
Deliberações: Acórdão. Regular com ressalva sem efeito para fins de inelegibilidade. Quitação. Determinação. Arquivar.
Processo: 05171/2017-3

Adiamento: 1ª Sessão
Deliberações: Acórdão. Regular. Quitação. Arquivar.
Processo: 07096/2017-4

Representante: PABLO LUIZ CARDOZO DA SILVA
Responsável: DELCINEIA RODRIGUES DA SILVEIRA, EDVALDO DE ANDRADE PECANHA, JAIANE COUTINHO
FERREIRA FREIRE [TIAGO ROCHA MILANI (OAB: 25973GOMES MOTA, MONIQUE FERREIRA RIBEIRO DE MATOS ALBERONE, THIAGO PECANHA LOPES
Deliberações: Decisão. Citação. Deixar de converter em
Tomada de Contas Especial neste momento.

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Piúma

Unidade gestora: Superintendência Regional de Saúde
de Cachoeiro de Itapemirim

Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador

Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador

Exercício: 2016

Exercício: 2016

Responsável: SAMUEL ZUQUI

Responsável: MICHELINE DO NASCIMENTO PITANGA

Exercício: 2017

Adiamento: 1ª Sessão

Adiamento: 1ª Sessão

Responsável: WALACE TARCISIO PONTES

Deliberações: Acórdão. Regular com ressalva sem efeito para fins de inelegibilidade. Quitação. Determinação. Arquivar.

Deliberações: Acórdão. Irregular. Multa R$ 3000,00.
Determinação. Arquivar.

Deliberações: Acórdão. Regular. Quitação. Arquivar.

Processo: 05569/2017-7
Unidade gestora: Fundo Municipal de Saúde de Vila Valério
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2016
Responsável: JAIME JULIAO VIEIRA, JOSE DOS SANTOS
RODRIGUES, JULIANO COSTA FROTA
Deliberações: Adiado

Processo: 08526/2017-4
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Itapemirim
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Denúncia
Denunciante: BRUNO DA CUNHA ABDENOR
Deliberações: Acórdão. Improcedência. Arquivar.
Processo: 09328/2017-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Itapemirim
www.tce.es.gov.br

Processo: 04839/2018-1
Unidade gestora: Fundo Penitenciário Estadual
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador

Processo: 04855/2018-1
Unidade gestora: Fundo Estadual de Habitação de Interesse Social
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2017
Responsável: JOAO CARLOS COSER, RODNEY ROCHA
MIRANDA
Adiamento: 1ª Sessão
Deliberações: Acórdão. Regular. Quitação. Arquivar.
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Processo: 05023/2018-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de João Neiva
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Auditoria
Responsável: DANIELLE TEIXEIRA PEDRINI, ERLON
COUTINHO PEREIRA, JHONATAN DOS SANTOS SILVA,
OTAVIO ABREU XAVIER, WALDEMAR JOSE DE BARROS
Deliberações: Decisão. Notificar Otavio Abreu Xavier.
Prazo: 90 dias. Conferir carater sigiloso aos anexos 14,
15,16,18,22,26,27,28,29,30,33,24,35,36 e 37. Determinações. Remeter cópias.
Total: 23 processos
CONSELHEIRO
RODRIGO COELHO DO CARMO

Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2015
Responsável: ERALDINO JANN TESCH
Deliberações: Adiado
Processo: 02516/2017-1
Unidade gestora: Câmara Municipal de Bom Jesus do
Norte
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2016
Interessado: CAMILO COELHO DA SILVA, JOAO BATISTA
ALVES LINHARES
Vista: Domingos Augusto Taufner (Vista - 1ª Sessão)
Deliberações: Vista concedida. Domingos Augusto Taufner.
Processo: 04996/2017-3

Unidade gestora: Câmara Municipal de Bom Jesus do
Norte

Unidade gestora: Fundo Municipal de Saúde de Divino

Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador

Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador

Exercício: 2015

Exercício: 2016

Responsável: AQUILES ZANON DELLATORRE [WANTUIL CARLOS SIMON], JOAO BATISTA ALVES LINHARES

Responsável: NATAN SILVA PEIXOTO

Deliberações: Vista concedida. Domingos Augusto Taufner.
Processo: 06878/2016-8
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Vila Pavão

Deliberações: Adiado
Processo: 07595/2017-3
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Barra de São
Francisco
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2010
Responsável: LUCIANO HENRIQUE SORDINE PEREIRA,
WALDELES CAVALCANTE
Deliberações: Adiado
Processo: 09027/2017-7

Processo: 04892/2016-4

Vista: Domingos Augusto Taufner (Vista - 1ª Sessão)

Responsável: ROSIMARY DA PENHA GASPARONI COMPER [IGOR WANDY VOLZ (OAB: 22112-ES), LEONARDO
ZACHÉ THOMAZINE, PEDRO FREGONA, WANDY, ZACHE
& FREGONA ADVOGADOS]

de São Lourenço

Deliberações: Adiado
Processo: 05546/2017-6

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Barra de São
Francisco
Classificação: Tomada de Contas Especial Determinada
Responsável: ALENCAR MARIM
Deliberações: Acórdão. Multa R$ 2000,00. Notificação
prazo 30 dias.
Processo: 03607/2018-3
Unidade gestora: Câmara Municipal de São Mateus
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador

Unidade gestora: Fundo Municipal de Saúde de São Do-

Exercício: 2017

mingos do Norte

Responsável: CARLOS ALBERTO GOMES ALVES

Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador

Deliberações: Acórdão. Regular. Quitação. Recomendação. Arquivar.

Exercício: 2016
www.tce.es.gov.br
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Processo: 03666/2018-1

Processo: 04577/2018-8

Processo: 01078/2017-5

Unidade gestora: Fundo de Proteção e Defesa Civil do

Unidade gestora: Fundo para a Infância e Adolescência

Unidade gestora: Companhia de Melhoramentos e De-

Estado do Espírito Santo

Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador

senvolvimento Urbano de Guarapari

Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador

Exercício: 2017

Classificação: Prestação de Contas Bimestral

Exercício: 2017

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

Exercício: 2015

Deliberações: Acórdão. Regular. Quitação. Recomendação. Arquivar.

RETO, ANTONIO STEIN NETO, WATSON DE ARAUJO

Responsável: CARLOS MARCELO D ISEP COSTA
Deliberações: Processo retirado de pauta.
Processo: 03862/2018-8

Total: 12 processos

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Marataízes
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Representação

CONSELHEIRO SUBSTITUTO
JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI

Representante: ANTONIO ESTEVAO LUCAS MAGALHAES
Deliberações: Acórdão. Conhecer. Indeferir medida
cautelar. Determinar TCE. Arquivar.
Processo: 03995/2018-5
Unidade gestora: Câmara Municipal de São Mateus
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
Representante: MAURICIO DE JESUS
Responsável: AUDA ZORDAN DOS SANTOS, CARLOS
ALBERTO GOMES ALVES, DARCILIA TOZE AGUIAR, EDIVANILTON OLIVEIRA BONIFACIO, RICHARD DA SILVA
SOARES
Adiamento: 1ª Sessão
Deliberações: Adiado

Processo: 05660/2013-6
Unidade gestora: Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo
Classificação: Concurso Público
Deliberações: Decisão. Devolver a origem. Recomendação
Processo: 05472/2015-1

Responsável: ALEXANDRE DE MELLO CORREA BARMONTEIRO
Vista: Rodrigo Coelho do Carmo (Vista - 1ª Sessão)
Deliberações: Acórdão. Devolvido. Indeferir pedido de
prorrogação do prazo de envio da prestação de contas. Indeferir pedido de certidão. Multa R$ 3000,00 para Alexandre de Mello e Watson de Araújo. Notificação 15 dias.
Processo: 07579/2017-4
Unidade gestora: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Aracruz
Classificação: Tomada de Contas Especial Instaurada
Interessado: Gestor da UG (Serviço Autônomo de Água
e Esgoto de Aracruz, ELIAS ANTONIO COELHO MARO-

Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de São Gabriel da Palha

CHIO)

Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador

OLIVEIRA BATISTA [EDIMAR MOLINARI (OAB: 14655-

Exercício: 2014

ES), FLAVIA SPINASSE FRIGINI (OAB: 17452-ES), NILSON

Responsável: ALDIVINO ANTUNES PINTO, HENRIQUE
ZANOTELLI DE VARGAS, MARCOS JOSE DA SILVA

Adiamento: 1ª Sessão

Deliberações: Vista concedida. Domingos Augusto Taufner.
www.tce.es.gov.br

Responsável: ARACRUZ SERVICOS LTDA, JOSIMERY DE

FRIGINI (OAB: 3003-ES)], ROBSON LOPES FRACALOSSI
Deliberações: Vista concedida. Domingos Augusto Taufner.
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Processo: 04137/2018-2
Unidade gestora: Fundo Municipal para Infância e Adolescência de João Neiva

Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Admissão
Interessado: LAUDECIR ALVES DE DEUS
Deliberações: Decisão. Registro.

Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2017
Responsável: LUCIA HELENA CUNHA DA SILVA
Deliberações: Acórdão. Regular. Quitação. Recomendação. Arquivar.
Processo: 04140/2018-4
Unidade gestora: Fundo Municipal de Assistência Social de Laranja da Terra

Processo: 00562/2010-9
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Nova Venécia
Classificação: Edital de Concurso

Processo: 11572/2014-8
Unidade gestora: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Mimoso do Sul
Classificação: Edital de Concurso
Deliberações: Decisão. Devolver à origem . Recomendação.
Processo: 12184/2015-1

Interessado: MUNICIPIO DE NOVA VENECIA, PREFEI-

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Alegre

TURA NOVA VENECIA

Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria

Deliberações: Decisão. Devolver a origem. Determi-

Interessado: IULACY ALMEIDA AZEVEDO

nação.

Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 03066/2010-9

Processo: 12186/2015-9

Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador

Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servi-

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Alegre

Exercício: 2017

dores do Estado do Espírito Santo

Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria

Responsável: MARILENE NASS STORCH

Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria

Deliberações: Acórdão. Regular. Quitação. Arquivar.

Interessado: JORGE RODRIGUES PINHEIRO

Interessado: MARIA SIRLEI DA CUNHA , MARIA SIRLEI
DA CUNHA OLIVEIRA

Deliberações: Decisão. Registro. Tornar parcialmente

Deliberações: Decisão. Registro.

Processo: 01084/1998-9
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Vitória
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria

insubsistente a decisão anterior.
Processo: 07871/2013-3

Interessado: EDNA FERNANDES RIBEIRO PALMEIRA

Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servi-

Deliberações: Decisão. Regularidade da revisão. Tornar parcialmente insubsistente a decisão anterior.

dores do Município de Serra
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: LUZIA OLIVEIRA MOURA [LEONARDO

Processo: 02806/2001-8
Unidade gestora: Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo

ZEHURI TOVAR (OAB: 10147-ES), MARIANA BECCALLI
KLUG TOVAR (OAB: 21258-ES)]
Deliberações: Decisão. Devolver à origem. Sobrestar.
www.tce.es.gov.br

Processo: 08714/2016-9
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Serra
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: MARLUCE TEIXEIRA PIMENTEL VIEIRA [LEONARDO ZEHURI TOVAR (OAB: 10147-ES)]
Deliberações: Decisão. Devolver à origem. Sobrestar.
Processo: 09126/2016-7
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Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Serra
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: JOSEFA DAS GRACAS DA SILVA CHAGAS
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 00039/2017-3
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: MARA LUCIA ZEN GUMIERO
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 00041/2017-1

Interessado: GILMAR CORREA PIMENTEL
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 00140/2017-9
Unidade gestora: Instituto de Previdência Social dos
Servidores Públicos do Município de Viana
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: DANILZA PINTO RIBEIRO DA SILVA
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 00168/2017-2
Unidade gestora: Fundo de Aposentadoria e Pensão
dos Servidores Públicos do Município de Guaçuí
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Pensão

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

Interessado: MARILDE ALVES RIBEIRO, SEBASTIAO ALVES DASCANI

Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria

Deliberações: Decisão. Registro.

Interessado: NELIANA BERNABE
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 00122/2017-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Alegre
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: ANA LUCIA DE SOUZA
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 00127/2017-3
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Reserva

Processo: 00172/2017-9
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: ROMILDA BUENO
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 00176/2017-7
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: WANIA MARCIA REIS RIANI BRITTO
www.tce.es.gov.br

Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 00184/2017-1
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Pensão
Apensos: 04531/2007-1
Interessado: ROBERTO DE SOUZA
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 00214/2017-9
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: ISABEL CRISTINA DE NARDI
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 00228/2017-1
Unidade gestora: Instituto de Previdência Social dos
Servidores Públicos do Município de Viana
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: JULIA HELENA CORREA MOSCON
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 00269/2017-1
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Cariacica
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: UEDIJA MARIA ALMEIDA DA SILVA
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Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 00292/2017-9
Unidade gestora: Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Vitória
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: MARLI PINTO DO NASCIMENTO
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 00314/2017-1
Unidade gestora: Instituto de Previdência de Vila Velha
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: JOAO BATISTA TEIXEIRA LIMA
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 00315/2017-6
Unidade gestora: Instituto de Previdência de Vila Velha
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: IZABEL DA SILVA ARAUJO
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 00401/2017-7
Unidade gestora: Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Vitória
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: EMANOEL SERGIO VIEIRA
Deliberações: Decisão. Registro.

Processo: 00403/2017-6
Unidade gestora: Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Vitória
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: JOSE AUGUSTO DA SILVA
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 00922/2017-2

dores do Estado do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: OSVALDO COELHO FERREIRA
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 01679/2017-6
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo

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

Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria

Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Reserva

Deliberações: Decisão. Registro.

Interessado: SAULO CAMPOS DE FREITAS
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 01249/2017-4

Interessado: MARIA NAZARETH BRANDAO FARIAS

Processo: 01685/2017-1
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo

Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Cariacica

Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria

Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria

Deliberações: Decisão. Registro.

Interessado: LEILA MARIA CORREA ERNANI
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 01650/2017-8
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: JACIRA DOS SANTOS BARBOSA
Deliberações: Decisão. Registro.

Interessado: HELMA LIEBERENZ FALLEIROS

Processo: 07554/2017-4
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Serra
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: JOUBERT CARLOS DE MIRANDA [LEONARDO ZEHURI TOVAR (OAB: 10147-ES), MARIANA
BECCALLI KLUG TOVAR (OAB: 21258-ES)]
Deliberações: Decisão. Devolver à origem. Sobrestar.

Processo: 01678/2017-1

Processo: 03097/2018-1

Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servi-

Unidade gestora: Tribunal de Justiça do Estado do Es-
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pírito Santo

Interessado: JOAO BATISTA DOS SANTOS MIGUEL

Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Admissão

Deliberações: Decisão. Registro.

Interessado: MARCO ANTONIO VIEIRA DE NOVAES
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 03098/2018-4

Processo: 03102/2018-7
Unidade gestora: Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo

Processo: 03106/2018-5
Unidade gestora: Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Admissão

Unidade gestora: Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo

Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Admissão
Interessado: JUNIO ALESSANDRO ALENCAR

Interessado: ANA LUCIA FERNANDES DA ROCHA

Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Admissão

Deliberações: Decisão. Registro.

Deliberações: Decisão. Registro.

Interessado: ANTONIO MESSIAS PEREIRA NETO
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 03099/2018-9

Processo: 03103/2018-1
Unidade gestora: Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo

Unidade gestora: Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo

Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Admissão

Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Admissão

Deliberações: Decisão. Registro.

Interessado: ROMERO SANTANA CASTELLO
Deliberações: Decisão. Registro.

Interessado: JORGE BARBOSA VIANA

Processo: 03104/2018-6

Processo: 07389/2018-1
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Serra
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: MARLY BERMUDES DUARTE [LEONARDO

Unidade gestora: Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo

ZEHURI TOVAR (OAB: 10147-ES), MARIANA BECCALLI

Unidade gestora: Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo

Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Admissão

KLUG TOVAR (OAB: 21258-ES)]

Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Admissão

Deliberações: Decisão. Registro.

Processo: 03100/2018-8

Interessado: RICARDO BRANDAO ALVES NETO
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 03101/2018-2

Interessado: MARIA REGINA PRETTI

Deliberações: Decisão. Devolver à origem. Sobrestar.

Processo: 03105/2018-1
Unidade gestora: Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo

Unidade gestora: Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo

Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Admissão

Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Admissão

Deliberações: Decisão. Registro.

Total: 51 processos

Interessado: ELIZABETH CERQUEIRA COSTA

www.tce.es.gov.br

Total geral: 96 processos
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Atos dos Relatores
DECISÃO MONOCRÁTICA 00125/2019-5

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

Processo: 01406/2019-8
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
UG: PMSGP - Prefeitura Municipal de São Gabriel da Palha
Relator: MARCO ANTONIO DA SILVA
Responsável: LUIZMAR MIELKE, LUCELIA PIM FERREIRA
DA FONSECA, WANDERSON RUBIM DA SILVA
Representante: SAO GABRIEL AMBIENTAL LTDA
REPRESENTAÇÃO – CONHECER – NOTIFICAR – PRAZO DE
5 (CINCO) DIAS – MANIFESTAÇÃO.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO MARCO
ANTONIO DA SILVA:
Tratam os presentes autos de REPRESENTAÇÃO COM PEDIDO DE CONCESSÃO DE MEDIDA CAUTELAR, formulada
pela empresa SÃO GABRIEL AMBIENTAL LTDA ME, por sua
representante legal, a Sra. MARIA JOSE ALVES DALMAZIO,
perante este Egrégio Tribunal de Contas, em face do Município de São Gabriel da Palha, tendo como responsáveis
a Sra. Lucélia Pin Ferreira da Fonseca – Prefeita Municipal,
Sr. Luizmar Mielke – Secretário de Administração e Planejamento e o Sr. Wanderson Rubim da Silva – Presidente
da Comissão Permanente de Licitação, em face de supostas irregularidades contidas no Edital de Tomada de Preço 16/2018, no âmbito do Município de São Gabriel da Palha, cujo objeto é a contratação de empresa especializada
para execução de obra de construção de Quadra no Córrego Invejado, com abertura dos envelopes prevista para
www.tce.es.gov.br

15/2/2019, às 11hs.
Alega o Representante que o objeto do referido Edital,
contido no Item 3.4 - Qualificação Técnica, Subitem 3.4.1
- Capacidade Técnico – Operacional, letra “a”, tem como
objetivo restringir a competição e cercear a participação
de possíveis empresas idôneas à execução do contrato,
afrontando à ampla competividade entre os agentes econômicos.
Alega, ainda, que o Subitem 3.4.1 do referido Edital - Capacidade Técnico-Operacional, cuja base legal utilizada foi
o Acordão 144/2017 desta Corte de Contas, não se aplica a
este objeto, vez que não está em conformidade com a Lei
Federal 8.666/93, pois traz requisitos que frustram a competitividade com exigências exacerbadas para um objeto
eminentemente simples.
Assim, o Representante requer deste Egrégio Tribunal de
Contas o conhecimento e recebimento da presente Representação, a expedição de medida cautelar, com o fito de
excluir as exigências contidas no Subitem 3.4.1 - Capacidade Técnico – Operacional, letra “a”, a realização de
diligência para qualificação dos representados, notificação dos representados para apresentação de justificativas,
bem como citados para alegações de defesa.
A questão a ser decidida comporta decisão monocrática,
nos termos do art. 288, da Resolução 261/2013.
É o sucinto relatório.
DECIDO.
Cuida, pois, a presente Representação de pretensa irregularidade, tendo sido requerida a concessão de medida
cautelar, sendo juntados aos autos documentos que devem ser analisados, a fim de firmar convicção.
1. DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE:
Terça-feira, 19 de fevereiro de 2019
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Compete ao Relator, nos termos do artigo 177, § 2º, do Regimento Interno, a realização do juízo de admissibilidade
da presente representação, nos termos previstos no caput
do art. 177 c/c art. 186, do Regimento Interno do Tribunal
de Contas do Estado do Espirito Santo - RITTCES, que dispõe sobre os requisitos de admissibilidade para o seu conhecimento, 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;

apresenta peculiaridades quanto ao rol de legitimados para a sua apresentação nesta Corte de Contas, conforme
se verifica da análise do artigo 184 do Regimento Interno, verbis:

Outrossim, o Regimento Interno desta Corte de Contas,
Resolução TC nº 261/2013, tratando da competência do
Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, assim
prescreveu em seu artigo 1º, verbis:

[...]

[...]

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

Art. 1º Ao Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo,
órgão de controle externo do Estado e dos Municípios, nos
termos da Constituição Federal e da Constituição Estadual e na forma estabelecida na sua Lei Orgânica, compete:

Desse modo, extrai-se que a representante é legitimada
para apresentar representação perante esta Corte de Contas, vez que é pessoa jurídica e licitante no certame em
análise, motivo pelo qual deve ser conhecida a presente
representação por estarem presentes todos os requisitos
legais e regimentais para sua admissibilidade.

XV - expedir medidas cautelares, a fim de prevenir a ocorrência de lesão ao Erário ou a direito alheio, objetivando
a efetividade das suas decisões;

2. DA MEDIDA CAUTELAR PLEITEADA:

XXXV - expedir medidas cautelares nos processos de sua
competência; - g.n.
Verifico, pois, da análise dos autos que, nos termos da peça exordial, são apontados indícios de irregularidades no
certame em apreço, quais sejam:

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

Acerca do tema cautelar, a Lei Complementar Estadual n°
621/2012, em seu artigo 124 estabelece, verbis:
[...]

IlI - DOS FATOS

§ 1º A denúncia não será conhecida quando não observados os requisitos de admissibilidade previstos neste artigo. - g.n.

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.

O objeto do referido edital contido no Item 3.4 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, Subitem 3.4.1 - CAPACIDADE TÉNICO-OPERACIONAL letra “a” tem como objetivo, restringir a
competição, cerceando a participação de possíveis empresas idôneas à execução do contrato, afrontando à ampla competividade entre os agentes econômicos.

Parágrafo único. Em caso de comprovada urgência, as
medidas cautelares poderão ser determinadas por decisão do Relator, devendo ser submetidas à ratificação do
Tribunal de Contas na primeira sessão subsequente, sob
pena de perda da eficácia, nos termos do Regimento Interno. – g.n.

Ademais, o subitem 3.4.1 do Edital (Capacidade Técnico-operacional), cuja base legal utilizada foi o Acordão
144/2017 desta Corte de Contas, não se aplica a este objeto, estando na contramão da Lei Federal 8.666/93, pois
traz requisitos que frustram a competitividade com exigências exacerbadas para um objeto eminentemente

Em sendo assim, resta evidente que a presente Representação preenche os requisitos de admissibilidade estabelecidos nos dispositivos supracitados, com destaque para
a presença de informações sobre os fatos, elementos de
convicção, indício de provas e qualificação do representado, sendo identificado o interesse público, motivo pelo
qual se verifica a competência desta Egrégia Corte de Contas para analisá-la, sendo este o foro adequado.
Tratando-se de procedimento licitatório, a representação

www.tce.es.gov.br
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simples. - g.n.

3. DO DISPOSITIVO:

No que se refere ao pedido cautelar formulado, em que
pese a irresignação da Representante, tendo em vista os
elementos probatórios que até então foram colacionados na peça inaugural, tenho estes por insuficientes para a apreciação, ainda que em sede de cognição sumária
quanto ao pedido de concessão de medida acautelatória,
necessitando de mais informações.

Ante ao exposto, CONHEÇO da Representação intentada,
na forma dos artigos 177 c/c 184 do RITCEES, aprovado
pela Resolução TC 261/2013, DEIXANDO de apreciar o pedido de provimento cautelar requerido, neste momento,
e DETERMINO, com fundamento no artigo 125, § 3º, da
Lei Complementar Estadual 621/2012, a NOTIFICAÇÃO da
Prefeita do Município de São Gabriel, Sra. Lucélia Pin Ferreira da Fonseca, do Secretário de Administração e Planejamento, Sr. Luizmar Mielke, e do Presidente da Comissão
Permanente de Licitação, Sr. Wanderson Rubim da Silva,
para que, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentem a esta
Corte de Contas cópia integral dos processos administrativos referentes ao Edital de Tomada de Preço 16/2018,
podendo ser através de mídia digital, indicando as razões
que entenda pertinentes, tudo na forma do art. 307, § 1º
do Regimento Interno, bem como outros documentos que
entendam necessários para melhor apreciação do feito.

Isto porque, da análise da documentação colacionada, verifica-se que a Prefeitura promove o Edital de Tomada de
Preço 16/2018 para contratação de empresa especializada
para execução de obra, cujo objeto é a construção de Quadra no Córrego Invejado naquele Município, com abertura
dos envelopes prevista para 15/2/2019, às 11hs.
De outro modo, pelos elementos que até então foram colacionados nos presentes autos e considerando os indícios
de irregularidades neles apontados, ainda nesta fase inaugural, acerca da pretensa restrição havida, através da exigência de demonstração da capacidade técnico – Operacional, é importante que os responsáveis sejam notificados para manifestarem a respeito dos fatos narrados pela
empresa representante.
Ademais, a análise do pedido cautelar pode ser realizada
mesmo após a abertura, não acarretando prejuízo à representante, visto que pode o edital de tomada de preço
ser suspenso na fase em que se encontrar.
Desse modo, faz-se necessária a oitiva da parte representada, a fim de que se permita formar convicção a respeito
das irregularidades apontadas neste caderno processual,
cujo motivo é assegurar a efetividade do provimento final
deste processo, fazendo juntar aos autos documentos que
entendam necessários para melhor apreciação do feito.

À Secretaria Geral das Sessões para as comunicações devidas, via comunicação eletrônica, promovendo-se todos os
demais impulsos necessários, inclusive, dando-se ciência
ao representante do teor desta decisão, nos termos do art.
307, § 1º, da Resolução TC 261/2013, bem como ao Parquet de Contas, após, decorrido o prazo de 05 (cinco) dias,
com ou sem a juntada de documentos e informações do
responsável, retornem os autos ao Relator com as certificações devidas para o regular impulso do processo.
É como decido.
Vitória, 14 de fevereiro de 2019.
MARCO ANTONIO DA SILVA
Conselheiro em Substituição

DECISÃO MONOCRÁTICA 00126/2019-1
Processo: 01401/2019-5
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
UG: PMSGP - Prefeitura Municipal de São Gabriel da Palha
Relator: MARCO ANTONIO DA SILVA
Responsável: LUIZMAR MIELKE, LUCELIA PIM FERREIRA
DA FONSECA, WANDERSON RUBIM DA SILVA
Representante: SAO GABRIEL AMBIENTAL LTDA
REPRESENTAÇÃO – CONHECER – NOTIFICAR – PRAZO DE
5 (CINCO) DIAS – MANIFESTAÇÃO.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO MARCO
ANTONIO DA SILVA:
Tratam os presentes autos de REPRESENTAÇÃO COM PEDIDO DE CONCESSÃO DE MEDIDA CAUTELAR, formulada
pela empresa SÃO GABRIEL AMBIENTAL LTDA ME, por sua
representante legal, a Sra. MARIA JOSE ALVES DALMAZIO,
perante este Egrégio Tribunal de Contas, em face do Município de São Gabriel da Palha, tendo como responsáveis
a Sra. Lucélia Pin Ferreira da Fonseca – Prefeita Municipal,
Sr. Luizmar Mielke – Secretário de Administração e Planejamento e o Sr. Wanderson Rubim da Silva – Presidente
da Comissão Permanente de Licitação, em face de supostas irregularidades contidas no Edital de Tomada de Preço
01/2019, no âmbito do Município de São Gabriel da Palha, cujo objeto é a contratação de empresa especializada
para execução de reforma e ampliação do setor Casa da
Mulher da Secretaria Municipal de Saúde, com abertura
dos envelopes prevista para 19/2/2019, às 13hs.
Alega o Representante, que o objeto do referido Edital,
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contido no Item 3.4 - Qualificação Técnica, Subitem 3.4.1
- Capacidade Técnico – Operacional, letras “a”, “b”, “c”,
“d” e “e”, tem como objetivo restringir a competição e cercear a participação de possíveis empresas idôneas à execução do contrato, afrontando à ampla competividade entre os agentes econômicos.

da presente representação, nos termos previstos no caput
do art. 177 c/c art. 186, do Regimento Interno do Tribunal
de Contas do Estado do Espirito Santo - RITTCES, que dispõe sobre os requisitos de admissibilidade para o seu conhecimento, in verbis:

Alega, ainda, que o Subitem 3.4.1 do referido Edital - Capacidade Técnico-Operacional, cuja base legal utilizada foi
o Acordão 144/2017 desta Corte de Contas, não se aplica a
este objeto, vez que não está em conformidade com a Lei
Federal 8.666/93, pois traz requisitos que frustram a competitividade com exigências exacerbadas para um objeto
eminentemente simples.

Art. 177. São requisitos de admissibilidade de denúncia
sobre matéria de competência do Tribunal:

Assim, o Representante requer deste Egrégio Tribunal de
Contas o conhecimento e recebimento da presente Representação, o deferimento da medida cautelar, com o fito de
excluir as exigências contidas no Subitem 3.4.1 - Capacidade Técnico – Operacional, letras “a”, “b”, “c”, “d” e “e”,
a realização de diligência para qualificação dos representados, notificação dos representados para apresentação de
justificativas, bem como citados para alegações de defesa.

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

A questão a ser decidida comporta decisão monocrática,
nos termos do art. 288, da Resolução 261/2013.
É o sucinto relatório.
DECIDO.
Cuida, pois, a presente Representação de pretensa irregularidade, tendo sido requerida a concessão de medida
cautelar, sendo juntados aos autos documentos que devem ser analisados, a fim de firmar convicção.
1. DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE:
Compete ao Relator, nos termos do artigo 177, § 2º, do Regimento Interno, a realização do juízo de admissibilidade

[...]

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;

se verifica da análise do artigo 184 do Regimento Interno, verbis:
[...]
Art. 184. Qualquer licitante, contratado, pessoa física ou
jurídica poderá representar ao Tribunal irregularidades na
aplicação da legislação que regule licitações e contratos
administrativos. - g.n.
Desse modo, extrai-se que a representante é legitimada
para apresentar representação perante esta Corte de Contas, vez que é pessoa jurídica e licitante no certame em
análise, motivo pelo qual deve ser conhecida a presente
representação por estarem presentes todos os requisitos
legais e regimentais para sua admissibilidade.
2. DA MEDIDA CAUTELAR PLEITEADA:

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

Acerca do tema cautelar, a Lei Complementar Estadual
621/2012, em seu artigo 124 estabelece, verbis:

§ 1º A denúncia não será conhecida quando não observados os requisitos de admissibilidade previstos neste artigo. - g.n.

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.

Em sendo assim, resta evidente que a presente Representação preenche os requisitos de admissibilidade estabelecidos nos dispositivos supracitados, com destaque para
a presença de informações sobre os fatos, elementos de
convicção, indício de provas e qualificação do representado, sendo identificado o interesse público, motivo pelo
qual se verifica a competência desta Egrégia Corte de Contas para analisá-la, sendo este o foro adequado.
Tratando-se de procedimento licitatório, a representação
apresenta peculiaridades quanto ao rol de legitimados para a sua apresentação nesta Corte de Contas, conforme
www.tce.es.gov.br

[...]

Parágrafo único. Em caso de comprovada urgência, as
medidas cautelares poderão ser determinadas por decisão do Relator, devendo ser submetidas à ratificação do
Tribunal de Contas na primeira sessão subsequente, sob
pena de perda da eficácia, nos termos do Regimento Interno. – g.n.
Outrossim, o Regimento Interno desta Corte de Contas,
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bunal de Contas do Estado do Espírito Santo, assim prescreveu em seu artigo 1º, verbis:
[...]
Art. 1º Ao Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo,
órgão de controle externo do Estado e dos Municípios, nos
termos da Constituição Federal e da Constituição Estadual e na forma estabelecida na sua Lei Orgânica, compete:
XV - expedir medidas cautelares, a fim de prevenir a ocorrência de lesão ao Erário ou a direito alheio, objetivando
a efetividade das suas decisões;
XXXV - expedir medidas cautelares nos processos de sua
competência; - g.n.
Verifico, pois, da análise dos autos que, nos termos da peça exordial, são apontados indícios de irregularidades no
certame em apreço, quais sejam:
[...]
IlI - DOS FATOS
O objeto do referido edital contido no Item 3.4 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, Subitem 3.4.1 - CAPACIDADE TÉNICO-OPERACIONAL letras “a”, “b”, “c”, “d” e “e”, tem como
objetivo, restringir a competição, cerceando a participação de possíveis empresas idôneas à execução do contrato, afrontando à ampla competividade entre os agentes
econômicos.
Ademais, o subitem 3.4.1 do Edital (Capacidade Técnico-operacional), cuja base legal utilizada foi o Acordão
144/2017 desta Corte de Contas, não se aplica a este objeto, estando na contramão da Lei Federal 8.666/93, pois
traz requisitos que frustram a competitividade com exigências exacerbadas para um objeto eminentemente
simples. - g.n.

No que se refere ao pedido cautelar formulado, em que
pese a irresignação da Representante, tendo em vista os
elementos probatórios que até então foram colacionados na peça inaugural, tenho estes por insuficientes para a apreciação, ainda que em sede de cognição sumária
quanto ao pedido de concessão de medida acautelatória,
necessitando de mais informações.
Isto porque, da análise da documentação colacionada, verifica-se que a Prefeitura promove, através do Edital de Tomada de Preço 01/2019 a contratação de empresa especializada para execução de obra, cujo objeto é a construção de Quadra no Córrego Invejado naquele Município,
com abertura dos envelopes prevista para 19/2/2019, às
13hs.
De outro modo, pelos elementos que até então foram colacionados nos presentes autos e considerando os indícios
de irregularidades neles apontados, ainda nesta fase inaugural, acerca da pretensa restrição havida, através da exigência de demonstração da capacidade técnico – Operacional, é importante que os responsáveis sejam notificados para manifestarem a respeito dos fatos narrados pela
empresa representante.
Ademais, a análise do pedido cautelar pode ser realizada
mesmo após a abertura, não acarretando prejuízo à representante, visto que pode o edital de tomada de preço
ser suspenso na fase em que se encontrar.
Desse modo, faz-se necessária a oitiva da parte representada, a fim de que se permita formar convicção, ainda que
em um juízo de cognição sumária, cujo motivo é assegurar
a efetividade do provimento final deste processo, fazendo
juntar aos autos documentos que entendam necessários
para melhor apreciação do feito.
www.tce.es.gov.br

3. DO DISPOSITIVO:
Desse modo, CONHEÇO da Representação intentada, na
forma do art. 177 c/c 184 do RITCEES, aprovado pela Resolução TC 261/2013, DEIXANDO de apreciar o pedido de
provimento cautelar requerido, neste momento, e DETERMINO, com fundamento no artigo 125, § 3º, da Lei Complementar Estadual 621/2012, a NOTIFICAÇÃO da Prefeita
do Município de São Gabriel, Sra. Lucélia Pin Ferreira da
Fonseca, do Secretário de Administração e Planejamento,
Sr. Luizmar Mielke, e do Presidente da Comissão Permanente de Licitação, Sr. Wanderson Rubim da Silva, para
que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentem a esta Corte
de Contas cópia integral dos processos administrativos referentes ao Edital de Tomada de Preço 01/2019, podendo
ser através de mídia digital, indicando as razões que entenda pertinentes, tudo na forma do art. 307, § 1º do Regimento Interno, bem como outros documentos que entenda necessários para melhor apreciação do feito.
À Secretaria Geral das Sessões para as comunicações devidas, via comunicação eletrônica, promovendo-se todos os
demais impulsos necessários, inclusive, dando-se ciência
ao representante do teor desta decisão, nos termos do art.
307, § 1º, da Resolução TC 261/2013, bem como ao Parquet de Contas, após, decorrido o prazo de 5 (cinco) dias,
com ou sem a juntada de documentos e informações do
responsável, retornem os autos ao Relator com as certificações devidas para o regular impulso do processo.
É como decido.
Vitória, 14 de fevereiro de 2019.
MARCO ANTONIO DA SILVA
Conselheiro em Substituição
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